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Στηρίξτε το karate.gr με 20 €/έτος! Donations 20 €/y!

Αν συμφωνείτε με τις αλήθειες αυτής της ιστοσελίδας, διαδώστε την με Link μέσω δικών σας στο
Facebook, Twitter, κτλ.!

"Η Δημοσίευση είναι η Ψυχή της Δικαιοσύνης"
Κάθε Δίκη γίνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ και κάθε Απόφαση εκτελείται ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

Το www.karate.gr, σαν συνέχεια του επί 17 χρόνια εκδιδόμενου μηνιαίου αθλητικού περιοδικού
"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΖΟΥΝΤΟ-ΚΑΡΑΤΕ" (1977-1994), είναι ένας "προσωπικός δημοσιογραφικός
ιστότοπος", που γράφεται από τον κορυφαίο γνώστη στον ειδικό χώρο του καράτε, αλλά όχι και
επιχειρησιακό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης κατά την έννοια του νόμου 3310/2005. Όσα πρόσωπα
κρίνονται εδώ είναι αποδεδειγμένα δημόσια πρόσωπα και κρίνονται για πράξεις και παραλήψεις
τους στους τομείς των δημόσιων αρμοδιοτήτων τους υπό τα ευρύτερα όρια κριτικής αξιολόγησης,
όπως απαιτεί η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος για τον αθλητισμό, τον οποίο
χρυσοπληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος!!!
Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικείου κεφαλαίου αλληλένδετων άρθρων
και σχετικών 3000 περίπου σελίδων! (Μόλις στέλνετε στους φίλους σας με SMS: "karate.gr",
αμέσως ανοίγουν το karate.gr και διαβάζουν το τελευταίο άρθρο του!!!)

Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!
Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτιμος Πρόεδρος από
1980-1994! Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε από 1995 έως σήμερα!!!
Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων!!!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!
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Τα δικαιώματα της ΠΟΠΚ και η αναγνώριση διπλωμάτων Dan
άλλων ομοσπονδιών από την ΠΟΠΚ.
Όπως γράψαμε στο ακριβώς προηγούμενο άρθρο μας, η ΠΟΠΚ έχει τη νόμιμη
αποκλειστικότητα κάλυψης και ανάπτυξης του παραδοσιακού καράτε στην Ελλάδα, δηλαδή
των παραδοσιακών στιλ καράτε Γκότζουριου (Gojuryu), Γουάντοριου (Wadoryu), Σίτοριου
(Shitoryu) και Σότοκαν (Shotokan).
Εξ αυτού προκύπτει ότι η ΠΟΠΚ είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας απονομής, αναγνώρισης και κατάταξης διπλωμάτων Νταν στα παραδοσιακά στιλ καράτε στη χώρα μας
αποκλειομένων όλων των εγχώριων ομοσπονδιών-μαϊμούδων, όλων των εγχώριων «ενώσεων» κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών καθώς και όλων των «αντιπροσώπων»
οιωνδήποτε αλλοδαπών ομοσπονδιών, οι οποίοι εκ του πλαγίου παρακάμπτουν τον
αθλητικό νόμο παρανομώντας ασύστολα.
Για τους «αρχηγούς» των ομοσπονδιών-μαϊμούδων δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εξαπατούσαν τους μαθητές τους με διπλώματα ανύπαρκτων ομοσπονδιών και
συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να τους εξαπατούν αδιαφορώντας για τη ζημία που τους
προκαλούν δίνοντάς τους ψεύτικα χαρτιά ως έγκυρα διπλώματα Νταν στον Ελληνικό χώρο.
Για τους «ιδιοκτήτες-μετόχους» των εγχώριων «ενώσεων» κερδοσκοπικών ή μη
κερδοσκοπικών δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εξαπατούσαν τους μαθητές τους και
συνεχίζουν ακόμα και σήμερα και αυτοί να τους εξαπατούν δίνοντάς τους διπλώματα
ψευδεπίγραφων «ενώσεων», δήθεν νόμιμων να διαχειρίζονται το άθλημα του
παραδοσιακού καράτε παραβαίνοντας τον αθλητικό νόμο και αδιαφορώντας για τη ζημία
που προκαλούν στους μαθητές τους δίνοντάς τους ψεύτικα χαρτιά ως έγκυρα διπλώματα
Νταν στον Ελληνικό χώρο.
Αλλά και για τους «αρχηγούς» ή «αντιπροσώπους» αλλοδαπών έγκυρων ομοσπονδιών και πάλι
δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι γνωρίζουν πολύ καλά
ότι τα διπλώματα των αλλοδαπών ομοσπονδιών πρέπει
να επικυρωθούν από τον αποκλειστικά αρμόδιο φορέα
για το παραδοσιακό καράτε (παραδοσιακά στιλ) στην
Ελλάδα, αφού μόνον αυτός γνωρίζει την ιστορία και
γνησιότητα των λίγων γνήσιων αλλοδαπών ομοσπονδιών παραδοσιακού καράτε ανάμεσα στις δεκάδες των
αλλοδαπών «μαϊμούδων» και μόνον αυτός μπορεί να
ελέγξει και να επικυρώσει τα διπλώματα των αποδεκτών
ομοσπονδιών. Συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση οι
περίφημοι «αρχηγοί» ή «αντιπρόσωποι» αδιαφορούν για
τη ζημία που προκαλούν στους μαθητές τους δίνοντάς
τους απρόσωπα και αδιάφορα χαρτιά ως έγκυρα
διπλώματα Νταν στον Ελληνικό χώρο.
Με βάση τα ανωτέρω, ναι μεν οι μαϊμούδες ομοσπονδίες και οι μαϊμούδες εταιρείες
αποκλείονται ως πακέτα από τα διπλώματα της ΠΟΠΚ, αλλά οι «αρχηγοί» ή «αντιπρόσωποι» γνήσιων αλλοδαπών ομοσπονδιών, οι οποίοι αδιαφορούν για την τακτοποίηση των
αθλητών-μαθητών τους, βαυκαλιζόμενοι ως «αρχηγοί» ή/και «αντιπρόσωποι», φέρουν
τεράστιες ευθύνες έναντι των αθλητών-μαθητών τους, οι οποίοι θα βρεθούν στο μέλλον με
διπλώματα αξίας χαρτιού … περιτυλίγματος!!! (Σημείωση: «Βαυκαλίζομαι» σημαίνει
«κοιμάμαι όρθιος»!) Επί πλέον αυτών, οι «αρχηγοί-αντιπρόσωποι» φέρουν τεράστια
ευθύνη, διότι το να μην αναγνωρίζουν τα δικά τους διπλώματα στην ΠΟΠΚ έχει σαν
συνέπεια να μην αναγνωρίζονται αυτόματα και όσα διπλώματα έχουν δώσει οι ίδιοι
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στο παρελθόν και όσα διπλώματα θα δώσουν οι ίδιοι στο μέλλον σε όλους τους αθλητέςμαθητές τους!!!
Απευθυνόμενος, λοιπόν, σε όλους τους μαθητές-αθλητές παραδοσιακού καράτε
θυμίζω ότι ΜΟΝΟΝ η ΠΟΠΚ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την Ελλάδα να
εκδίδει εθνικά διπλώματα Dan παραδοσιακού καράτε, δηλαδή διπλώματα Dan των
παραδοσιακών στιλ καράτε Γκότζουριου (Gojuryu), Γουάντοριου (Wadoryu), Σίτοριου
(Shitoryu) και Σότοκαν (Shotokan), υποχρεωτικά αποδεκτά από κάθε ενδιαφερόμενο
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα εντός Ελλάδος και καμιά απολύτως άλλη ομοσπονδία ή
οργανισμός με έδρα εντός ή εκτός Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων και των Ιαπωνικών
ομοσπονδιών ή οργανισμών.

Οριοθέτηση των ανοχών της ΠΟΠΚ έναντι των προσβολών
των δικαιωμάτων της.
Μετά από τη δημοσίευση του προηγούμενου άρθρου μας και με αρχή ισχύος
την 1/4/2019, η ΠΟΠΚ δεν θα αναγνωρίζει κανένα δίπλωμα Νταν που απονέμεται ή
εκδίδεται από οποιονδήποτε φορέα με αποτέλεσμα όλοι οι επισκέπτες δάσκαλοι από
ομοσπονδίες του εξωτερικού (ακόμα και από την Ιαπωνία) στις περιπτώσεις που
κάνουν εξετάσεις και δίνουν Νταν, όλα αυτά να θεωρούνται άκυρα από την ΠΟΠΚ
ακόμα και στο μέλλον, διότι με τις εχθρικές αυτές πράξεις τους προσβάλλουν την
ύπαρξή της ΠΟΠΚ και τα εθνικά της δικαιώματα.
Γνωρίζετε, λοιπόν, ότι οι εξετάσεις κάθε Ιάπωνα ή μη Ιάπωνα δασκάλου
παραδοσιακού στιλ καράτε εντός της Ελλάδας από την 1/4/2019 και εντεύθεν δεν
παράγουν Νταν δικά σας, αλλά παράγουν κορόιδα του Έλληνα δασκάλου σας!!!
Πείτε στον δάσκαλό σας να το πει και στον Ιάπωνα ή άλλον δάσκαλο!

Για όσους δεν έχουν πλέον επαφές με συλλόγους
και θέλουν να αναγνωρίσουν τα διπλώματα Νταν που έχουν!
Όλοι όσοι έχετε αποκοπεί από παλαιότερους συλλόγους, που ανήκατε, ή δεν ανήκατε
σε συλλόγους, αλλά κάνατε παραδοσιακό καράτε για τον εαυτό σας, μπορείτε να ζητήσετε
αναγνώριση των διπλωμάτων παραδοσιακού καράτε για το στιλ στο οποίο έχετε γνήσια
διπλώματα υποβάλλοντας αντίγραφα των διπλωμάτων σας στην ΠΟΠΚ με μεταφρασμένα
τα ιαπωνικά κείμενα, ώστε να ελέγξουμε τη γνησιότητά τους, και πληρώνοντας τα έξοδα αν
τα διπλώματά σας γίνουν αποδεκτά. Στα διπλώματά σας θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια
(1ο, 2ο, 3ο, κτλ. Νταν και όχι π.χ. ένα ξεκάρφωτο 3ο Νταν), για κάθε αποδεκτό δίπλωμα θα
εκδοθεί το αντίστοιχο δίπλωμα της ΠΟΠΚ και θα επιβαρυνθείτε τα έξοδα.
Πληροφορίες για κάθε περίπτωση στο email: info@popk.gr .
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