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karate.gr: 12 - Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε 

Πρώτη δημοσίευση 28/3/2020.  Αρχική        Επικαιρότητα        Π.Ο.Π.Κ. 

Καταχωρήσεις στο karate.gr  Διοργανώσεις  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" 

 

Παράνομοι και άκυροι οι βαθμοί Νταν που έδιναν από το 1995 μέχρι 
σήμερα οι μαϊμούδες παρα-ομοσπονδίες καράτε και η ΕΛΟΚ στα 

Παραδοσιακά Στιλ Καράτε Σότοκαν-ρίου, Γουάντο-ριου, Σίτο-ρίου και 
Γκότζου-ρίου! 

 Η κατάσταση στο καράτε στην Ελλάδα σήμερα!  

Οι νόμιμα αναγνωρισμένοι βαθμοί Νταν από τη μοναδική νόμιμα 

αναγνωρισμένη αρχή στην Ελλάδα: 

την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε – ΠΟΠΚ 
Κανένα δίπλωμα Νταν σε Παραδοσιακό Στιλ Καράτε δεν είναι έγκυρο, 
αν δεν έχει εκδοθεί ή πιστοποιηθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ)!  

 

 

 

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!!! 
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 Α – Τα σωματεία Καράτε ΑΡΧΗ 

1 – Ο αθλητικός νόμος επιτρέπει μόνο μια ομοσπονδία για κάθε άθλημα. 

2 – Το απλό «καράτε» της ΕΛΟΚ και το «παραδοσιακό καράτε» της ΠΟΠΚ είναι δύο 

διαφορετικά αθλήματα βάσει αποφάσεων δικαστηρίων και αυτό αποτελεί πλέον 

νομολογία για τη χώρα μας. Για τη σωστή διάκριση στο εξής το «καράτε» της ΕΛΟΚ θα το 

λέμε «μοντέρνο καράτε», όπως και είναι πραγματικά και το καράτε της ΠΟΠΚ θα το λέμε 

«παραδοσιακό καράτε» όπως επίσης είναι πραγματικά. 

3 – Το «μοντέρνο καράτε» της ΕΛΟΚ α) ΔΕΝ ΕΧΕΙ στιλ (σχολές, συστήματα ή 

τεχνοτροπίες) και β) ΔΕΝ ΕΧΕΙ τεχνική αξιολόγηση βαθμών Νταν,  

Ενώ το «παραδοσιακό καράτε» της ΠΟΠΚ α) ΕΧΕΙ στιλ και περιλαμβάνει τα 

τέσσερα γνωστά παραδοσιακά στιλ, που έχουν αναπτυχθεί στη Ελλάδα από το 1960: 

Γκότζου-ρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου και Σότοκαν-ρίου, στα οποία β) περίλαμβάνει 

και την παραδοσιακή τεχνική αξιολόγηση και ιεραρχία των βαθμών Κίου και Νταν. 

4 – Ένα αθλητικό σωματείο αναπτύσσει και διατηρεί αθλητικά τμήματα για κάθε 

άθλημα που καλλιεργεί, ενώ για κάθε τέτοιο άθλημα πρέπει να είναι ενεργό μέλος στην 

αντίστοιχη αθλητική ομοσπονδία. 

5 – Επομένως, αν ένα σωματείο έχει τμήμα «μοντέρνου καράτε», θα πρέπει να είναι 

μέλος της ΕΛΟΚ, τηρώντας τους κανονισμούς της και λαμβάνοντας μέρος στις 

διοργανώσεις της, και αν έχει τμήμα «παραδοσιακού καράτε», θα πρέπει να είναι μέλος της 

ΠΟΠΚ, τηρώντας τους δικούς της κανονισμούς και λαμβάνοντας μέρος στις δικές της 

διοργανώσεις.   

Αν έχει τμήματα και των δύο αυτών διαφορετικών αθλημάτων, τότε για κάθε τμήμα θα πρέπει 

να είναι μέλος στην αντίστοιχη ομοσπονδία. Προφανώς αυτό επιτρέπεται και δεν μπορεί 

κανένας να το απαγορεύσει, αφού τα δύο αυτά αθλήματα είναι διαφορετικά με αποφάσεις 

των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας μας, παρά του ότι η ΕΛΟΚ παρανόμως αρνείται το 

δικαίωμα αυτό στα σωματεία της. 

6 – Συνεπώς, προκύπτει ότι αν ένα σωματείο δεν είναι μέλος ούτε της ΕΛΟΚ ούτε της 

ΠΟΠΚ, τότε δεν μπορεί να έχει ούτε τμήμα «μοντέρνου καράτε» ούτε τμήμα «παραδοσιακού 

καράτε». 

7 – Προκύπτει, επίσης, ότι ένα σωματείο παρανομεί όταν έχει στον τίτλο του την 

έκφραση «Σωματείο παραδοσιακού καράτε Τάδε» και είναι μέλος της ΕΛΟΚ χωρίς να είναι 

μέλος της ΠΟΠΚ, και όλες αυτές οι εκφράσεις θα πρέπει να εκλείψουν από τις ονομασίες 
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των σωματείων-μελών της ΕΛΟΚ, που δεν είναι μέλη της ΠΟΠΚ, διότι εξαπατούν και παρα-

πλανούν το αθλητικό κοινό των ενδιαφερομένων. 

8 – Για κάθε άθλημα που καλλιεργεί ένα σωματείο πρέπει να έχει τους απαραίτητους 

χώρους βάσει των προδιαγραφών των αντίστοιχων ομοσπονδιών, όπως ορίζει ο αθλητικός 

νόμος. 

9 – Σε κάθε σωματείο επιτρέπεται από τον αθλητικό νόμο να εισπράττει συνδρομές 

από τα αθλούμενα μέλη του, εφόσον είναι «μη κερδοσκοπικό», ενώ η Εφορία τού παρέχει 

το προνόμιο να εξαιρείται του ΦΠΑ, δηλαδή οι συνδρομές των μελών του να μην 

επιβαρύνονται με ΦΠΑ. 

 

 Β – Οι ιδιομορφίες του «Μοντέρνου Καράτε» της ΕΛΟΚ και  ΑΡΧΗ 
 του «Παραδοσιακού Καράτε» της ΠΟΠΚ 

10 – Στο καράτε της ΕΛΟΚ, η οποία έχει αναγνωριστεί από τη ΓΓΑ, τα σωματεία είναι 

υποχρεωμένα να έχουν «προπονητές καράτε» με δίπλωμα προπονητή από την ΓΓΑ. Η ΓΓΑ 

με την πολυετή αδιαφορία της να μην γνωρίζει τίποτα απολύτως για το καράτε γενικώς, δεν 

γνωρίζει ποιο είναι το «μοντέρνο καράτε» και ποιο είναι το «παραδοσιακό καράτε». 

Αποτέλεσμα αυτού είναι κατά την υλοποίηση των Σχολών Προπονητών Καράτε της ΕΛΟΚ, 

και καθ’ υπόδειξη της ΕΛΟΚ, η οποία εξαπατά την ΓΓΑ επί 25 χρόνια, να απαιτεί 

ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ως προϋπόθεση διπλώματα Νταν της ΕΛΟΚ από τους υποψηφίους 

προπονητές των Σχολών αυτών. ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, διότι η ΕΛΟΚ δεν έχει και δεν μπορεί να 

δίνει Νταν, οι αθλητές της δεν έχουν Νταν και συνεπώς οι προπονητές της δεν έχουν Νταν! 

Με ή χωρίς διπλώματα Νταν της ΕΛΟΚ, πάντως, τα Διπλώματα Προπονητών της ΓΓΑ 

είναι και μόνο για το «μοντέρνο καράτε» και για κανένα λόγο δεν καλύπτουν το 

«παραδοσιακό καράτε», αφού αυτό αποτελεί τελείως διαφορετικό άθλημα με βάση πάντα 

τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας μας! 

11 – Στο παραδοσιακό καράτε της ΠΟΠΚ, η οποία δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί από 

την ΓΓΑ με ευθύνη και καραμπινάτες παρανομίες της ίδιας της ΓΓΑ λόγω μη εφαρμογής των 

αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας μας, τα σωματεία είναι υποχρεωμένα 

να έχουν «προπονητές παραδοσιακού καράτε» με δίπλωμα και υποστήριξη 

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ!) από την ίδια την ΠΟΠΚ μέχρι να διευθετηθεί το θέμα της αναγνώρισής της 

και να ιδρυθεί Σχολή Προπονητών Παραδοσιακού Καράτε από την ΓΓΑ. Αυτό θεωρείται 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, διότι 1) χωρίς προπονητή δεν μπορεί να λειτουργήσει 

γυμναστήριο και 2) το να μη λειτουργούν τα γυμναστήρια των συλλόγων παραδοσιακού 

καράτε θα έχει σαν αποτέλεσμα να εξαλειφθούν και τα σωματεία-μέλη της ΠΟΠΚ και η ίδια 

η ομοσπονδία και το «παραδοσιακό καράτε», πράγμα αντίθετο προς τις αποφάσεις των 

δικαστηρίων και τη λογική. 

12 – Είναι προφανές ότι ένα σωματείο «παραδοσιακού καράτε» της ΠΟΠΚ ΔΕΝ 

μπορεί να έχει «προπονητή καράτε» της ΕΛΟΚ, διότι τα δύο αθλήματα είναι διαφορετικά. 

Δηλαδή, ένα σωματείο «παραδοσιακού καράτε» της ΠΟΠΚ δεν μπορεί να έχει προπονητή 

με μόνο «δίπλωμα προπονητή» αυτό της ΓΓΑ για την ΕΛΟΚ, διότι αυτό το δίπλωμα αφορά 

στο «μοντέρνο καράτε» της ΕΛΟΚ, ενώ το «παραδοσιακό καράτε» είναι ΤΕΛΕΙΩΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ άθλημα. 

Παράλληλα, τα σωματεία-μέλη της ΕΛΟΚ εξαπατούν τους αθλητές τους, όταν 

εμφανίζουν το «παραδοσιακό καράτε» στην επωνυμία τους, δηλαδή όταν εμφανίζουν τον 

προπονητή του «καράτε» της ΕΛΟΚ του σωματείου ως προπονητή του «παραδοσιακού 
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καράτε» της ΠΟΠΚ, για να κρύψουν ότι χωρίς προπονητή «παραδοσιακού καράτε» ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΟΥΝ να έχουν ούτε τμήμα «παραδοσιακού καράτε» ούτε την έκφραση «παραδο-

σιακό καράτε» στην επωνυμία τους. Η παραπλάνηση αυτή μπορεί να επισύρει αγωγές της 

ΠΟΠΚ κατά των σωματείων. 

 

 Γ - Τι είναι τα ΝΤΑΝ! ΑΡΧΗ 

13 – Το παραδοσιακό καράτε γεννήθηκε στην Οκινάουα κατά τον 18ο αιώνα σε 

διάφορα στιλ (σχολές ή τεχνοτροπίες), διαδόθηκε στην Ιαπωνία και στη συνέχεια διαδόθηκε 

από δασκάλους, που ταξίδεψαν για αυτό το σκοπό από την Οκινάουα και την Ιαπωνία σε 

διάφορες χώρες, και από μη Ιάπωνες επισκέπτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην 

Οκινάουα και την Ιαπωνία, οι οποίοι στη συνέχεια γύρισαν στις πατρίδες τους και διέδωσαν 

την τέχνη. Από το 1924 επινοήθηκε και ιδρύθηκε η ιεραρχία των Νταν (βαθμών) στο 

παραδοσιακό καράτε της Ιαπωνίας, η οποία μεταφέρθηκε αυτούσια και στο παραδοσιακό 

καράτε των άλλων χωρών κατά τη διάδοσή του, ενώ οι επισκέπτες της Ιαπωνίας 

ενσωματώθηκαν σε αυτή την ιεραρχία και την μετέφεραν με τη σειρά τους στις χώρες τους. 

Η ιεραρχία αυτή διατηρείται κατά το δυνατό μέχρι σήμερα. 

Αντίθετα, το μοντέρνο καράτε της παγκόσμιας WUKO (World Union of Karate Organi-

zations) και της συνέχειάς της WKF (World Karate Federation), η οποία ιδρύθηκε το 1975 

και μέλος της οποίας είναι η ΕΛΟΚ, αποτελεί κακή αντιγραφή του παραδοσιακού καράτε, 

είναι αυτονόητο ότι ΔΕΝ υπάρχει σε αυτό εκ των πραγμάτων ούτε κατά διάνοια ΚΑΜΙΑ 

ιεραρχία, διότι οι ομοσπονδίες-μέλη της ήταν από πάντα αλλοπρόσαλλες, χωρίς καμιά 

σύνδεση μεταξύ τους και κυρίως χωρίς να συνδέονται οι περισσότερες με ομοσπονδίες της 

Ιαπωνίας, αλλά να αποτελούν «αυτοφυείς απομιμήσεις» χαμηλής στάθμης του πραγματικού 

παραδοσιακού καράτε ή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών. 

Η διδασκαλία του παραδοσιακού καράτε δεν γίνεται από βιβλία, ούτε από βίντεο, ούτε 

από ταινίες, αλλά αποτελεί διδασκαλία μίμησης κατά χιλιάδες φορές των τεχνικών κινήσεων 

του εκπαιδευτή δασκάλου χωρίς την παράλληλη άσκηση του οποίου δεν μπορεί να γίνει η 

εκπαίδευση των μαθητών-αθλητών και συνεπώς η εκπαίδευση των πρώτων χρόνων (και 

είναι πολλά αυτά) παίζει βασικό ρόλο στον «παραδοσιακό χαρακτήρα» του παραδοσιακού 

καράτε. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω τα διπλώματα Κίου και Νταν καταδεικνύουν: 

α) με τους βαθμούς των αρχαρίων από το 10ο Κίου (μικρότερος) έως το 1ο Κίου 
(μεγαλύτερος) να προηγούνται του 1ου Νταν, 

β) με τους βαθμούς των 1-2-3-4 Νταν να δείχνουν γενικά το τεχνικό επίπεδο ενός 
αθλητή, 

γ) με τους βαθμούς 3-4-5-6 Νταν να δείχνουν γενικά τις αρμοδιότητες ενός 
εκπαιδευτή ή διαιτητή (δασκάλου), 

δ) και τέλος, με τους βαθμούς των 5-6-7-8 Νταν να δείχνουν την Ιεραρχία και τον 
Σεβασμό στα ανώτερα κλιμάκια των τεχνικών δασκάλων (5-6-7-8 Νταν). 

Δυστυχώς για όλους τους ανωτέρω λόγους χρονοβόρας αφοσίωσης για την 

απόκτηση των βαθμών Νταν, τα Νταν αποτελούν αντικείμενο πλάγιας απατηλής 

απόκτησης καθώς και μοιραίας εμπορικής εκμετάλλευσης και ψηφοθηρικής πίεσης 

14 – Όπως είπαμε, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ και δεν μπορεί να έχει στιλ (σχολές-

συστήματα-τεχνοτροπίες) στο «μοντέρνο καράτε» της, παρά μόνο μετράει σαν βαθμολογία 

τις νίκες-ήττες του κάθε αθλητή στους αγώνες του. 
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Η ΠΟΠΚ ΕΧΕΙ στιλ (συστήματα ή τεχνοτροπίες) στο «παραδοσιακό καράτε» της και 

αυτά είναι τα τέσσερα γνωστά, που έχουν αναπτυχθεί στη Ελλάδα από το 1960: Γκότζου-

ρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου και Σότοκαν-ρίου.  

15 – Η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ και δεν μπορεί να έχει Νταν αξιολόγησης του τεχνικού 

επιπέδου των γνώσεων ενός αθλούμενου στο «καράτε» και την σχετική ιεραρχία, που 

προκύπτει από αυτά. Άρα τα Νταν που δίνει είναι άκυρα! 

Η ΠΟΠΚ ΕΧΕΙ Νταν αξιολόγησης του τεχνικού επιπέδου των γνώσεων ενός 

αθλούμενου στο «παραδοσιακό καράτε» και την ιεραρχία, που προκύπτει από αυτά. Είναι 

η μόνη που απονέμει έγκυρα Νταν εντός Ελλάδας από την ίδρυσή της την 30-1-1995 

και η μόνη που αναγνωρίζει έγκυρα Νταν από άλλες ομοσπονδίες εσωτερικού ή 

εξωτερικού από την ίδια ημερομηνία. 

 

 Δ – Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και τα άτομα με παλιά Νταν ΑΡΧΗ 

16 – Ένα ιδιωτικό γυμναστήριο (ιδιωτική επιχείρηση), το οποίο τηρεί το νόμο περί 

ιδιωτικών γυμναστηρίων, προφανώς και μπορεί να εκπαιδεύει στο «μοντέρνο καράτε» ή στο 

«παραδοσιακό καράτε» τους πελάτες του έναντι αμοιβής, η οποία όμως θα επιβαρύνεται 

με ΦΠΑ 24%.  

Η επιχείρηση αυτή μπορεί να είναι ονομαστική ενός φυσικού προσώπου, προσωπική 

εταιρεία ή και Ανώνυμη, ΕΠΕ και Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Σκοπού. Όποια, όμως, 

μορφή και να έχει δεν είναι σωματείο ούτε ομοσπονδία και δεν μπορεί να «διαχειρίζεται» το 

άθλημα παρά μόνο να το διδάσκει χωρίς να μπορεί να κάνει εξετάσεις και να δίνει Νταν 

τεχνικής αξιολόγησης με πανελλήνια εμβέλεια! Αυτό είναι προφανές, γιατί σε 

αντίθετη περίπτωση θα είχαμε εκατοντάδες επιχειρήσεις έκδοσης και απονομής 

Νταν 

Αυτή η επιχείρηση εκ του νόμου δεν υπάγεται σε οποιαδήποτε ομοσπονδία, αφού 

είναι ιδιωτική επιχείρηση, αλλά οι πελάτες της (αθλητές) μπορούν να παίρνουν μέρος στις 

εκδηλώσεις (αγώνες κτλ.) των αντίστοιχων ομοσπονδιών (πλαγίως) ως αθλητές σωματείων-

μελών στις εν λόγω ομοσπονδίες με έδρα εκτός πάντα της επιχείρησης. Είναι προφανές ότι 

μια τέτοια ιδιωτική επιχείρηση ΜΟΝΟ διδάσκει την τεχνική των αθλημάτων χωρίς ΠΟΤΕ να 

μπορεί να δίνει διπλώματα αξιολόγησης (Νταν).  

 

17 – Ένα μεμονωμένο άτομο μέλος ή όχι κάποιου σημερινού συλλόγου με Νταν 

από παλιά σε παραδοσιακό στιλ, μπορεί πλέον να τα αναγνωρίσει στην ΠΟΠΚ με αίτηση 

στο μέιλ της ΠΟΠΚ, στην οποία θα περιγράφει ημερομηνιακά τη μαθητεία του σε γνωστούς 

δασκάλους στο παρελθόν και θα επισυνάπτει τα διπλώματά του με μεταφρασμένα τα 

Ιαπωνικά κείμενα (αν υπάρχουν) στα ελληνικά! 

Με αυτό τον τρόπο παλαιοί αθλητές του παραδοσιακού καράτε, που πήραν Νταν 

πριν από τη 30-1-1995, που ιδρύθηκε η ΠΟΠΚ, από διεθνώς γνωστές και αναγνωρισμένες 

ομοσπονδίες, μπορούν να τα αναγνωρίσουν με απλή διαδικασία χωρίς απαραίτητα να 

εγγραφούν μέλη κάποιου σωματείου. Εάν βέβαια θελήσουν να συνεχίσουν το παραδοσιακό 

καράτε ερασιτεχνικά ή αθλητικά, τότε θα πρέπει να εγγραφούν σε κάποιο σωματείο. 

 

 Ε –  Το νέο φρούτο των Μη Κερδοσκοπικών Αστικών Εταιρειών ΑΡΧΗ 

18 – Η μανία των πτωχών τω πνεύματι «δασκάλων» του «μοντέρνου καράτε» ή/και 

του «παραδοσιακού καράτε» να δείχνουν την «παντογνωσία τους» με τα Νταν, που δήθεν 
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κατέχουν, έχει οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στη χρήση κάθε πονηριάς για να 

«αυξήσουν» με πλάγιους τρόπους τα Νταν που ισχυρίζονται ότι κατέχουν, ώστε να προσελ-

κύσουν περισσότερους μαθητές στα γυμναστήριά τους καρπούμενοι αφενός τις συνδρομές 

για τις μηνιαίες προπονήσεις, αλλά κυρίως τα εξέταστρα για περισσότερα και υψηλότερα 

Κίου και Νταν! Και όλο αυτό έχει προφανή επίπτωση στο επίπεδο και την ποιότητα του 

μοντέρνου καράτε ή/και του παραδοσιακού καράτε! 

19 – Αλλά, όπως ήδη είπαμε το μοντέρνο καράτε δεν έχει Νταν, ενώ τα στιλ 

(συστήματα ή τεχνοτροπίες) καθώς και τα Νταν αξιολόγησης της τεχνικής κατάρτισης ενός 

αθλούμενου σε αυτά τα στιλ ανήκουν μόνο στο «παραδοσιακό καράτε» και άρα μόνο 

στην ΠΟΠΚ και το ίδιο ισχύει και για τα Διπλώματα εκπαιδευτών παραδοσιακού καράτε. 

Συνεπώς, είτε ένας εκπαιδευτής είναι καλός, μέτριος ή κακός στο παραδοσιακό καράτε (δηλ. 

σε ένα από τα παραδοσιακά στιλ καράτε), ό,τι και να είναι, μόνον από την ΠΟΠΚ μπορεί 

να παίρνει Νταν για τον εαυτό του και για τους μαθητές του!!! 

Πριν από 20-30 χρόνια, όσοι ακολουθούσαν πλάγιες μεθόδους απόκτησης 

υψηλότερων Νταν άλλαζαν κάθε 2-3 χρόνια αλλοδαπές ομοσπονδίες, ώστε υποσχόμενοι 

«νέους πελάτες» για μαύρες ζώνες στις ομοσπονδίες του εξωτερικού να παίρνουν 1-2 Νταν 

bonus από τους «επιχειρηματίες μεγαλοδασκάλους» του εξωτερικού.  

Ένας άλλος τρόπος «επαύξησης των Νταν» ήταν και είναι να «παίρνουν Νταν» χωρίς 

καμιά εξέταση και βαρύτητα από αλλοπρόσαλλες ομοσπονδίες, οι οποίες συνήθως δίνουν 

Νταν έναντι κάποιου ποσού χωρίς να έχουν τέτοιο δικαίωμα! Φωτεινά παραδείγματα η 

ΕΛΟΚ και η υπερκείμενή της παγκόσμια WKF! 

Ένας τρίτος τρόπος είναι ως άτομα ή/και ως «αυτόνομες αστικές εταιρείες» δήθεν 

«μη κερδοσκοπικές» να επιδιώκουν να παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι ξένων 

ομοσπονδιών (κυρίως ιαπωνικών) με εξουσιοδότηση να δίνουν Νταν, αλλά και να φέρνουν 

για εφέ (και χωρίς καμιά ουσία) στην Ελλάδα ξένους δασκάλους των ξένων ομοσπονδιών, 

οι οποίοι και αυτοί δίνουν ευκαιριακά Νταν. Και όλα αυτά τα ψευδο-Νταν πληρώνονται αδρά 

από τους αφελείς μαθητές τους. 

20 – Από την άλλη μεριά, οι αλλοδαπές ομοσπονδίες (ακόμα και Ιαπωνικές), είτε 

λειτουργώντας υπό το πνεύμα της διάδοσης του αθλήματός τους είτε υπό το πνεύμα 

«δώστε χαϊμαλιά και καθρεφτάκια στους ιθαγενείς για να κονομήσουμε επιτέλους», 

δίνουν αφειδώς αντιπροσωπεύσεις σε Έλληνες «προνομιούχους» δασκάλους χωρίς να 

γνωρίζουν «τι παίζεται» στην Ελλάδα! 

21 – Αυτού του είδους οι «αντιπροσωπεύσεις» στήνονται συνήθως ως «αστικές 

εταιρείες, μη κερδοσκοπικές» ατόμων, συλλόγων ή ενώσεων ή ό,τι άλλο και λειτουργούν ως 

ομπρέλα κάλυψης δραστηριοτήτων πλαγίως συμβεβλημένων με αυτές σωματείων, ώστε 

εμφανιζόμενες ως αντιπρόσωποι γνωστών αλλοδαπών ομοσπονδιών να μπορούν: 

α) να παρακάμπτουν τον αθλητικό νόμο, που ορίζει το «μοντέρνο καράτε» και το 

«παραδοσιακό καράτε» είναι αθλήματα και μία μόνο ομοσπονδία μπορεί να 

ιδρύεται για κάθε άθλημα, ώστε να μπορούν να δίνουν Νταν στους αθλητές των 

συλλόγων τους χωρίς να τους ενοχλεί η ΠΟΠΚ (η μόνη που δίνει αποκλειστικά και 

νόμιμα Κίου και Νταν), 

β) να παρακάμπτουν το φορολογικό νόμο εμφανίζοντας την πώληση των Νταν ως 

έναν από τους σκοπούς της εταιρείας, που δήθεν δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, αφού είναι 
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μη κερδοσκοπική, (και αυτό είναι προφανώς παράνομο με κίνδυνο να πνιγούν στα 

φορολογικά πρόστιμα για μη καταβολή ΦΠΑ). 

γ) να παραπλανούν τους αθλητές τών σιωπηρά συμβεβλημένων συλλόγων ότι δήθεν 

μπορούν και αυτές (οι εταιρείες) να δίνουν Νταν και μάλιστα «καλύτερα» και κυρίως 

«πιο γρήγορα» από ότι η ΠΟΠΚ, (και αυτό είναι προφανώς παράνομο). 

22 – Αλλά γιατί όλα τα ανωτέρω Νταν είναι ψευδο-Νταν χωρίς καμιά αξία και 

αποτελούν εξαπάτηση των μαθητών-αθλητών του καράτε? Απλούστατα διότι:  

α) Το «μοντέρνο καράτε» και το «παραδοσιακό καράτε» είναι δύο διαφορετικά 

αθλήματα, τονίζω ΑΘΛΗΜΑΤΑ,  τα οποία βάσει του αθλητικού νόμου καλύπτονται 

από δύο διαφορετικές ομοσπονδίες: την ΕΛΟΚ και την ΠΟΠΚ, ενώ κάθε κάλυψή τους 

σε διπλώματα από επιχειρήσεις ή εταιρείες δεν μπορεί να γίνει για κανένα λόγο, διότι 

αποτελεί σαφή παραβίαση του νόμου αυτού και άρα τα καταστατικά αυτών των 

εταιρειών είναι παράνομα και άκυρα, 

β) Η ΕΛΟΚ ΔΕΝ έχει δικαίωμα να δίνει Κίου και Νταν, αφού το μοντέρνο καράτε 

δεν έχει στιλ και Νταν και προφανώς δεν μπορεί να κάνει αγώνες εγχρώμων και 

μαύρων ζωνών πράγμα που είναι καθαρή απάτη, δεν μπορεί να θέτει 

προϋπόθεση την κτήση Νταν για τις Σχολές Προπονητών της κτλ., 

γ) ΜΟΝΟΝ η ΠΟΠΚ και καμιά άλλη ημεδαπή ή αλλοδαπή ομοσπονδία «παραδο-

σιακού καράτε» έχει δικαίωμα εντός Ελλάδος να δίνει Κίου ή Νταν και να ελέγχει και 

να γνωμοδοτεί επί της ισοτιμίας των Νταν αλλοδαπών ομοσπονδιών εκδίδοντας τα 

δικά της διπλώματα Νταν και Εκπαιδευτών, όπως αυτά των προηγούμενων 

σελίδων. 

23 – Με αυτό τον τρόπο οι δήθεν «αστικές εταιρείες-αντιπρόσωποι αλλοδαπών 

ομοσπονδιών» παραδοσιακών στιλ, που στήνουν διάφοροι ασυνείδητοι δάσκαλοι καράτε, 

οδηγούν σε ένα κυκεώνα ματαιότητας, συνεχών παρανομιών και χαμένων χρόνων τους 

αθλητές τους και τους παρασύρουν σε μια περιπέτεια, όπου τα Νταν, που τους δίνουν, και 

οι τελευταίοι χρυσοπληρώνουν, θα αποδειχθούν «κουρελόχαρτα», αφού η ΠΟΠΚ δεν 

πρόκειται να τα αναγνωρίσει ΠΟΤΕ! 

24 – Με δεδομένο ότι στη χώρα μας υπάρχουν πάνω από δέκα τέτοιοι 

«αντιπρόσωποι» και στο εξωτερικό (με την Ιαπωνία μαζί) πάνω από εκατό ομοσπονδίες 

«παραδοσιακών στιλ» προκαλώντας ένα απέραντο χάος στο ειδικό αυτό θέμα, είναι 

αυτονόητο ότι η ειδικευμένη πανελλήνια αρχή για τη γνωμοδότηση επί της 

γνησιότητας των στιλ και Νταν είναι πάντα η ΠΟΠΚ. 

25 – Ας δούμε ακόμα ένα γενικό παράδειγμα με το οποίο θα πρέπει να κατανοήσετε 

επιτέλους την πραγματικότητα στα δικαιώματα επί του παραδοσιακού καράτε: 

Ας υποθέσουμε ότι ένας δάσκαλος του Shito-ryu ιδρύει ένα σύλλογο παραδοσιακού 

Shito-ryu και δίνει Νταν της Παγκόσμιας του Shito-kai (WSKF) με έδρα στην Ιαπωνία μετά 

από εξετάσεις! Πόσο έγκυρα είναι αυτά τα Νταν? 

Η απάντηση είναι ότι τα Νταν της αλλοδαπής ομοσπονδίας δεν είναι έγκυρα, όταν 

δίνονται στη χώρα μας, όπου η αλλοδαπή ομοσπονδία δεν έχει καμιά νομιμοποίηση! 

Και έχουμε τις εξής τρεις περιπτώσεις: 
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α) Αν ο σύλλογός αυτός δεν είναι ενεργό μέλος μιας από τις δύο ελληνικές ομοσπονδίες 

καράτε, τότε τα διπλώματα της WSKF δεν έχουν καμιά εγκυρότητα και δεν 

συζητάμε! 

β) Αν ο σύλλογός αυτός είναι ενεργό μέλος της ΕΛΟΚ, τότε τα Νταν της WSKF είναι 

άκυρα, διότι η ΕΛΟΚ δεν έχει Νταν. 

γ) Αν ο σύλλογός αυτός είναι ενεργό μέλος της ΠΟΠΚ, τότε τα Νταν είναι έγκυρα 

μόνο όταν δίνονται από την ΠΟΠΚ, στην οποία πάντα ένα νόμιμο δίπλωμα Νταν 

φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα της επίσημης ομοσπον-

δίας παραδοσιακού καράτε του κράτους. 

Εννοείται ότι για να κάνει ο σύλλογός παραδοσιακό στιλ καράτε θα πρέπει να είναι 

ενεργό μέλος της ΠΟΠΚ, ενώ αν κάνει μοντέρνο καράτε ο σύλλογός θα πρέπει να είναι 

ενεργό μέλος της ΕΛΟΚ.  

Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι ο σύλλογος αυτός ως μέλος της ΠΟΠΚ θα πρέπει να 

υπακούει στο καταστατικό της και στον Εσωτερικό της Κανονισμό, πράγμα που σημαίνει ότι 

οι εξετάσεις για Νταν θα γίνονται από τους Εξεταστές της ΠΟΠΚ και τα διπλώματα Νταν θα 

τα εκδίδει μόνον η ΠΟΠΚ και ΟΧΙ η Παγκόσμια του Shito-kai.  

26 - Ειδικά για την «Παγκόσμια» του Shito-kai, την World Shitokai Karate Federa-

tion (WSKF), με πρόεδρο τον Genzo Iwata, τελευταία συνέβησαν πολλά τραγελαφικά:  

Η ομοσπονδία αυτή δημιούργησε τελευταία ΤΡΕΙΣ επίσημους και ισότιμους 

αντιπροσώπους της στην Ελλάδα με αποδεικτικά αντιπροσώπευσης μέχρι το 2022 και 

έκτο Νταν για τον καθένα, οι οποίοι, εκτός του ότι διατηρούν τρεις διαφορετικές 

οργανώσεις, κανένας από αυτούς δε δημοσιεύει όλη τη σειρά των διπλωμάτων Νταν που 

έχει από την Ιαπωνική Ομοσπονδία. Οι τρεις αυτοί αντιπρόσωποι είναι «ισότιμοι» με έκτο 

Νταν ο καθένας παρ’ όλο που άρχισαν καράτε με πολλά χρόνια διαφορά ο καθένας από τον 

άλλον. 

Τα μόνα διπλώματα Νταν, που έχουν κάπως δημοσιοποιηθεί είναι το πέμπτο και το 

έκτο Νταν για τον καθένα. Για τα υπόλοιπα 1Ο, 2Ο, 3Ο, 4Ο δεν αναφέρεται πουθενά πότε 

και πού διδάχτηκαν επί 12 χρόνια το Σίτο-ρίου Καράτε και τα απέκτησαν! Διότι θα 

ήθελαν 3 χρόνια για το 1Ο Νταν συν 2 χρόνια για το 2Ο συν 3 για το 3Ο συν 4 για το 4Ο, που 

μας κάνουν σύνολο 12 χρόνια εντατικών προπονήσεων υπό τις οδηγίες αξιόλογου 

δασκάλου με συμμετοχές και θέσεις σε αγώνες, που να τους έχουμε δει όλοι, και συμμετοχές 

σε σεμινάρια προσιτά σε όλους! Πότε έγινε αυτό για τον καθένα από τους άνω 

«αντιπροσώπους» χωρίς να τους δούμε ως αθλητές? Με το τέταρτο ή/και πέμπτο Νταν στο 

χέρι γεννήθηκαν??? 

Όπως έχουμε ήδη αναλύσει η διδασκαλία του παραδοσιακού καράτε δεν γίνεται από 

βιβλία, ούτε από βίντεο, ούτε από ταινίες, αλλά αποτελεί διδασκαλία μίμησης κατά χιλιάδες 

φορές των τεχνικών κινήσεων του εκπαιδευτή δασκάλου χωρίς την παράλληλη άσκηση του 

οποίου δεν μπορεί να γίνει η εκπαίδευση των μαθητών-αθλητών και συνεπώς η εκπαίδευση 

των πρώτων χρόνων (και είναι πολλά αυτά) παίζει βασικό ρόλο στον «παραδοσιακό χαρα-

κτήρα» του παραδοσιακού καράτε. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω τα διπλώματα Κίου και Νταν καταδεικνύουν: 

α) με τους βαθμούς των αρχαρίων από το 10ο Κίου (μικρότερος) έως το 1ο Κίου 
(μεγαλύτερος) να προηγούνται του 1ου Νταν, 
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β) με τους βαθμούς των 1-2-3-4 Νταν να δείχνουν γενικά το τεχνικό επίπεδο ενός 
αθλητή, 

γ) με τους βαθμούς 3-4-5-6 Νταν να δείχνουν γενικά τις αρμοδιότητες ενός 
εκπαιδευτή ή διαιτητή (δασκάλου), 

δ) και τέλος, με τους βαθμούς των 5-6-7-8 Νταν να δείχνουν την Ιεραρχία και τον 
Σεβασμό στα ανώτερα κλιμάκια των τεχνικών δασκάλων (5-6-7-8 Νταν). 

Επιπρόσθετα, στο site της Παγκόσμιας του Shito-kai δεν δημοσιεύονται τα Νταν των 

αλλοδαπών τεχνικών του Shito-kai και δεν δημοσιεύεται πουθενά το καταστατικό της, το 

οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει δημοκρατικές εκλογές, και οι κανονισμοί της! 

Αυτό σημαίνει ότι η «ομοσπονδία» αυτή είναι μια «καθαρά προσωπική εμπορική επιχεί-

ρηση» με τρεις διαφορετικούς περιφερειακούς «εμπορικούς αντιπροσώπους» στην Ελλάδα, 

που πουλάνε Νταν της κεντρικής επιχείρησης! Έτσι η κεντρική επιχείρηση έχει τρεις 

αντιπροσώπους στη χώρα μας, που της «μαζεύουν πελάτες» για σεμινάρια και για διπλώ-

ματα Νταν! 

Σε αυτό συνηγορεί και η ονομασία της «Παγκόσμια», η οποία είναι απατηλή, διότι 

αυτή η κεντρική Ιαπωνική Ομοσπονδία δεν έχει μέλη εθνικές ομοσπονδίες από τις 

διάφορες χώρες, αλλά έχει άτομα ως «τοπικούς αντιπροσώπους» και συνεπώς δεν έχει τη 

δομή «παγκόσμιας ομοσπονδίας», αλλά καθαρής πολυεθνικής εμπορικής επιχείρησης! 

Και ως γνωστόν, ένα τέτοιο σύστημα «παραγωγής Νταν» είναι κατ’ εξοχήν 

αναξιόπιστο με αποτέλεσμα τα Νταν που δίνει να αποδεικνύονται ευκαιριακά! 

Παράλληλα με τα ανωτέρω, καμιά απολύτως αλλοδαπή ομοσπονδία δεν 

νομιμοποιείται να διενεργεί εξετάσεις και να απονέμει Νταν στην Ελλάδα, εφόσον 

υπάρχει θεσμοθετημένη η αρμόδια Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε! 

 
 Ζ - Τελικά, η  ΠΟΠΚ: ΑΡΧΗ 

27 – Τονίζουμε ότι η ΠΟΠΚ δεν θα αφήσει κανέναν απολύτως να οικειοποιηθεί 

τα δικά της νομικά δικαιώματα επί του «παραδοσιακού καράτε» και ό,τι προκύπτει 

από αυτά! 

Όσοι «δάσκαλοι» καράτε δεν δημοσιεύουν όλα τους τα διπλώματα ή/και όταν 

δεν αναγνωρίζουν τα διπλώματά τους στην ΠΟΠΚ, ώστε να εξασφαλίσουν τη 

δυνατότητα αναγνώρισης και των διπλωμάτων των μαθητών τους, ΤΟΤΕ ΚΑΤΙ 

ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ!!! 

Η ΠΟΠΚ 1) διενεργεί αναγνωρίσεις παλαιών διπλωμάτων Νταν παραδοσια-

κών στιλ καράτε Γκότζου-ρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-ρίου και Σότοκαν-ρίου, όταν αυτά 

προέρχονται από γνωστές και αναγνωρισμένες ομοσπονδίες, 2) εξετάσεις κατατάξης 

για κάθε άλλη περίπτωση παλαιών διπλωμάτων, καθώς και 3) εξετάσεις απονομής 

σε νέους αθλητές των συλλόγων-μελών της. 

28 - Σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουμε να πείσουμε το κοινό του καράτε ότι 

έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι να ενταχθούν στην 

ΠΟΠΚ, και στην αμέσως επόμενη φάση θα αναζητήσουμε δικαστικά αποζημιώσεις 

από τον κάθε ένα φορέα ή άτομο που εκμεταλλεύτηκε παράνομα τα δικά μας 

δικαιώματα επί των Νταν και επί της ονομασίας «παραδοσιακό καράτε». 

Η πρώτη φάση κυλάει τώρα και η δεύτερη θα έρθει σύντομα με πρώτο στόχο 

την ΕΛΟΚ! Τονίζουμε επίσης ότι από την 1-4-2019, αρχή της πλήρους λειτουργίας 

http://www.popk.gr/
http://www.popk.gr/
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της ΠΟΠΚ, κανένα Νταν κανενός Έλληνα ή/και αλλοδαπού δασκάλου ή ομοσπονδίας 

δεν θα αναγνωριστεί ΠΟΤΕ από την ΠΟΠΚ! Ούτε καν να το σκεφθείτε να το ζητήσετε 

αυτό! Εξετάσεις κατάταξης για όλους! 

Πληροφορίες για κάθε περίπτωση στο email:  info@popk.gr .  

 Η - Τα δικαιώματα της ΠΟΠΚ και η αναγνώριση διπλωμάτων Νταν 
 άλλων ομοσπονδιών από την ΠΟΠΚ. ΑΡΧΗ 
 

29 - Επειδή το παραδοσιακό καράτε της ΠΟΠΚ, όπως και το τεχνικό ή αγωνιστικό 
καράτε της ΕΛΟΚ, είναι άθλημα και καλύπτεται από τον αθλητικό νόμο 2725/1999 και τις 
τροποποιήσεις του, και η ΠΟΠΚ είναι η αποκλειστική αθλητική ομοσπονδία, που το 
αναπτύσσει, το καλύπτει και το ελέγχει σε εθνικό επίπεδο, 

Επειδή οποιαδήποτε διπλώματα Νταν παραδοσιακού καράτε ισχύουν αποκλειστικά 
για τον οργανισμό, που τα εκδίδει, και για τον γεωγραφικό χώρο, στον οποίο αυτός ο οργα-
νισμός έχει νόμιμο δικαίωμα λειτουργίας, διενέργειας εξετάσεων και απονομής τέτοιων 
διπλωμάτων, 

Επειδή κάθε ημεδαπός φορέας, φυσικό πρόσωπο, εταιρεία προσώπων, σχολή, 
γυμναστήριο, σύλλογος ή ό,τι άλλο δεν έχει δικαίωμα πανεθνικής εμβέλειας όσον αφορά 
στα διπλώματα παραδοσιακού καράτε, αλλά άκρως περιορισμένης αναγνώρισης εντός των 
τοίχων του οικήματός του και στα πλαίσια αυτού του ίδιου του φορέα, 

Επειδή όλες οι αλλοδαπές ομοσπονδίες παραδοσιακού καράτε, δηλαδή παραδοσια-
κών στιλ καράτε, συμπεριλαμβανομένων και των Ιαπωνικών ομοσπονδιών, ακόμα και αν 
αυτές φέρουν στην επωνυμία τους τη λέξη “παγκόσμια” – αγγλικά “world” – ή “διεθνής” – 
αγγλικά “international” – έχουν ιδρυθεί στις χώρες τους με τους νόμους των χωρών τους και 
όχι στην Ελλάδα με βάση τους Ελληνικούς νόμους, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν νομική και 
φορολογική υπόσταση των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα με συνέπεια να μην έχουν 
κανένα νόμιμο δικαίωμα στο χώρο της ελληνικής κυριαρχίας να διενεργούν εξετάσεις στα 
παραδοσιακά στιλ και να απονέμουν με τον οποιονδήποτε τρόπο Νταν παραδοσιακού 
καράτε. 

 

30 - Για όλους αυτούς τους ανωτέρω λόγους, ΜΟΝΟΝ η ΠΟΠΚ έχει την 
αποκλειστική αρμοδιότητα για την Ελλάδα να εκδίδει εθνικά διπλώματα Νταν 
παραδοσιακού καράτε, δηλαδή διπλώματα Νταν των παραδοσιακών στιλ καράτε Γκότζου-
ριου (Goju-ryu), Γουάντο-ριου (Wado-ryu), Σίτο-ριου (Shito-ryu) και Σότοκαν-ρίου 
(Shotokan-ryu), υποχρεωτικά αποδεκτά από κάθε ενδιαφερόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό 
οργανισμό ή υπηρεσία εντός Ελλάδος και καμιά απολύτως άλλη ομοσπονδία ή οργανι-
σμός με έδρα εντός ή εκτός Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων και των Ιαπωνικών ομο-
σπονδιών ή οργανισμών. 

Με βάση, λοιπόν, όλα τα ανωτέρω καθώς και ότι το «δίπλωμα Νταν» είναι αποκλει-
στικά «δίπλωμα τεχνικής αξιολόγησης μετά από μακρόχρονη μαθητεία και εξετάσεις» 
και όχι «εικονικό δίπλωμα απλής αναγνώρισης χωρίς εξετάσεις και έλεγχο» ή «τιμητικό 
δίπλωμα λόγω προσφοράς», η ΠΟΠΚ με βάση τον Εσωτερικό της Κανονισμό εκδίδει και 
απονέμει κατ’ αποκλειστικότητα: 

α – Εθνικά Διπλώματα Νταν Αναγνώρισης για αθλητές και άλλους ασκούμενους 
στα παραδοσιακά στιλ καράτε, οι οποίοι έχουν διπλώματα από άλλες αναγνωρισμένες 
από την ΠΟΠΚ για την αυθεντικότητα του παραδοσιακού καράτε, που εξασκούν, 
ομοσπονδίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, μετά από ενδελεχή έλεγχο των διπλωμάτων αυτών, 
των συνθηκών απόκτησής τους και των σχετικών κανονισμών.  

http://www.popk.gr/
http://www.popk.gr/
mailto:info@popk.gr
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Δείγμα Εθνικού Διπλώματος Νταν Παραδοσιακού Καράτε της ΠΟΠΚ. 

 

β – Εθνικά Διπλώματα Νταν Απονομής κατόπιν εξετάσεων αξιολόγησης και προα-
γωγής για αθλητές και άλλους ασκούμενους στα παραδοσιακά στιλ καράτε, οι οποίοι είναι 
μέλη των συλλόγων της.  

γ – Εθνικά Διπλώματα Νταν Απονομής κατόπιν εξετάσεων Κατάταξης για αθλητές 
και άλλους ασκούμενους στο παραδοσιακό καράτε, οι οποίοι έχουν διπλώματα από άλλες 
ομοσπονδίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, μη αναγνωρίσιμες από την ΠΟΠΚ, μετά από 
εξετάσεις κατάταξης.  
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Δείγμα Διπλώματος Εκπαιδευτή Παραδοσιακού Καράτε της ΠΟΠΚ. 

Τονίζουμε εδώ ότι η έκφραση «Εθνικό Δίπλωμα» σημαίνει «μοναδικό εθνικό 
δίπλωμα εκ του νόμου πανελλήνιας εμβέλειας και αποδοχής» από ιδιωτικές και δημό-
σιες αρχές, διότι η ΠΟΠΚ βάσει νομολογίας είναι ο αποκλειστικός οργανισμός ανάπτυξης, 
διάδοσης και εποπτείας του παραδοσιακού καράτε, δηλαδή των παραδοσιακών στιλ 
καράτε, στην Ελλάδα. 

Τονίζουμε επίσης ότι για τη διδασκαλία του παραδοσιακού καράτε η ΠΟΠΚ είναι 
η αποκλειστικά αρμόδια αρχή, που εκδίδει κατόπιν εκπαίδευσης και εξετάσεων Διπλώ-
ματα Εκπαιδευτών Παραδοσιακού Καράτε με ισχύ σε όλη την Επικράτεια, και κανένας 
άλλος! 
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Υπενθυμίζουμε εδώ τις αυτονόητες δομές και αρμοδιότητες: 

Μια Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε: έχει μέλη της εθνικές ομοσπονδίες και το 
ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στον αποκλειστικό Σκοπό να διοργανώνει παγκόσμιους 
αγώνες για τους αθλητές των εθνικών ομοσπονδιών-μελών της στο άθλημα που καλύπτει, 
και τίποτα άλλο! 

Ομοσπονδίες ιδιωτικής πρωτοβουλίας με έδρα σε οποιαδήποτε χώρα, που δεν 
έχουν τη δομή και τον Σκοπό Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αποτελούν εμπορικές επιχειρήσεις! 

Αν μια διεθνής ομοσπονδία με το προσωπείο «Παγκόσμιας» Ομοσπονδίας Καράτε 
διενεργεί και εξετάσεις Νταν, τότε δεν είναι επ’ ουδενί λόγο «Παγκόσμια» αλλά είναι 
«Διεθνής» και στην ουσία είναι «Διεθνής Εμπορική Επιχείρηση». 

 Τέλος, τονίζουμε ότι η ΠΟΠΚ απαγορεύει σε κάθε άλλον φορέα παραδοσιακού 
καράτε, ημεδαπό ή αλλοδαπό, να διενεργεί εξετάσεις και να εκδίδει διπλώματα Νταν 
ή/και εκπαιδευτών παραδοσιακού καράτε εντός της Ελλάδας και προειδοποιεί ότι θα 
απαιτήσει δικαστικά αποζημιώσεις για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων της. 

 

 Θ – Προφανώς και ΔΕΝ αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ τα Διπλώματα Νταν  
 της ΕΛΟΚ, της WKF καθώς και ιδιωτικών ή ανύπαρκτων ομοσπονδιών. ΑΡΧΗ 
 

31 – Τα διπλώματα Νταν της ΕΛΟΚ, προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την 
ΠΟΠΚ, αφού είναι διπλώματα ομοσπονδίας, η οποία: 

α) εξασκεί μόνο και αποκλειστικά το μοντέρνο ή τεχνικό ή αγωνιστικό καράτε με 
θεμελιώδεις και βασικές διαφορές από το παραδοσιακό καράτε και τα παραδοσιακά στιλ,  

β) δεν έχει κανένα δικαίωμα να διενεργεί εξετάσεις και να εκδίδει διπλώματα Νταν, 
αφού είναι μέλος παγκόσμιας ομοσπονδίας, που δεν αναγνωρίζει στιλ και Νταν στους 
κανονισμούς της, 

γ) οι ίδιοι οι κανονισμοί των αγώνων της, όπως και της Παγκόσμιας WKF της οποίας 
είναι μέλος, είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι με τους κανονισμούς των παραδοσιακών στιλ 
καράτε 

δ) αναγνωρίστηκε από την ΓΓΑ αποκλειστικά και μόνο για το μοντέρνο αγωνιστικό 
καράτε και όχι για το παραδοσιακό καράτε με συνέπεια η έκδοση διπλωμάτων Νταν να 
αποτελεί εκτροπή εκ του σκοπού της, 

ε) έχει μέλη της συλλόγους με αλλοπρόσαλλα μη παραδοσιακά στιλ καράτε κάθε 
είδους, προέλευσης και κατηγορίας υπαρκτά και ανύπαρκτα από αλλοπρόσαλλες ομοσπον-
δίες, όπως Γκότζου-ρίου, Σίτο-ρίου, Γουάντο-ρίου, Σότοκαν, Κιόκουσιν, Σίντοκαν, κικ-
μπόξινγκ και άλλες με μη συμβατούς μεταξύ τους κανονισμούς επαφής, ημιεπαφής ή 
πλήρους επαφής, πολλές από τις οποίες είναι αυταπόδεικτα ανύπαρκτες. Η ΕΛΟΚ δέχεται 
ισότιμα τα προηγούμενα και άλλα δήθεν «στιλ», τα οποία αποδεχόμενα τους κανονισμούς 
αγώνων της ΕΛΟΚ χάνουν αυτόματα τα δικά τους χαρακτηριστικά και άρα παύουν να είναι 
διαφορετικά «στιλ», και 

ε) παραβιάζει θρασύτατα επί πολλά χρόνια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που 
έχουν εκδοθεί υπέρ της ΠΟΠΚ, οι οποίες τελεσίδικα και αμετάκλητα διατάσσουν την κάλυψη 
του παραδοσιακού καράτε αποκλειστικά από την ΠΟΠΚ. 

 
32 – Τα διπλώματα Νταν της παγκόσμιας ομοσπονδίας “World Karate Federa-

tion” (WKF) του αγωνιστικού καράτε, η οποία δεν έχει στιλ και μέλος της είναι η ΕΛΟΚ, και 
μάλιστα «διπλώματα απλής αναγνώρισης» μετά από απλή έκδοση διπλώματος από την 
ΕΛΟΚ, και όχι «απονομής μετά από εξετάσεις», και απλής αίτησης με ανάλογο αντίτιμο για 
εισπρακτικούς και μόνο λόγους, προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ. 

 
33 – Τα διπλώματα Νταν από άτυπες ομοσπονδίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις 

ατόμων ή/και εταιρειών κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών κρυμμένων πίσω από 
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«συλλόγους», «ενώσεις ατόμων ή συλλόγων», «οργανισμούς», «εικονικές ομοσπονδίες» 
και ό,τι άλλο μπορεί να ισχυρίζεται ο κάθε ευφάνταστος, και όχι αθλητικές ομοσπονδίες 
βάσει του αθλητικού νόμου εφόσον το παραδοσιακό καράτε είναι άθλημα, ως «ευκαιριακά 
διπλώματα εικονικών ομοσπονδιών ή/και ιδιωτικών φορέων», προφανώς και δεν 
αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ. 

Σε αυτή την τελευταία περίπτωση ανήκουν οι επόμενοι, οι οποίοι προς το 
συμφέρον τους καλά θα κάνουν να ενταχθούν στην ΠΟΠΚ για να διατηρήσουν την 
αξιοπιστία τους, διότι τα νομικά δικαιώματα για την αναγνώριση και την απονομή 
βαθμών Νταν παραδοσιακού καράτε ανήκουν από 30/1/1995 στην ΠΟΠΚ και άρα όσοι 
έδιναν Νταν όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα θίγοντας τα συμφέροντα της ΠΟΠΚ 
αφενός είναι άκυρα, αφετέρου τα έδιναν παράνομα εξαπατώντας τους μαθητές τους: 

 
34 - Για το Shito-ryu καράτε προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ: 
 
α – Τα διπλώματα Νταν Shito-ryu της οργάνωσης ISO - International Shito-ryu 

Organization των Τσόγκα-Παπαδημητρόπουλου-Γερόλυμπου με έδρα το σπίτι του 
Παπαδημητρόπουλου, ως «ευκαιριακά διπλώματα ιδιωτικής επιχείρησης» και ανύπαρκτης 
ομοσπονδίας-μαϊμούς. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία χωρίς νομική και 
φορολογική υπόσταση, η οποία έδινε παράνομα και άκυρα Νταν και έχει εκλείψει πλέον εδώ 
και χρόνια. 

β – Τα διπλώματα Νταν Shito-ryu της Kobe-Osaka International – Hellas των 
Τσόγκα-Παπαδημητρόπουλου με έδρα πάλι το σπίτι του Παπαδημητρόπουλου, ως «ευκαι-
ριακά διπλώματα ιδιωτικής επιχείρησης» και ανύπαρκτης ομοσπονδίας-μαϊμούς. Πρόκειται 
για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία χωρίς νομική και φορολογική υπόσταση, η οποία δίνει 
παράνομα και άκυρα Νταν και έχει εκλείψει πλέον εδώ και χρόνια. 

γ – Τα διπλώματα Νταν Shito-ryu της ISSO - International Shitoryu & Shotokan 
Organization των Γερόλυμπου-Ποντίδας-Γκάζι-Χονδροματίδη ως «ευκαιριακά διπλώματα 
ιδιωτικής επιχείρησης» και ανύπαρκτης ομοσπονδίας-μαϊμούς. Πρόκειται για μια παράνομη 
ψευδο-ομοσπονδία χωρίς νομική και φορολογική υπόσταση, η οποία δίνει παράνομα και 
άκυρα Νταν και της οποίας ιδρυτές ήταν ο Γιώργος Γερόλυμπος και η γυναίκα του 
Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου με κρυπτόμενο καταστατικό κάπου στην Ιρλανδία!!! 

δ – Τα διπλώματα Νταν Shito-ryu της άτυπης ομοσπονδίας «Hellenic Karate-do 
Shitokai» του Δημήτρη Ζεύκη, με σύνδεση με την ιαπωνική «World Shitokai Karate Federa-
tion», χωρίς καταστατικό και με site με κλικ εδώ. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-
ομοσπονδία, η οποία χωρίς ποτέ να έχει νομική και φορολογική υπόσταση έδινε και δίνει 
παράνομα και άκυρα Νταν. 

ε - Τα διπλώματα Νταν Shito-ryu της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 
«Ελληνική Οργάνωση Shito-ryu Karate-Do» του Γιώργου Πελέκη, με σύνδεση με την 
ιαπωνική «World Shitokai karate Federation», με καταστατικό με κλικ εδώ και site με κλικ 
εδώ. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία, η οποία δίνει παράνομα και άκυρα 
Νταν και η οποία με μορφή «αστικής εταιρείας» παρανομεί όταν διαχειρίζεται ένα 
άθλημα, το οποίο σαφέστατα ο αθλητικός νόμος ορίζει ότι μόνον σύλλογοι και ομοσπονδίες 
μπορούν να το διαχειρίζονται! 

ζ - Τα διπλώματα Νταν Shito-ryu της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνικό 
Καράτε-ντο Σίτοκαι» των Γιάννη Μοσχόβα και Μάμι Ούτο, με σύνδεση με την ιαπωνική 
«World Shitokai Karate Federation», με καταστατικό με κλικ εδώ και site με κλικ εδώ. 
Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία, η οποία δίνει παράνομα και άκυρα Νταν 
και η οποία με μορφή «αστικής εταιρείας» παρανομεί όταν διαχειρίζεται ένα άθλημα, το 
οποίο σαφέστατα ο αθλητικός νόμος ορίζει ότι μόνον σύλλογοι και ομοσπονδίες μπορούν 
να το διαχειρίζονται! 

η – Τα διπλώματα Νταν Shito-ryu της οργάνωσης «Ελληνική Οργάνωση Seisin-
kan Shito-ryu Karate-do» του Άγγελου Καραϊσκάκη, χωρίς καταστατικό και με site με κλικ 

http://www.shitokai.gr/
http://www.karate.gr/12popk/12-img1904/Shito-ryu-etairiko.pdf
http://www.shitoryugreece.com/el/
http://www.shitoryugreece.com/el/
http://www.karate.gr/12popk/12-img1904/Shito-kai-etairiko.pdf
http://www.hellenic-shitokai.gr/ta-nea-mas
http://www.karate-karaiskakis.gr/index.php/el/
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εδώ. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία χωρίς νομική και φορολογική 
υπόσταση, η οποία δίνει παράνομα και άκυρα Νταν η ίδια ή από την αλλοδαπή μητρική της, 
ενώ καμιά απολύτως αλλοδαπή ομοσπονδία δεν νομιμοποιείται να διενεργεί εξετά-
σεις και να απονέμει Νταν στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει θεσμοθετημένη η αρμόδια 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε! 

 

Ειδικά για την «Παγκόσμια» του Shito-kai, την World Shitokai Karate Fede-

ration (WSKF) με πρόεδρο τον Genzo Iwata, συμβαίνουν τελευταία τα εξής: 

Η ομοσπονδία αυτή δημιούργησε τα τελευταία χρόνια ΤΡΕΙΣ επίσημους και ισότιμους 

αντιπροσώπους της στην Ελλάδα με αποδεικτικά αντιπροσώπευσης μέχρι το 2022 και 

έκτο Νταν για τον καθένα, οι οποίοι, εκτός του ότι διατηρούν τρεις διαφορετικές και μη 

συνεργαζόμενες οργανώσεις, κανένας από αυτούς δε δημοσιεύει όλη τη σειρά των 

διπλωμάτων Νταν που έχει από την Ιαπωνική Ομοσπονδία. Τα μόνα διπλώματα Νταν, που 

έχουν κάπως δημοσιοποιηθεί είναι το πέμπτο και το έκτο Νταν για τον καθένα. Για τα 

υπόλοιπα 1Ο, 2Ο, 3Ο, 4Ο δεν αναφέρεται πουθενά πότε και πού διδάχτηκαν επί 12 

χρόνια το Σίτο-ρίου Καράτε και τα απέκτησαν! Διότι θα ήθελαν 3 χρόνια για το 1Ο Νταν 

συν 2 χρόνια για το 2Ο συν 3 για το 3Ο συν 4 για το 4Ο, που μας κάνουν σύνολο 12 χρόνια 

εντατικών προπονήσεων υπό τις οδηγίες αξιόλογου δασκάλου με συμμετοχές και θέσεις σε 

αγώνες, που να τους έχουμε δει όλοι, και συμμετοχές σε σεμινάρια προσιτά σε όλους! Πότε 

έγινε αυτό για τον καθένα από τους άνω «αντιπροσώπους» χωρίς να τους δούμε ως 

αθλητές? Με το τέταρτο ή/και πέμπτο Νταν στο χέρι γεννήθηκαν??? 

Όπως έχουμε ήδη αναλύσει η διδασκαλία του παραδοσιακού καράτε δεν γίνεται από 

βιβλία, ούτε από βίντεο, ούτε από ταινίες, αλλά αποτελεί διδασκαλία μίμησης κατά χιλιάδες 

φορές των τεχνικών κινήσεων του εκπαιδευτή δασκάλου χωρίς την παράλληλη άσκηση του 

οποίου δεν μπορεί να γίνει η εκπαίδευση των μαθητών-αθλητών και συνεπώς η εκπαίδευση 

των πρώτων χρόνων (και είναι πολλά αυτά) παίζει βασικό ρόλο στον «παραδοσιακό χαρα-

κτήρα» του παραδοσιακού καράτε. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω τα διπλώματα Κίου και Νταν καταδεικνύουν: 

α) με τους βαθμούς των αρχαρίων από το 10ο Κίου (μικρότερος) έως το 1ο Κίου 
(μεγαλύτερος) να προηγούνται του 1ου Νταν, 

β) με τους βαθμούς των 1-2-3-4 Νταν να δείχνουν γενικά το τεχνικό επίπεδο ενός 
αθλητή, 

γ) με τους βαθμούς 3-4-5-6 Νταν να δείχνουν γενικά τις αρμοδιότητες ενός 
εκπαιδευτή ή διαιτητή (δασκάλου), 

δ) και τέλος, με τους βαθμούς των 5-6-7-8 Νταν να δείχνουν την Ιεραρχία και τον 
Σεβασμό στα ανώτερα κλιμάκια των τεχνικών δασκάλων (5-6-7-8 Νταν). 

Συνεπώς, τα πρώτα Νταν της βασικής εκπαίδευσης ενός καρατέκα είναι απαραίτητα 

να είναι απόλυτα γνήσια για το παραδοσιακό στιλ που εξασκεί, ώστε να εγγυώνται τη γνώση 

της βασικής εκπαίδευσης του στιλ από τον ίδιο ως αθλητή και ως εκπαιδευτή, αν το επιλέξει! 

Επιπρόσθετα, στο site της Παγκόσμιας του Shito-kai δεν δημοσιεύονται τα Νταν των 

αλλοδαπών τεχνικών του Shito-kai και δεν δημοσιεύεται πουθενά το καταστατικό της, το 

οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει δημοκρατικές εκλογές, και οι κανονισμοί της! 

Αυτό σημαίνει ότι η «ομοσπονδία» αυτή είναι μια «καθαρά προσωπική εμπορική 

επιχείρηση» με τρεις διαφορετικούς «εμπορικούς αντιπροσώπους» στην Ελλάδα, που 

πουλάνε Νταν! 

Σε αυτό συνηγορεί και η ονομασία της «Παγκόσμια», η οποία είναι απατηλή, διότι 

αυτή η κεντρική Ιαπωνική Ομοσπονδία δεν έχει μέλη εθνικές ομοσπονδίες από διάφορες 

http://www.karate-karaiskakis.gr/index.php/el/
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χώρες, ώστε να αποκτά «παγκόσμιο» χαρακτήρα, αλλά έχει άτομα ως «τοπικούς αντι-

προσώπους» και συνεπώς δεν έχει τη δομή «παγκόσμιας ομοσπονδίας», αλλά καθαρής 

ατομικής ή εταιρικής εμπορικής επιχείρησης! 

Και ως γνωστόν, ένα τέτοιο σύστημα «παραγωγής Νταν» είναι κατ’ εξοχήν 

αναξιόπιστο με αποτέλεσμα τα Νταν που δίνει να αποδεικνύονται ευκαιριακά! 

Παράλληλα με τα ανωτέρω, καμιά απολύτως αλλοδαπή ομοσπονδία δεν 

νομιμοποιείται να διενεργεί εξετάσεις και να απονέμει Νταν στην Ελλάδα, εφόσον 

υπάρχει θεσμοθετημένη η αρμόδια Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε! 

 
35 - Για τα στιλ Wado-ryu και Goju-ryu-ryu καράτε δεν αναγνωρίζονται: 
 
α – Τα διπλώματα Νταν Wado-ryu της ανύπαρκτης «Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Wado-ryu» με υπογραφές Χρήστου Μπουλούμπαση και Γρηγόρη Βόβλα προφανώς και 
δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία 
χωρίς νομική και φορολογική υπόσταση, η οποία δίνει παράνομα και άκυρα Νταν. 

β – Τα διπλώματα Νταν Goju-ryu της ανύπαρκτης «Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Goju-ryu» με υπογραφές Πέτρου Πάση προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την 
ΠΟΠΚ. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία χωρίς νομική και φορολογική 
υπόσταση, η οποία δίνει παράνομα και άκυρα Νταν. 

γ – Τα διπλώματα Νταν Goju-ryu της ανύπαρκτης «Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Goju-ryu» αντιπροσώπου της “Japan Karate Federation – Goju-kai” με υπογραφές 
Δημήτρη Τσακατάνη προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ. Πρόκειται για 
μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία χωρίς νομική και φορολογική υπόσταση, η οποία δίνει 
παράνομα και άκυρα Νταν και αν αυτά προέρχονται από την μητρική ομοσπονδία και πάλι 
είναι παράνομα, διότι καμιά απολύτως αλλοδαπή ομοσπονδία δεν νομιμοποιείται να 
διενεργεί εξετάσεις και να απονέμει Νταν στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει θεσμοθετη-
μένη η αρμόδια Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε! 

 
Λυπούμαστε, αλλά στο παραδοσιακό καράτε θα βάλουμε τη σωστή τάξη!  

 
36 - Για το Shotokan-ryu καράτε δεν αναγνωρίζονται: 
 
α – Τα διπλώματα Νταν Shotokan-ryu της ISSO - International Shitoryu & Shoto-

kan Organization των Γερόλυμπου-Ποντίδας-Γκάζι-Χονδροματίδη ως «ευκαιριακά διπλώ-
ματα ιδιωτικής επιχείρησης» και ανύπαρκτης ομοσπονδίας-μαϊμούς προφανώς και δεν 
αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία χωρίς 
νομική και φορολογική υπόσταση, η οποία δίνει παράνομα και άκυρα Νταν και της οποίας 
ιδρυτές ήταν ο Γιώργος Γερόλυμπος και η γυναίκα του Εμμανουέλα Ποντίδα-Γερολύμπου 
με κρυπτόμενο καταστατικό κάπου στην Ιρλανδία!!! 

 
β – Τα διπλώματα Νταν Shotokan-ryu του Νέου Φρούτου του Γιώργου Γερόλυ-

μπου και του Κέυβαν Γκάζη «ISO - International Shotokan Organization» ως «ευκαιρια-
κά διπλώματα ιδιωτικής επιχείρησης» και ανύπαρκτης ομοσπονδίας-μαϊμούς προφανώς 
και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία, 
που ιδρύθηκε το 2019 στην Αγγλία, χωρίς νομική και φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα, 
η οποία δίνει παράνομα και άκυρα Νταν και της οποίας ιδρυτές είναι ο Γιώργος Γερόλυμπος 
και ο Κέυβαν Γκάζη με κρυπτόμενο καταστατικό κάπου στην Ιρλανδία!!! 

 
γ - Τα διπλώματα Νταν Shotokan-ryu της άτυπης ομοσπονδίας «Shotokan Karate 

International Federation – Hellas» (SKIF-Hellas) των Νικήτα Ζαρουχλιώτη και Κέιβαν 
Γκάζι χωρίς καταστατικό, με σύνδεση με την ιδιωτική «Shotokan Karate International 
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Federation» του Χιροκάζου Καναζάβα και με site με κλικ εδώ. (ένα παλιό της καταστατικό 
της ως Ελληνική Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε δεν ισχύει) προφανώς και δεν 
αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία χωρίς 
νομική και φορολογική υπόσταση, η οποία δίνει παράνομα και άκυρα Νταν η ίδια ή από την 
αλλοδαπή μητρική της, ενώ καμιά απολύτως αλλοδαπή ομοσπονδία δεν νομιμο-
ποιείται να διενεργεί εξετάσεις και να απονέμει Νταν στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει 
θεσμοθετημένη η αρμόδια Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε! 

 
δ - Τα διπλώματα Νταν Shotokan-ryu της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρεία «JKA-

World Federation – Hellas» του Τάσου Πανουσόπουλου, με σύνδεση με την ιαπωνική 
«Japan Karate Association», με καταστατικό με κλικ εδώ και site με κλικ εδώ προφα-
νώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ.Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-
ομοσπονδία, η οποία δίνει παράνομα και άκυρα Νταν και η οποία με μορφή «αστικής 
εταιρείας» παρανομεί όταν διαχειρίζεται ένα άθλημα, το οποίο σαφέστατα ο αθλητικός 
νόμος ορίζει ότι μόνον σύλλογοι και ομοσπονδίες μπορούν να το διαχειρίζονται, ενώ 
ταυτόχρονα καμιά απολύτως αλλοδαπή ομοσπονδία δεν νομιμοποιείται να διενεργεί 
εξετάσεις και να απονέμει Νταν στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει θεσμοθετημένη η 
αρμόδια Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε! 

 
ε – Τα διπλώματα Νταν Shotokan-ryu της άτυπης ομοσπονδίας «World Shotokan 

Karate Federation - Greece» του Γιώργου Λαζαρίδη χωρίς καταστατικό, με σύνδεση με την 
«World Shotokan Karate Federation» και με site με κλικ εδώ προφανώς και δεν αναγνω-
ρίζονται από την ΠΟΠΚ. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία χωρίς νομική και 
φορολογική υπόσταση, η οποία δίνει παράνομα και άκυρα Νταν η ίδια ή από την αλλοδαπή 
μητρική της, ενώ καμιά απολύτως αλλοδαπή ομοσπονδία δεν νομιμοποιείται να 
διενεργεί εξετάσεις και να απονέμει Νταν στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει θεσμοθετη-
μένη η αρμόδια Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε! 

 
ζ – Τα διπλώματα Νταν Shotokan-ryu της άτυπης ομοσπονδίας «Fudokan Shoto-

kan Karate Federation» του Σάββα Μαστραππά χωρίς καταστατικό, με σύνδεση με την 
«World Fudokan Federation» του Ίλια Γιόργκα, και με site με κλικ εδώ προφανώς και δεν 
αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία χωρίς 
νομική και φορολογική υπόσταση, η οποία δίνει παράνομα και άκυρα Νταν η ίδια ή από την 
αλλοδαπή μητρική της, ενώ καμιά απολύτως αλλοδαπή ομοσπονδία δεν νομιμοποιεί-
ται να διενεργεί εξετάσεις και να απονέμει Νταν στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει 
θεσμοθετημένη η αρμόδια Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε! 

 
η – Τα διπλώματα Νταν Shotokan-ryu της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 

«Πανελλήνια Ένωση Φίλων Σότοκαν Καράτε» των Οτάκε, Μπίκα, Κραββαρίτη και Γκου-
βούση, χωρίς καμιά σύνδεση με καμιά υπερκείμενη ομοσπονδία του εξωτερικού, με κατά-
στατικό με κλικ εδώ και site με κλικ εδώ προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την 
ΠΟΠΚ. Πρόκειται για μια παράνομη ψευδο-ομοσπονδία χωρίς νομική και φορολογική 
υπόσταση σωματείου ή ομοσπονδίας, η οποία δίνει παράνομα και άκυρα Νταν και η οποία 
με μορφή «αστικής εταιρείας» παρανομεί όταν διαχειρίζεται ένα άθλημα, το οποίο 
σαφέστατα ο αθλητικός νόμος ορίζει ότι μόνον σύλλογοι και ομοσπονδίες μπορούν να το 
διαχειρίζονται! 

 
θ – Τα διπλώματα Νταν Shotokan ή Shotokan-Fudokan από το 1990 έως σήμερα, 

που φέρουν (ή όχι) το όνομα της ΠΟΠΚ (ή GTKF) με υπογραφή Παναγιώτη Δρακόπου-
λου και εκδόθηκαν: 

α) χωρίς να φέρουν και τις δύο υπογραφές προέδρου και γραμματέα της ΠΟΠΚ και 
τη γνήσια σφραγίδα της ΠΟΠΚ,  

http://skifhellas-greece.gr/
http://www.karate.gr/12popk/12-img1904/JKA-H-etairiko.pdf
https://www.jkahellas.gr/el/
http://www.karate.gr/12popk/12-img1904/PEFSK-etairiko.pdf
http://www.karate.gr/12popk/12-img1904/PEFSK-etairiko.pdf
https://www.facebook.com/Greekshotokankarateunion/
https://www.facebook.com/Greekshotokankarateunion/


 

121200328 – Η Κατάσταση στο καράτε σήμερα και η Αναγνώριση των Νταν 18 

β) σε πλαστά έντυπα, που ποτέ δεν τύπωσε η ΠΟΠΚ,  
γ) χωρίς να έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Νταν της ΠΟΠΚ και  
δ) χωρίς να έχουν παραδοθεί στην επόμενη διοίκηση της ΠΟΠΚ, που ορίστηκε από 

το Δικαστήριο τον Αύγουστο 2007, εξελέγη στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2008 και διοικεί 
νόμιμα μέχρι σήμερα την ΠΟΠΚ, προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ. 

Τέλος, το GTKF στο οποίο αναφέρεται ο Παν. Δρακόπουλος στα διπλώματα 
που εκδίδει και στην επιγραφή έξω από τη σχολή του είναι ονομασία-μαϊμού για 
αυτόν, διότι δεν είναι τίποτα άλλο από την ονομασία της ΠΟΠΚ στα αγγλικά, πράγμα 
που σημαίνει ότι ανήκει στην ΠΟΠΚ.

 
 Ι – Ειδικότερα για τα διπλώματα Νταν Σότοκαν της «Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων  
 Σότοκαν Καράτε» (ΠΕΦΣΚ) ισχύουν τα επόμενα: ΑΡΧΗ 

 

37 - Έπεσε στα χέρια μας ένα από τα τελευταία διπλώματα (επόμενη σελίδα) της 
ανωτέρω αναφερόμενης ΠΕΦΣΚ, δηλαδή της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων Σότοκαν 
Καράτε, η οποία έχει συσταθεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία τεσσάρων ατόμων, των 
Τετσούο Οτάκε, Άρη Κραββαρίτη, Γιώργου Μπίκα και Κώστα Γκουβούση, με ιδρυτικό 
εταιρικό με κλικ εδώ. 

Οι ανωτέρω κύριοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι ήδη τους έχει πάρει χαμπάρι ο 
κόσμος του καράτε πως τον εξαπατούσαν με διπλώματα χωρίς κανένα αντίκρυσμα και 
προσπαθούν με δήθεν αλλαγές στο παλιό έντυπο του διπλώματος Νταν, που έδιναν, να 
κάνουν την παρουσία τους στο χώρο του καράτε σαν αποδεκτό εκδότη διπλωμάτων Νταν!  

Το τελευταίο αυτό, δήθεν αληθοφανές, δίπλωμα της ΠΕΦΣΚ είναι το επόμενο: 

 

38 - Αλλά τι έχει αυτό το δίπλωμα, το οποίο δίνεται (πωλείται από 100 έως 400 
€?) ως ΕΓΚΥΡΟ, αλλά περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα τρεις απάτες? Και τι δεν έχει! 

 

Παρανομία 1η: Το σήμα του τίγρη του Σότοκαν έχει εμπορικά δικαιώματα που 
ανήκουν σε άλλους και όχι στην ΠΕΦΣΚ. Αν τους πάρουνε χαμπάρι, θα τους ξετινάξουν 

file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/12popk/12-img1904/PEFSK-etairiko.pdf
file:///C:/Users/Admin/Documents/My%20Web%20Sites/karate/12popk/12-img1904/PEFSK-etairiko.pdf


 

121200328 – Η Κατάσταση στο καράτε σήμερα και η Αναγνώριση των Νταν 19 

στην αποζημίωση! Για τα πουλιά με τις ουρές τους και τα φυτά κάτω (μπορντούρα) ας μη 
μιλήσουμε, αλλά και αυτά έχουν δικά τους γραφιστικά ή/και εμπορικά δικαιώματα! 

Παρανομία 2η: Στη μέση επάνω γράφει: "Πανελλήνια Ένωση Φίλων Shotokan 
Karate" και αυτό είναι απάτη, διότι όταν λέμε μια Ένωση "Πανελλήνια" εννοούμε ότι 
συμμετέχουν μέτοχοι από όλη την Ελλάδα! Εδώ, όμως, συμμετέχουν ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ 
ως ιδιοκτήτες της Ένωσης και οι πελάτες τους είναι από όλη την Ελλάδα (αν είναι βέβαια!)!  

Παρανομία 3η: Από πάνω από τον ελληνικό τίτλο της Ένωσης υπάρχει το όνομά 
της στα ιαπωνικά! Αυτό είναι απάτη για δημιουργία εντυπώσεων χωρίς καμιά αξία και 
χρησιμότητα! Θα πάει το παιδάκι στη γιαγιά του και θα της πει: "Γιαγιά πήρα 2ο Νταν στο 
Σότοκαν από την Ιαπωνική ένωση τσούκου-τσούκου, νάτο γράφει το όνομά της και στα 
γιαπωνέζικα? 

Παρανομία 4η: Το "δίπλωμα" αυτό έχει δεξιά το ελληνικό κείμενο, που αναφέρεται 
στην απονομή, και αριστερά το ίδιο κείμενο στα ιαπωνικά! Και αυτό αποτελεί απάτη για 
δημιουργία εντυπώσεων χωρίς καμιά αξία και χρησιμότητα! Δηλαδή, τυπώθηκε στην … 
Ιαπωνία? Το διαβάζουν και οι γιαπωνέζοι στην Ελλάδα? Πάει ο κάτοχός του στην Ιαπωνία, 
όπου τους το δείχνει και τον δέχονται σαν ισότιμο με τα δικά τους Νταν? Θα πάει το παιδάκι 
στη γιαγιά του και θα της πει: "Γιαγιά πήρα 2ο Νταν στο Σότοκαν από την ΠΕΦΣΚ, νάτο το 
γράφει και στα γιαπωνέζικα, διάβασέ το αν θέλεις? Απλά, πετάξανε κάποια γιαπωνέζικα 
γράμματα για εξαπάτηση των ευπίστων! 

Διαβάζει τα γιαπωνέζικα ο Μπίκας? Ή ο Κραββαρίτης ή ο Γκουβούσης και δεν 
μπορούν να τα αποχωριστούν?  

Παρανομία 5η: Ποιοι υπογράφουν και γιατί δεν γράφονται ολόκληρα τα ονόματά 
τους? Φοβούνται καμιά μήνυση από την ΠΟΠΚ? 

Παρανομία 6η: Πρέπει να υπογράφουν κάποιοι από τους τέσσερεις εταίρους, 
εκτός αν έχουν και άλλους και το κρύβουν! Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερεις εταίροι γνωρίζουμε, 
αλλά τι Νταν έχουν, από ποιόν τα πήραν, πότε και πώς? Και μέχρι ποια Νταν δίνουν? Και 
πόσα έχουν δώσει? Είναι νόμιμα τα Νταν που δίνουν??? Δημοσιεύονται προς χάριν 
διαφάνειας? Έχει κανονισμούς Νταν η ΠΕΦΣΚ? Δημοσιεύονται προς χάριν διαφάνειας? 

Παρανομία 7η: Στην Ελλάδα υπάρχουν είκοσι ομοσπονδίες καράτε, που δίνουν 
Νταν! Ποιες από αυτές αναγνωρίζουν τα Νταν της ΠΕΦΣΚ? ΚΑΜΙΑ!!! 

Παρανομία 8η: Ποιά ομοσπονδία του εξωτερικού αναγνωρίζει τα Νταν της 
ΠΕΦΣΚ?  ΚΑΜΙΑ!!!  Η ΠΕΦΣΚ είναι άγνωστη στο εξωτερικό! 

Παρανομία 9η: Αναγνωρίζει η ΓΓΑ τα Νταν της ΠΕΦΣΚ? Προφανώς και ΟΧΙ!!! 
Ακόμα και η ΠΕΦΣΚ τής είναι άγνωστη! 

Παρανομία 10η: Αναγνωρίζει η ΕΛΟΚ τα Νταν της ΠΕΦΣΚ? Θέλει ρώτημα αυτό 
σήμερα στην εποχή των συγκρούσεων Γερόλυμπου και ΚΙΜΕ? Προφανώς και ΟΧΙ!!! 
Παλαιότερα ήταν συνεργάτες απατεώνες! 

Παρανομία 11η: Έχουν οι τέσσερεις μέτοχοι καμιά νομική κατοχύρωση ότι 
μπορούν να δίνουν Νταν στο παραδοσιακό καράτε? Απολύτως καμιά! 

Παρανομία 12η: Αναγνωρίζει η μόνη αποκλειστική ομοσπονδία παραδο-
σιακού καράτε στην Ελλάδα ΠΟΠΚ τα Νταν της ΠΕΦΣΚ? Προφανέστατα και ΟΧΙ!!!  

Παρανομία 13η: Αποτελεί μακροχρόνια απάτη η απονομή ανύπαρκτων Νταν 
από τους τέσσερεις της ΠΕΦΣΚ προς κάθε εξαπατημένο? Προφανώς και ΝΑΙ! 

Και μετά μάλιστα από την εκτεταμένη και επίμονη προσπάθεια της ΠΕΦΣΚ 
να αρπάζει και να εκμεταλλεύεται διαχρονικά τα δικαιώματα της ΠΟΠΚ: 

 

 ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΠΕΦΣΚ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΠΚ!  

Λυπούμαστε, αλλά στο παραδοσιακό καράτε θα βάλουμε τη σωστή τάξη! 

 



 

121200328 – Η Κατάσταση στο καράτε σήμερα και η Αναγνώριση των Νταν 20 

 Κ – Πώς αντιμετωπίζονται από την ΠΟΠΚ τα διπλώματα Νταν αλλοδαπών  
 ομοσπονδιών πραγματικά παραδοσιακών στιλ, συμπεριλαμβανομένων  
 και των  Ιαπωνικών Ομοσπονδιών.  ΑΡΧΗ 

 
39 – Τα διπλώματα Νταν των αλλοδαπών ομοσπονδιών, ακόμα και των 

Ιαπωνικών, πραγματικών παραδοσιακών στιλ, τα οποία: 
α) αποκτήθηκαν μετά από εξετάσεις εντός Ελλάδος πριν την 30/1/1995, (ημερο-

μηνία εγγραφής της ΠΟΠΚ στο Βιβλίο Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών), κατ’ 
αρχήν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ, με την πιο κάτω Διαδικασία Αναγνώρισης. 

β) αποκτήθηκαν μετά από εξετάσεις εντός Ελλάδος μετά την 30/1/1995 από τον 
οποιονδήποτε φορέα κατ’ αρχήν ΔΕΝ αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ, διότι οι εξετάσεις 
ήταν παράνομες και έγιναν κατά παραβίαση των δικαιωμάτων της ΠΟΠΚ.  

Παρ’ όλα αυτά και για να μην απαξιωθούν οι προσπάθειες των ασχολούμενων με το 
παραδοσιακό καράτε όλα αυτά τα χρόνια από την 30/1/1995 μέχρι την 30/3/2019, η ΠΟΠΚ 
θα αξιολογήσει εξαρχής όλα αυτά τα διπλώματα αυτού του χρονικού διαστήματος με την πιο 
κάτω Διαδικασία Αναγνώρισης για κάθε κάτοχο. 

γ) αποκτήθηκαν μετά από εξετάσεις εκτός Ελλάδος πριν ή μετά την 30η Ιανουα-
ρίου 1995, κατ’ αρχήν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ, με την επόμενη Διαδικασία Ανα-
γνώρισης. 

 
40 - Η Διαδικασία Αναγνώρισης: 
 
α) όλα τα διπλώματα κάθε ενδιαφερομένου κατατίθενται με σχετική αίτηση αναγνώρι-

σης σε επικυρωμένα αντίγραφα στην ΠΟΠΚ με τις μεταφράσεις τους και με διευκρινήσεις 
όπου χρειαστεί (π.χ. με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό της ομοσπονδίας, που 
τα εξέδωσε), 

β) όλα τα διπλώματα κάθε ενδιαφερομένου κρίνονται με βάση τον Εσωτερικό 
Κανονισμό της ΠΟΠΚ, 

γ) και αν δεν γίνουν δεκτά, απορρίπτονται αιτιολογημένα, 
δ) αλλά αν γίνουν δεκτά, τότε 
ε) εκδίδονται όλα τα αντίστοιχα ελληνικά διπλώματα της ΠΟΠΚ τηρουμένων των χρο-

νικών προϋποθέσεων εμπειρίας, αφού καταβληθούν όλα τα έξοδα έκδοσης αυτών, και 
ζ) εγγράφονται οι κάτοχοι στο Μητρώο Νταν της ΠΟΠΚ. 
 
41 – Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται με έξοδα των ενδιαφερομένων και νομιμοποιεί 

στην Ελλάδα τα διπλώματα, που είχαν εκδοθεί από αλλοδαπές ομοσπονδίες, διότι, με 
δεδομένη τη διάσπαση των στιλ και των ομοσπονδιών στο εξωτερικό και στην Ιαπωνία 
ακόμα, η ΠΟΠΚ είναι η μόνη αρμόδια να γνωμοδοτεί περί του ποια διπλώματα προέρ-
χονται από γνήσιες ομοσπονδίες και γνήσια παραδοσιακά στιλ.  

Συνεπώς, ακόμα και τα διπλώματα των γνήσιων παραδοσιακών στιλ από 
Ιαπωνικές Ομοσπονδίες πρέπει να αναγνωριστούν από τον μόνο αρμόδιο οργανι-
σμό εντός Ελλάδος, που είναι η ΠΟΠΚ. 

Τέλος, από τη δημοσίευση της παρούσας αναλυτικά επικαιροποιημένης, αλλά 
ήδη γνωστής από χρόνια σε όλους αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΠΟΠΚ επί του 
παραδοσιακού καράτε και των παραδοσιακών στιλ στην Ελλάδα, από έστω την 
1/4/2019, στην ιστοσελίδα του www.karate.gr, θεωρείται πλέον απόλυτα γνωστή σε 
όλους (δεν υπάρχει «δεν το γνωρίζαμε»!) η αποκλειστική αρμοδιότητα της ΠΟΠΚ να 
εξετάζει, να απονέμει, να αναγνωρίζει διπλώματα Νταν σε όλη την Ελληνική Επικρά-
τεια με συνέπεια η ΠΟΠΚ να απαγορεύει την εξέταση και απονομή Νταν από 
οποιουσδήποτε άλλους φορείς ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς επί ποινή de facto μη 
αναγνώρισης αυτών των διπλωμάτων Νταν στους κατόχους τους. 

 

http://www.karate.gr/
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 Λ – Η Γενική Διαδικασία Αναγνώρισης Διπλωμάτων Νταν παραδοσιακού καράτε  
 διαφόρων φορέων από την ΠΟΠΚ. ΑΡΧΗ 
 

42 – Για την αναγνώριση από την ΠΟΠΚ διπλωμάτων παραδοσιακού καράτε, δηλαδή 
στα παραδοσιακά στιλ καράτε Γκότζου-ριου (Goju-ryu), Γουάντο-ριου (Wado-ryu), Σίτο-ριου 
(Shito-ryu) και Σότοκαν-ρίου (Shotokan-ryu), από διάφορους φορείς συνιστάται η επαφή 
πρώτα του φορέα, που εξέδωσε τα διπλώματα, με την ΠΟΠΚ για να συζητηθεί το όλο θέμα 
συνολικά και για όλο το πλήθος των διπλωμάτων, που εξέδωσε ο συγκεκριμένος φορέας 
από την ημέρα της ίδρυσής του. Κάθε καθυστέρηση εναρμόνισης με το νόμο και τις από-
φάσεις των δικαστηρίων από τους ενδιαφερόμενους φορείς μετά την από 1-4-2019 γνωστο-
ποίηση, θα θεωρηθεί εχθρική κίνηση κατά της ΠΟΠΚ πλήττουσα ευθέως τα συμφέροντά 
της και τη νομιμότητα. 

Αφετέρου και επειδή η ΠΟΠΚ είναι ομοσπονδία με μέλη της συλλόγους, η ένταξη 
όλων όσων ενδιαφέρονται στο σύστημα Νταν της ΠΟΠΚ θα πρέπει να γίνει μέσω των 
συλλόγων τους, οι οποίοι θα πρέπει να εγγραφούν μέλη της ΠΟΠΚ, και κατά την εγγραφή 
εκάστου συλλόγου σε αυτήν. Φυσικά, ο κάθε νέος σύλλογος, που υποβάλλει αίτηση 
εγγραφής στην ΠΟΠΚ θα πρέπει να μη συμμετέχει ως μέλος στην ΕΛΟΚ, όσο αυτή δεν 
αναγνωρίζει τα δικαιώματα της ΠΟΠΚ, όπως φυσικά απαιτείται να δηλώνει και στην 
αίτηση εγγραφής του στην ΠΟΠΚ, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα έχει αναλάβει το ρόλο 
«Δούρειου Ίππου» εντός της ΠΟΠΚ! 

43 – Εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα αποτελούν όσοι έχουν στην κατοχή τους παλαιά 
διπλώματα παραδοσιακού καράτε, θέλουν να αποκτήσουν την εθνική αναγνώριση από την 
ΠΟΠΚ και δεν είναι σήμερα ενεργά αθλητικά μέλη κάποιου σωματείου. Αυτοί μπορούν να 
υποβάλουν ως άτομα τη σχετική αίτηση με τα ανάλογα δικαιολογητικά της, ώστε να κριθεί 
από το ΔΣ της ΠΟΠΚ. 

44 – Σε κάθε περίπτωση να ληφθεί υπόψη ότι, θα ζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες 
καταστατικών, κανονισμών, εξεταστών, διπλωμάτων, προπονήσεων, εξετάσεων και πλη-
ρωμών καθώς και ότι η μελέτη κάθε περίπτωσης χωριστά θα επιβαρυνθεί με τα αντίστοιχα 
έξοδά της. 

Γενικά, βαρύτητα θα έχει ο φορέας έκδοσης των διπλωμάτων να είναι οργανωμένη 
εθνική ή διεθνής δημοκρατική ομοσπονδία μεγάλης χρονικής διάρκειας και συνεχούς 
λειτουργίας με δημοκρατικές ισότιμες εκλογές και όχι τοπική ή έστω και διεθνής επιχείρηση 
μεμονωμένου δασκάλου ή εταιρείας δασκάλων υποκρυπτόμενη πίσω από ψευδο-
ομοσπονδία! 

45 – Η τελική απάντηση της ΠΟΠΚ, θετική ή αρνητική, θα αιτιολογείται πλήρως με 
γνώμονα την αλήθεια και το δίκαιο για την ισότιμη κρίση όλων των διπλωμάτων παραδο-
σιακού καράτε και με στόχο να βγούμε από το χάος των δεκάδων παρόχων και 
εκδοτών άκυρων διπλωμάτων Νταν παραδοσιακού καράτε, οι οποίοι έχουν στόχο 
την εκμετάλλευση του καράτε και των αθλητών. 

Η ΠΟΠΚ ελπίζει ότι με όλη αυτή την προσπάθεια της θα βάλει ένα τέλος στο χάος 
που επικρατεί με τα διπλώματα Νταν αμφίβολης και αμφισβητήσιμης προέλευσης παραδο-
σιακών στιλ καράτε στην Ελλάδα και ζητάει την κατανόηση και τη βοήθεια όλων σε αυτή της 
την προσπάθεια. 

46 – Τέλος, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να υιοθετήσουμε και την αμυντική 
τακτική να μην αναγνωρίσει η ΠΟΠΚ διπλώματα σε όλους όσους στράφηκαν κατά καιρούς 
εναντίον της ΠΟΠΚ επιδιώκοντας την ηθική ή/και υλική ζημία της ή ακόμα και την άλωσή 
της ή την καταστροφή της, διότι τέτοιες πράξεις παραβατικής συμπεριφοράς αφενός είναι 
έξω από τις ηθικές αρχές του παραδοσιακού καράτε, αφετέρου αποτελούν αποδειξη κινδύ-
νου μελλοντικής επανάληψής τους από τους ίδιους και από θέσεις πλέον εντός της ΠΟΠΚ. 

Λυπούμαστε, αλλά στο παραδοσιακό καράτε θα βάλουμε τη σωστή τάξη! 
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 Μ - Οριοθέτηση των ανοχών της ΠΟΠΚ  ΑΡΧΗ 
έναντι των προσβολών των δικαιωμάτων της. 

 

47 - Μετά από τη δημοσίευση των ανωτέρω 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 δικά σας Νταν!!! 

Πείτε στον δάσκαλό σας να το πει και στον Ιάπωνα ή άλλον δάσκαλό του! 

 

 Ν - Για όσους δεν έχουν πλέον επαφές με συλλόγους και θέλουν να αναγνωρίσουν 

 τα διπλώματα Νταν που έχουν! ΑΡΧΗ 

 

48 - 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 παλιών 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 πληρώ-

νοντας 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 ή 4ο Νταν), ενώ για κάθε αποδεκτό δίπλωμα θα εκδοθεί το αντίστοιχο 

δίπλωμα της ΠΟΠΚ. 

Πληροφορίες για κάθε περίπτωση στο email:  info@popk.gr . 

 

 

         Αρχική        Επικαιρότητα       Π.Ο.Π.Κ.
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