
Βασικές αρχές για τη λειτουργία του παραδοσιακού και του μοντέρνου καράτε στην 

Ελλάδα. (Περισσότερα στο www.popk.gr)  

1 – Από τις αποφάσεις Πρωτοδικείου – Εφετείου – Αρείου Πάγου στην προσπάθεια της ΕΛΟΚ να 

πάρει το παραδοσιακό καράτε από την ΠΟΠΚ προκύπτει ότι η ΠΟΠΚ είναι η μόνη και 

αποκλειστική ομοσπονδία, που διαχειρίζεται, αναπτύσσει και διαδίδει το Παραδοσιακό Καράτε 

στην Ελλάδα, ενώ η ΕΛΟΚ είναι η μόνη και αποκλειστική ομοσπονδία, που διαχειρίζεται, 

αναπτύσσει και διαδίδει το μοντέρνο ή τεχνικό καράτε στην Ελλάδα.  

2 – Ως γνωστόν, και το μοντέρνο καράτε και το παραδοσιακό καράτε αντιμετωπίζονται από την 

Πολιτεία ως «αθλήματα» και ο κάθε φορέας τους υπακούει στον αθλητικό νόμο 2725/1999 και τις 

τροποποιήσεις του.  

3 – Φορείς του μοντέρνου ή/και του παραδοσιακού καράτε μπορούν να είναι σύλλογοι, ομοσπον-

δίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι κυρίαρχοι φορείς των δύο αυτών αθλημάτων είναι οι νόμιμες 

αθλητικές τους ομοσπονδίες. Οι σύλλογοι εντάσσονται σε αυτές, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 

(ατομικές ή εταιρείες κερδοσκοπικές ή μη) δεν μπορούν να ενταχθούν στις ομοσπονδίες! 

4 – Το παραδοσιακό καράτε έχει ιστορία άνω των 400 χρόνων και το συνιστούν τα παραδοσιακά 

στιλ (ή σχολές ή τεχνοτροπίες) καράτε Γκότζου-ρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου και Σότοκαν-

ρίου και άλλα, τα οποία γεννήθηκαν στην Οκινάουα, μεταφέρθηκαν στην Ιαπωνία και αναπτύ-

χθηκαν αρχικά στις δύο αυτές χώρες και από εκεί διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. 

5 – Το παραδοσιακό καράτε διατηρεί πάντα την εκ παραδόσεως ιεραρχία των Νταν, η οποία 

εφαρμόστηκε από το 1924 και ισχύει μέχρι σήμερα. Η ιεραρχία των Νταν δείχνει την πρόοδο, το 

τεχνικό επίπεδο, την αρχαιότητα, την ικανότητα διδασκαλίας και την απόδοση σεβασμού! 

6 – Η παγκόσμια ομοσπονδία του μοντέρνου ή τεχνικού καράτε WUKO και μετέπειτα WKF 

ιδρύθηκε το 1975 από πολλά και αλλοπρόσαλλα είδη και παραλλαγές καράτε από όλες τις χώρες 

του κόσμου και από τότε αρχίζει η ιστορία της. Συνεπώς, δεν μπορεί να έχει και δεν έχει καμιά 

ενιαία ιεραρχία Νταν, όπως δεν έχει και κανένα κανονισμό ομοιόμορφων εξετάσεων για Νταν! 

7 – Συνεπώς, η ΕΛΟΚ, ως μέλος της WKF και αρμόδια για το μοντέρνο καράτε ΔΕΝ έχει την 

ιεραρχία των Νταν και δεν νομιμοποιείται να δίνει Νταν, ενώ όσα έχει δώσει ή δίνει ακόμα δεν 

έχουν καμιά απολύτως βαρύτητα ή πανελλήνια υποχρεωτική αποδοχή και άρα καμιά αξία! 

8 – Παράλληλα, κάθε ιδιωτική επιχείρηση ΔΕΝ μπορεί να κάνει εξετάσεις και να δίνει Νταν, διότι 

ΔΕΝ είναι ούτε αθλητικός σύλλογος ούτε αθλητική ομοσπονδία! 

9 – Αλλοδαπές ομοσπονδίες παραδοσιακών στιλ, ακόμα και Ιαπωνικές, για να δίνουν Νταν στην 

Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να έχουν νομική και φορολογική υπόσταση ομοσπονδίας στη χώρα 

μας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι βάσει του αθλητικού νόμου μόνο μια ομοσπονδία 

επιτρέπεται για κάθε άθλημα και για το παραδοσιακό καράτε αυτή είναι η ΠΟΠΚ. 

10 – Με βάση όλα τα ανωτέρω, η ΠΟΠΚ αποκλειστικά:  

α) είναι η Εθνική Ομοσπονδία του Παραδοσιακού Καράτε στην Ελλάδα,  

β) έχει μέλη της συλλόγους, που εξασκούν το παραδοσιακό καράτε με αντίστοιχα 

διπλώματα προπονητών και αντιστρόφως τέτοιοι σύλλογοι πρέπει να είναι απαραίτητα μέλη 

της ειδάλλως δεν μπορούν να εξασκούν το παραδοσιακό καράτε και τα στιλ του,  

γ) κάνει εξετάσεις και δίνει Νταν υποχρεωτικής αποδοχής από κάθε φορέα εντός Ελλάδος, 

δ) διενεργεί εξετάσεις για διπλώματα αθλητών και εκπαιδευτών παραδοσιακού καράτε! 

11 – Ένας σύλλογος για να γίνει νέο μέλος της ΠΟΠΚ πρέπει: 

α) να έχει τμήμα παραδοσιακού καράτε με προπονητή παραδοσιακού καράτε. 

β) να έχουν όλοι οι αθλητές του Κύου και Νταν αναγνώρισης ή απονομής από την ΠΟΠΚ. 

γ) Να ακολουθήσει τα βήματα, που περιγράφονται στις επόμενες Αιτήσεις! 

http://www.popk.gr/


 


