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Αναγνώριση Διπλωμάτων Νταν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) με τα επίκαιρα στοιχεία από τις τελευταίες 

τροποποιήσεις του αθλητικού νόμου! 

Αθήνα, 1/2/2022. 

 
Επιτέλους, τι είναι αυτά τα Νταν? 

 
Ο βαθμός «Νταν» αποτελεί θεσμό στις ιαπωνικές μαχητικές τέχνες  και δείχνει τη βαθμί-

δα ή το επίπεδο του κατόχου του στη συμπυκνωμένη έννοια εκπαίδευση-τεχνική γνώση-
προσφορά-ιεραρχία στη μαχητική τέχνη στην οποία αναφέρεται! Δεν επιδέχεται απομιμήσεις από 
άλλους χώρους άλλων μαχητικών τεχνών άλλων χωρών ή και άλλων μαχητικών σπορ! Ο θεσμός 
αυτός είναι μοναδικός, έχει ρίζες στην πολιτισμική παράδοση της Ιαπωνίας και δεν αντιγράφεται! 
Δεν μπορεί κανείς να τον ξεριζώσει από την ιστορία της Ιαπωνίας και να τον φυτέψει στην ιστορία 
της Αμερικής, της Ρωσίας, της Αλβανίας ή της Ελλάδας, όπως δεν μπορεί κανείς να ξεριζώσει τους 
Αρματωλούς και τους Κλέφτες από την Ελληνική Ιστορία και να τους φυτέψει στους … Εσκιμώους!!! 

Ο βαθμός «Νταν» στη μαχητική τέχνη του παραδοσιακού καράτε είναι θεσμός και 
απονέμεται μετά από εξετάσεις σε μαθησιακή ύλη για τα πρώτα πέντε Νταν και εξετάσεις μαζί με 
προσφορά στην έρευνα, διάδοση και ανάπτυξη της τέχνης του παραδοσιακού καράτε για τα 
επόμενα έξι έως εννέα Νταν! Το δέκατο Νταν απονέμεται σε ιδρυτές συστημάτων και ίσως και μετά 
τον θάνατό τους. Ταυτόχρονα ο βαθμός Νταν αποτελεί ένδειξη σεβασμού και ιεραρχίας!  

Μόνο τα γνωστά στην Ελλάδα ιαπωνικά παραδοσιακά στιλ καράτε Γουάντο-ρίου, Γκότζου-
ρίου, Σίτο-ρίου και Σότοκαν-ρίου (και άλλα στην Ιαπωνία) έχουν εγκαθιδρύσει από το 1924 (με 
πρώτο το Σότοκαν του Φουνακόσι Γκιτσίν) την απονομή βαθμών Νταν για τη διάκριση της τεχνικής 
κατάρτισης, της αξιολόγησης και της ιεραρχίας στο παραδοσιακό καράτε και είναι προφανές ότι μόνο 
τα παραδοσιακά στιλ καράτε έχουν Νταν! Όλα τα άλλα είναι απομιμήσεις χειρίστου είδους! 

Στην Ελλάδα μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ) με βάση 
τον αθλητικό νόμο, το καταστατικό της και αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας 
καλύπτει και αναπτύσσει το παραδοσιακό καράτε και άρα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει και 
να απονέμει διπλώματα Νταν παραδοσιακών στιλ καράτε στην Ελληνική Επικράτεια, τα 
οποία είναι υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους οργανισμούς και υπηρεσίες στην Ελλάδα! 

Οι βαθμοί Νταν εκτός από τεχνική αξία έχουν και ηθική αξία για τους εκπαιδευόμενους στο 
καράτε στην οποία εμπεριέχεται η πολυετής προσπάθεια, που χρειάζεται για να αποκτηθούν! Η αξία 
τους αποτελεί ιδανικό και οδεύοντας από το 1ο Νταν προς τα μεγαλύτερα, ο καρατέκα αισθάνεται 
σαν να ανεβαίνει βήμα-βήμα στο … Έβερεστ, όταν αντίθετα τα πληρωμένα Νταν-μαϊμού της ΕΛΟΚ, 
που κατακλύζουν πλέον το καράτε, είναι για μαϊμούδες που σκαρφαλώνουν στα δέντρα! 

Η έκφραση π.χ. «3ο Νταν» από μόνη της δεν λέει τίποτα απολύτως και ισοδυναμεί με ένα 
μηδενικό! Η σωστή έκφραση για τους βαθμούς Νταν είναι η «3ο Νταν στο ΤΑΔΕ στιλ από την ΤΑΔΕ 
ομοσπονδία», όπου το «ΤΑΔΕ στιλ» για την Ελλάδα πρέπει να είναι ένα από τα τέσσερα 
παραδοσιακά στιλ καράτε Γουάντο-ρίου, Γκότζου-ρίου, Σίτο-ρίου και Σότοκαν-ρίου, ενώ η «ΤΑΔΕ 
ομοσπονδία» μπορεί να είναι μόνο η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ! 

Όλοι όσοι έχουν από παλιά διπλώματα παραδοσιακών στιλ καράτε και πιστεύουν ότι το 
παραδοσιακό καράτε και η ΠΟΠΚ πρέπει να διατηρηθούν εν ενεργεία καλό θα ήταν να την στηρίξουν 
οικονομικά και σαν άτομα με τη συμμετοχή τους στην αναγνώριση των διπλωμάτων τους και 
εγγραφή τους στο Μητρώο Εθνικών Νταν ΠΟΠΚ! 

 
 

Η ΠΟΠΚ είναι ως γνωστόν η μοναδική εθνική ομοσπονδία παραδοσιακού καράτε στην 
Ελλάδα για ολόκληρη την εδαφική κυριαρχία της χώρας μας! 

 
Τα Διπλώματα Νταν ή/και Ψευτο-Νταν Καράτε, που κυκλοφορούν στην Ελλάδα των 

επόμενων οργανώσεων καράτε:  
(α) ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΠΚ, διότι οι οργανώσεις, που τα εκδίδουν, είναι 

ανύπαρκτες ή  

Π. Ο
. Π

. Κ
. 

https://popk.gr/0600-mitroa/0603-dan/2021.1231-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%20%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%20%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9A-524%CE%B3-WM.pdf


Δ Ε
 Ι Γ

 Μ
 Α



3 

(β) ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΠΚ,  διότι  οι οργανώσεις, που τα εκδίδουν, 
δεν είναι νομιμοποιημένες με νομική και φορολογική υπόσταση για την έκδοση τέτοιων διπλωμάτων 
στην Ελλάδα.  

Είναι αυτονόητο ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων, που δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ, 
μπορούν να δώσουν εξετάσεις κατάταξης σε εξεταστική επιτροπή για Νταν της ΠΟΠΚ.  

Επίσης, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρχουν στην Ελλάδα 20-30 ανεξάρτητες 
οργανώσεις και άλλες 20-30 οργανώσεις του εξωτερικού, οι οποίες δήθεν να δίνουν Νταν 
παραδοσιακών στιλ καράτε με τα δικά της κριτήρια η καθεμιά και να μην αναγνωρίζει η μια τα Νταν 
της άλλης, ενώ πάντα να κυριαρχεί το εισπρακτικό πνεύμα του επί κεφαλής της κάθε οργάνωσης 
που δίνει Νταν ανεξέλεγκτα  και μόνο για τον δικό του παράνομο πλουτισμό! 

Επίσης είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν όλες αυτές οι αλλοπρόσαλλες οργανώσεις να 
διοργανώνουν αγώνες η καθεμιά για λογαριασμό της και να ανακηρύσσουν πρωταθλητές σε κάθε 
δική της κατηγορία η καθεμιά και διαφορετικούς! Τότε θα είμασταν ένα απέραντο τρελοκομείο! 

Και επαναλαμβάνω εδώ ότι, όλοι όσοι έχουν από παλιά διπλώματα παραδοσιακών στιλ 
καράτε και πιστεύουν ότι το παραδοσιακό καράτε και η ΠΟΠΚ πρέπει να διατηρηθούν εν ενεργεία 
καλό θα ήταν να την στηρίξουν οικονομικά και σαν άτομα με τη συμμετοχή τους στην αναγνώριση 
των διπλωμάτων τους και εγγραφή τους στο Μητρώο Εθνικών Νταν ΠΟΠΚ! 

 
 

Μετά τις τροποποιήσεις των τελευταίων δύο ετών στον αθλητικό νόμο 
ισχυροποιήθηκε ακόμα περισσότερο η ανάγκη μιας μοναδικής εθνικής 

ομοσπονδίας παραδοσιακού καράτε στην Ελλάδα. 

 
Η σημερινή κυβέρνηση έριξε μεγάλο βάρος στην επανοργάνωση του αθλητισμού με πολλές 

νέες τροποποιήσεις του αθλητικού νόμου με αποτέλεσμα καλώς ή κακώς να μειωθούν τα αθλητικά 
σωματεία από τα περίπου 13.000 στα περίπου 4.800 εγγεγραμμένα στο Μητρώο της ΓΓΑ μέσα σε 
δύο χρόνια καθώς και στον οριζόντιο επαναπροσδιορισμό των διοικήσεων των ομοσπονδιών με 
αντισυνταγματικές διατάξεις και νέου τύπου εκλογές! 

Μέσα στα αναντίρρητα αποτελέσματα για το μοντέρνο και το παραδοσιακό καράτε 
είναι βέβαια και τα επόμενα: 

(α) Αποτελεί αυταπόδεικτη εξαπάτηση των αθλουμένων η ύπαρξη αστικών μη κερδοσκο-
πικών εταιρειών για τη διαχείριση αθλημάτων! Οι εταιρίες αυτές πρέπει να κλείσουν! 

(β) Αποτελεί αυταπόδεικτη εξαπάτηση των αθλουμένων η ύπαρξη άτυπων και μόνο κατ’ 
όνομα δήθεν ομοσπονδιών ή οργανισμών με ελληνικούς ή ξενικούς τίτλους χωρίς νομική και 
φορολογική οντότητα για τη διαχείριση αθλημάτων! Οι άτυπες αυτές ψευτο-ομοσπονδίες πρέπει να 
κλείσουν! 

(γ) Αποτελεί αυταπόδεικτη εξαπάτηση των αθλουμένων η ύπαρξη δήθεν «επισκεπτών-
δασκάλων» από αλλοδαπές ομοσπονδίες για τη χειραγώγηση ή/και τη διαχείριση του καράτε 
στη χώρα μας! Οι «δάσκαλοι» αυτοί θα πρέπει να αφήσουν στη χώρα τους την προσωπική τους 
«ομοσπονδία» και, αν θέλουν να διαθέσουν τις γνώσεις τους στους Έλληνες, να λειτουργήσουν υπό 
την εποπτεία της εθνικής ομοσπονδίας επί πληρωμή φυσικά! 

Και όλα αυτά, διότι στην εδαφική κυριαρχία της χώρας μας μία μόνο εθνική ομοσπονδία 
μπορεί να λειτουργεί και να διαχειρίζεται το άθλημα του μοντέρνου καράτε (η ΕΛΟΚ) και μία μόνο 
ομοσπονδία μπορεί να λειτουργεί και να διαχειρίζεται το άθλημα του παραδοσιακού καράτε (η 
ΠΟΠΚ), διότι πρόκειται για δύο διαφορετικά αθλήματα, όπως π.χ. λέμε ποδηλασία και ιππασία! 
 

 

Τα διπλώματα Νταν από την ΕΛΟΚ, τα οποία (α) περιέχουν ένα από τα τέσσερα 

παραδοσιακά στιλ ή (β) δεν περιέχουν «κανένα στιλ» ή/και αναφέρονται ως «στιλ ΕΛΟΚ»! 

 

Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε και World Karate Federation (ΕΛΟΚ/WKF).  
Τα διπλώματα Νταν, που εκδίδουν η ΕΛΟΚ και η υπερκείμενη αυτής WKF, είναι προφανώς 
κενά περιεχομένου και άρα παράνομα! 

  

Π. Ο
. Π

. Κ
. 

https://popk.gr/0600-mitroa/0603-dan/2021.1231-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%20%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%20%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9A-524%CE%B3-WM.pdf


Δ Ε
 Ι Γ

 Μ
 Α



5 

Οι δύο αυτές ομοσπονδίες έχουν αντικείμενο του αθλήματός τους μόνο το ερασιτεχνικό ή 
μοντέρνο ή αγωνιστικό καράτε, το οποίο ΔΕΝ έχει Νταν, διότι έχει μόνο αγωνιστική 
αξιολόγηση, και όχι το παραδοσιακό καράτε, που έχει Νταν επειδή έχει τεχνική πρόοδο και 
αξιολόγηση. Συνεπώς, τα διπλώματα, που εκδίδουν, δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα και 
είναι παντελώς όλα άκυρα και άρα άχρηστα! 
Η Παγκόσμια, μάλιστα, WKF, της οποίας μέλος είναι η ΕΛΟΚ, ΔΕΝ έχει Κανονισμούς 
Απονομής Νταν και δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει, διότι: αφενός ΔΕΝ έχει ιστορικό 200 
ετών, που έχει το παραδοσιακό καράτε, αφού ιδρύθηκε το 1975, και αφετέρου αποτελείται 
από 180 χώρες-μέλη, δηλαδή ένα συνονθύλευμα πραγματικών, εικονικών και φανταστικών 
ειδών καράτε ασύμβατων και αλλοπρόσαλλων μεταξύ τους! Η WKF και οι ομοσπονδίες-
μέλη της έχουν βάση κρίσεως ΜΟΝΟ τους αγώνες και τα αποτελέσματά τους και κανένα 
απολύτως άλλο μέτρο τεχνικού επιπέδου, αξιολόγησης και ιεραρχίας! 
Επιπρόσθετα μάλιστα, μέλος της παγκόσμιας WKF δεν γίνεται όποια εθνική ομοσπονδία 
«γνωρίζει παραδοσιακό καράτε», αλλά όποια δέχεται να παίρνει μέρος στους αγώνες της 
WKF με τους κανονισμούς της, ενώ ΕΛΟΚ και WKF δεν κάνουν αγώνες με κανονισμούς 
παραδοσιακού καράτε, αγώνες τους οποίους έκανε μόνον η παγκόσμια ITKF (International 
Traditional Karate Federation), η οποία από το 2013 διασπάστηκε σε δύο παγκόσμιες 
ομοσπονδίες: την ITKF και την WTKF! 

Η ΕΛΟΚ έχει κατά καιρούς εκδώσει διπλώματα Νταν (α) για παραδοσιακά στιλ καράτε και (β) 
για κανένα στιλ καράτε ή αναφέρεται στο περίφημο «στιλ ΕΛΟΚ»!!! ‘Όλα αυτά είναι παράνομα 
και χωρίς κανένα περιεχόμενο, διότι: 
(α) τα διπλώματα που εκδίδει η ΕΛΟΚ με αναφορά σε στιλ παραδοσιακού καράτε όχι μόνο 
είναι άκυρα και παράνομα, αλλά καθιστούν αυτόματα και τη λειτουργία της ΕΛΟΚ παράνομη, 
διότι αποδεικνύουν ότι λειτουργεί παραβιάζοντας τον ΣΚΟΠΟ για τον οποίο αναγνωρί-
στηκε από την ΓΓΑ! 
(β) τα διπλώματα που εκδίδει η ΕΛΟΚ και ΔΕΝ περιέχουν στιλ παραδοσιακού καράτε, 
δηλαδή αναφέρονται μόνο ως «Νταν ΕΛΟΚ», είναι αυτονόητα κενά περιεχομένου, διότι ο 
βαθμός «Νταν» αποδίδεται για να καθορίσει το επίπεδο τεχνικών γνώσεων σε κάποιο στιλ 
παραδοσιακού καράτε, δηλαδή αποτελεί ενδεικτικό της «μάθησης μετά από εκπαίδευση» σε 
κάποιο στιλ παραδοσιακού καράτε και προφανώς η ίδια η ΕΛΟΚ ούτε «στιλ παραδοσιακού 
καράτε» αποτελεί ούτε αντικείμενο μάθησης! 

Μετά από τα μαϊμούδες-Νταν επί 30 χρόνια του Γερόλυμπου και των ποικιλώνυμων διοικητικών 
συμβουλίων του και τους μαϊμούδες αγώνες των στιλ εντός της ΕΛΟΚ και υπό την αιγίδα της 
ΕΛΟΚ, ήρθε και το τελευταίο εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο των Θεόδωρου Σιετή, Ηλία 
Χρήστου, Κώστα Μητρόπουλου, Θανάση Φυλακτού και Σταύρου Σταυριανίδη (φιλόσο-
φου της τέχνης του καράτε!) να αναγάγει τα Νταν σε πεζοδρομιακό εισπρακτικό μηχανισμό 
για να στηριχτεί οικονομικά η παραπαίουσα ΕΛΟΚ! Το Ζενίθ του εξευτελισμού για τον θεσμό! 

Η ΕΛΟΚ έχει εξευτελίσει στο έπακρο τον θεσμό των Νταν, διότι έχει χάσει τον έλεγχο των Νταν 
που έχει εκδώσει, δεν διατηρεί Μητρώο Νταν, δεν γράφει τα στιλ καράτε στα διπλώματά της, 
έχει δώσει Νταν χωρίς εξετάσεις στο απώτερο παρελθόν, έδωσε μαζεμένα υψηλά Νταν 
χωρίς εξετάσεις στο πρόσφατο παρελθόν, χαρακτηρίζει τα Νταν της σαν «Νταν ΕΛΟΚ» 
πράγμα που δεν σημαίνει τίποτα και επαναλαμβάνει κάθε τόσο την έκδοση διπλωμάτων Νταν 
χωρίς εξετάσεις καθαρά για ψηφοθηρικούς και εισπρακτικούς λόγους! 

Δείτε έναν παλιό κατάλογο Νταν της ΕΛΟΚ (2003), ο οποίος ποτέ δεν συμπληρώθηκε και ποτέ 
δεν αναδημοσιεύθηκε από τότε για να καταλάβετε το χάος που επικρατεί! Δείτε την απόφαση 
δημιουργίας Ειδικής Επιτροπής για πληρωμένα Νταν της ΕΛΟΚ χωρίς εξετάσεις 
(2021)! Δείτε και τον τελευταίο Εσωτερικό Κανονισμό Τεχνικής Καταλληλότητας της 
ΕΛΟΚ κατά τον οποίο κάθε Νταν μπορεί να το δίνει κάθε εξεταστής, που έχει δύο Νταν 
περισσότερα και σκεφθείτε το νέο χάος που θα δημιουργηθεί από εδώ και στο εξής! 

Επομένως, με βάση όλα τα ανωτέρω, αλλά και τον αθλητικό νόμο και τις αποφάσεις των δικαστη-
ρίων υπέρ της ΠΟΠΚ, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ κάνει παραδοσιακό καράτε, ΔΕΝ έχει παραδοσιακά 
στιλ, ΔΕΝ κάνει αγώνες παραδοσιακών στιλ και επομένως ΔΕΝ μπορεί να δίνει βαθμούς 
αξιολόγησης Νταν για κάτι που δεν περιλαμβάνεται στην αναγνώρισή της από την ΓΓΑ, 
ενώ ταυτόχρονα έχει εξευτελίσει ακόμα και τα Νταν-μαϊμού, που δίνει ή ίδια!!! 

Π. Ο
. Π

. Κ
. 

http://karate.gr/12popk/12-img2201/2002-Πίνακας%20Νταν%20ΕΛΟΚ%20τέλους%202002-WM.pdf
http://karate.gr/12popk/12-img2201/210714c-Ειδική%20Επιτροπή%20Πληρωμένων%20Νταν.pdf
http://karate.gr/12popk/12-img2201/210714c-Ειδική%20Επιτροπή%20Πληρωμένων%20Νταν.pdf
http://karate.gr/12popk/12-img2201/210714c-Ειδική%20Επιτροπή%20Πληρωμένων%20Νταν.pdf
http://karate.gr/12popk/12-img2201/ΕΛ.Ο.Κ.%20ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ%20ΑΠΟΝΟΜΗΣ%20ΒΑΘΜΩΝ%20ΤΕΧΝΙΚΗΣ%20ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ.pdf
http://karate.gr/12popk/12-img2201/ΕΛ.Ο.Κ.%20ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ%20ΑΠΟΝΟΜΗΣ%20ΒΑΘΜΩΝ%20ΤΕΧΝΙΚΗΣ%20ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ.pdf
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Τα διπλώματα για το Γκότζου-ρίου Καράτε από άτυπες οργανώσεις: 

International Karate-do Goju-kai Association (I.K.G.A.) με επί κεφαλής τον Πέτρο Πάση.. 
Τα διπλώματα αυτά δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ και άρα είναι άκυρα, διότι η οργάνω-
ση, που τα εκδίδει, είναι ανύπαρκτη, δεν είναι νομιμοποιημένη και δεν μπορεί να νομιμο-
ποιηθεί στην Ελλάδα, διότι μόνο μια ομοσπονδία υπάρχει για τα στιλ του  παραδοσιακού 
καράτε και αυτή είναι η ΠΟΠΚ! 
Ο Πέτρος Πάσης φέρει ακέραια την ευθύνη για την έλλειψη αναγνώρισης των Νταν, που έχει 
ο ίδιος και αυτών που έχει δώσει σε μαθητές του από την ανύπαρκτη δήθεν ομοσπονδία του! 

Goju-kai Karate-do Greece με επί κεφαλής τον Δημήτρη Τσακατάνη. 
Τα διπλώματα αυτά αναγνωρίζονται υπό όρους από την ΠΟΠΚ, διότι ναι μεν το άθλημά 
τους αφορά σε παραδοσιακό στιλ καράτε, αλλά οι οργανώσεις εξωτερικού-εσωτερικού, που 
τα εκδίδουν, δεν είναι νομιμοποιημένες ούτε μπορούν να νομιμοποιηθούν στην Ελλάδα, διότι 
μόνο μια ομοσπονδία υπάρχει για τα στιλ του παραδοσιακού καράτε και αυτή είναι η ΠΟΠΚ! 
Μέχρι την επίσημη αναγνώρισή τους από την ΠΟΠΚ θεωρούνται άκυρα και άχρηστα! 
Ο Δημήτρης Τσακατάνης φέρει ακέραια την ευθύνη για την έλλειψη αναγνώρισης των δικών 
του Νταν και αυτών που έχει δώσει ο ίδιος σε μαθητές του από την ανύπαρκτη δήθεν 
ομοσπονδία του ή από ομοσπονδίες του εξωτερικού, που δεν έχουν νομική και φορολογική 
υπόσταση στη χώρα μας! 
 

 
Τα διπλώματα για το Γουάντο-ρίου Καράτε από άτυπες οργανώσεις: 

Wado-ryu International Karate-do Federation – Greece (WIKF-Greece). 
Τα διπλώματα αυτά αναγνωρίζονται υπό όρους από την ΠΟΠΚ, διότι ναι μεν το άθλημά 
τους αφορά σε παραδοσιακό στιλ καράτε, αλλά οι οργανώσεις εξωτερικού-εσωτερικού, που 
τα εκδίδουν, δεν είναι νομιμοποιημένες ούτε μπορούν να νομιμοποιηθούν στην Ελλάδα, διότι 
μόνο μια ομοσπονδία υπάρχει για τα στιλ του παραδοσιακού καράτε και αυτή είναι η ΠΟΠΚ! 
Μέχρι την επίσημη αναγνώρισή τους από την ΠΟΠΚ θεωρούνται άκυρα και άχρηστα! 
Οι διοργανωτές σεμιναρίων και εξετάσεων της ανωτέρω οργάνωσης στην Ελλάδα φέρουν 
ακέραια την ευθύνη για την έλλειψη αναγνώρισης των δικών τους Νταν και αυτών που έχουν 
δώσει από την ανύπαρκτη δήθεν ομοσπονδία του εξωτερικού, που δεν έχει νομική και 
φορολογική υπόσταση στη χώρα μας! 

Ακαδημία Γουάντο-ρίου «Τατσούο Σουζούκι» με επί κεφαλής τον Άγγελο Γκόργκα. 
Τα διπλώματα αυτά αναγνωρίζονται υπό όρους από την ΠΟΠΚ, διότι ναι μεν το άθλημά 
τους αφορά σε παραδοσιακό στιλ καράτε, αλλά οι οργανώσεις εξωτερικού-εσωτερικού, που 
τα εκδίδουν, δεν είναι νομιμοποιημένες ούτε μπορούν να νομιμοποιηθούν στην Ελλάδα, διότι 
μόνο μια ομοσπονδία υπάρχει για τα στιλ του παραδοσιακού καράτε και αυτή είναι η ΠΟΠΚ! 
Μέχρι την επίσημη αναγνώρισή τους από την ΠΟΠΚ θεωρούνται άκυρα και άχρηστα! 
Ο Άγγελος Γκόργκας φέρει ακέραια την ευθύνη για την έλλειψη αναγνώρισης των δικών του 
Νταν και αυτών που έχει δώσει ο ίδιος σε μαθητές του από την ανύπαρκτη δήθεν ομοσπονδία 
του ή από ομοσπονδίες του εξωτερικού, που δεν έχουν νομική και φορολογική υπόσταση 
στη χώρα μας!! 

Γουάντο-ρίου ελληνικά ή ξενόγλωσσα διπλώματα των Χρήστου Μπουλούμπαση η/και 
Γρηγόρη Βόβλα. 
Ή και με διάφορες άλλες ονομασίες εικονικών ομοσπονδιών-μαϊμούδων ή οργανώσεων είναι 
από τη βάση τους άκυρα και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ. 
Οι Χρήστος Μπουλούμπασης και Γρηγόρης Βόβλας φέρουν ακέραια την ευθύνη για την 
έλλειψη αναγνώρισης των Νταν, που έχουν δώσει από την ανύπαρκτη δήθεν ομοσπονδία 
τους, που δεν έχει καμιά απολύτως νομική και φορολογική υπόσταση στη χώρα μας! 
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Διπλώματα για το Σίτο-ρίου Καράτε από άτυπες οργανώσεις 

και αστικές εταιρίες: 

 

Inernational Shito-ryu Organization (ISO) των Γερόλυμπου-Τσόγκα-Παπαδημητρόπουλου. 
Αυτή ήταν μια ομοσπονδία-μαϊμού, που εμφανίστηκε το 1993-94 με τον Τσόγκα και εξαφανί-
στηκε από το 1996 μαζί με τον Τσόγκα, και άρα τα διπλώματά της ήταν εξ αρχής όλα άκυρα 
και άρα άχρηστα! Διπλώματα αυτής της ομοσπονδίας-μαϊμούς έχει υπογράψει και ο 
Γερόλυμπος μέχρι και το 2012! Αυτά κι αν είναι για τα μπάζα! 

Kobe Osaka International Hellas (KOI-H) των Γερόλυμπου και Παπαδημητρόπουλου. 
Αυτή ήταν μια ομοσπονδία-μαϊμού με αρχηγό τον άσχετο Παπαδημητρόπουλο, που εμφανί-
στηκε το 1996 και εξαφανίστηκε τι 2008, και άρα τα διπλώματά της είναι εξ αρχής όλα άκυρα.  

International Shotokan Shitoryu Organization (ISSO) των Γερόλυμπου, Ποντίδας, Χονδρο-
ματίδη, Γκάζη και Ζαρουχλιώτη. 
Αυτή ήταν και είναι μια ψευδεπίγραφη ομοσπονδία-μαϊμού υπό μορφή εταιρίας των Γιώργου 
Γερόλυμπου, Εμμανουέλας Ποντίδα-Γερολύμπου, Κέιβαν Γκάζη και Παναγιώτη Χονδρομα-
τίδη με έδρα στο Λονδίνο (!) και άρα όλα ανεξαιρέτως τα δυστυχώς ΠΟΛΛΑ διπλώματα, που 
είχε εκδώσει πριν ιδρυθεί νομικά και μετά την ίδρυσή της, είναι για τα σκουπίδια! 

World Shitokai Karate-do Federation του Ιάπωνα Γκένζο Ιβάτα! 
Είναι ο διεθνής κλάδος μιας ιαπωνικής ομοσπονδίας-επιχείρησης (από τις τρεις ιαπωνικές 
ομοσπονδίες Σίτο-ρίου Καράτε) υπό τον Γκένζο Ιβάτα, ο οποίος έχει ανακηρύξει τρεις (!!!) 
και όχι έναν, «αντιπροσώπους» του στην Ελλάδα, τους Δημήτρη Ζεύκη, Γιώργο Πελέκη, 
Γιάννη Μοσχόβα, και τελευταία εμπορεύεται εν ψυχρώ διπλώματα καράτε απονέμοντας 
αυτά σαν καθρεφτάκια και χαϊμαλιά στους Έλληνες «ιθαγενείς» κατευθείαν από το 4ο Νταν 
και επάνω με αναδρομικά και εικονικά τα 1ο – 2ο –  3ο Νταν!  
Τα διπλώματα αυτά αναγνωρίζονται επιλεκτικά με προσοχή και υπό όρους από την 
ΠΟΠΚ, διότι και η ιαπωνική οργάνωση, που τα εκδίδει, και οι οργανώσεις των τριών (???) 
αντιπροσώπων της δεν είναι νομιμοποιημένες ούτε μπορούν να νομιμοποιηθούν στην 
Ελλάδα ως διαχειρίστριες ενός αθλήματος, διότι βάσει νόμου μόνο μια αθλητική ομο-
σπονδία υπάρχει για όλα τα στιλ του  παραδοσιακού καράτε και αυτή είναι η ΠΟΠΚ! 
Ειδικότερα, η άτυπη «ένωση» ή ό,τι άλλο του Δημήτρη Ζεύκη, πρώτου ως άνω αντιπροσώ-
που της ιαπωνικής ομοσπονδίας, δεν νομιμοποιείται να εκδίδει διπλώματα Νταν, ενώ οι δύο 
αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, που έχουν ιδρύσει οι δύο τελευταίοι αντιπρόσωποι της 
ιαπωνικής, Γιώργος Πελέκης και Γιάννης Μοσχόβας προφανώς και δεν έχουν κανένα 
δικαίωμα να απονέμουν διπλώματα, διότι είναι προσωπικές εταιρίες με σκοπό το κέρδος 
για τη επίτευξη των σκοπών τους, ενώ το παραδοσιακό καράτε είναι ΑΘΛΗΜΑ διοι-
κούμενο βάσει του αθλητικού νόμου από μια και μοναδική ΑΘΛΗΤΙΚΗ ομοσπονδία και 
αυτή είναι η ΠΟΠΚ! 
Από τους τρεις ανωτέρω, μόνον ο Δημήτρης Ζεύκης με διπλώματα παραδοσιακού Σίτο-
ρίου από το 1989 έχει προχωρήσει πλέον στην αναγνώριση των διπλωμάτων του από την 
ΠΟΠΚ και συνεχίζει με την ένταξη των βαθμοφόρων της οργάνωσής του στην ΠΟΠΚ 
εγκαταλείποντας την έκδοση δικών της διπλωμάτων, ενώ οι Γιώργος Πελέκης και Γιάννης 
Μοσχόβας φέρουν ακέραια την ευθύνη για την έλλειψη αναγνώρισης των δικών τους Νταν 
και αυτών που έχουν δώσει σε μαθητές τους από τις δύο αστικές τους εταιρίες! 

Ελληνική Ένωση Shito-ryu Shukokai Karate Do των Άννας Χουρδάκη και Άγγελου Καραϊ-
σκάκη με έδρα στην Κρήτη. 
Τα διπλώματα αυτά αναγνωρίζονται υπό όρους από την ΠΟΠΚ, διότι ναι μεν το άθλημά 
τους αφορά σε παραδοσιακό στιλ καράτε, αλλά οι οργανώσεις εξωτερικού-εσωτερικού, που 
τα εκδίδουν, δεν είναι νομιμοποιημένες ούτε μπορούν να νομιμοποιηθούν στην Ελλάδα, διότι 
μόνο μια ομοσπονδία υπάρχει για τα στιλ του παραδοσιακού καράτε και αυτή είναι η ΠΟΠΚ! 
Μέχρι την επίσημη αναγνώρισή τους από την ΠΟΠΚ θεωρούνται άκυρα και άχρηστα! 
Οι Άννα Χουρδάκη και ο Άγγελος Καραϊσκάκης φέρουν ακέραια την ευθύνη για την έλλειψη 
αναγνώρισης των δικών τους Νταν και αυτών που έχουν δώσει από την ανύπαρκτη δήθεν 
ομοσπονδία τους, που δεν έχει νομική και φορολογική υπόσταση στη χώρα μας! 
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Διπλώματα για το Σότοκαν-ρίου Καράτε από άτυπες οργανώσεις 

και αστικές εταιρίες: 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε ή/και International Traditional Karate-do 
Federation με υπογραφή του Παναγιώτη Δρακόπουλου. 
Τα διπλώματα της ΠΟΠΚ, όταν αυτή ήταν ακόμα στα χέρια του Παναγιώτη Δρακόπουλου 
(τέως προέδρου της ΠΟΠΚ) απονεμήθηκαν εν αγνοία του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΠΟΠΚ από τον Παναγιώτη Δρακόπουλο (ο οποίος εισέπραξε και παρακράτησε τα παρά-
βολα των εξετάσεων χωρίς να τα αποδώσει στην ΠΟΠΚ) στους μαθητές της σχολής του σε 
έντυπα που είχε τυπώσει αυθαίρετα ο ίδιος και έγραφαν το στιλ “Fudokan-Shotokan”, 
από τον Ιανουάριο 1995 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2004 (ή και αργότερα) τελείως παράνομα, 
και για αυτούς τους λόγους έχουν ακυρωθεί όλα ως τυπικά άκυρα! 
Όσοι έχουν τέτοια διπλώματα μπορούν να τα αναγνωρίσουν στην ΠΟΠΚ υπό όρους 
πληρώνοντας τα παράβολα, που δεν απέδωσε ο Παναγιώτης Δρακόπουλος! 

World Shotokan Karate-Do Federation (W.S.K.F.) του Χιρόσι Κατσούγια με αντιπρόσωπο 
στην Ελλάδα τον Γιώργο Λαζαρίδη. 
Τα διπλώματα αυτά αναγνωρίζονται υπό όρους από την ΠΟΠΚ, διότι ναι μεν το άθλημά 
τους αφορά σε παραδοσιακό στιλ καράτε, αλλά οι οργανώσεις εξωτερικού και εσωτερικού, 
που τα εκδίδουν, δεν είναι νομιμοποιημένες ούτε μπορούν να νομιμοποιηθούν στην Ελλάδα, 
διότι μόνο μια ομοσπονδία υπάρχει για το παραδοσιακό καράτε και αυτή είναι η ΠΟΠΚ! 
Ο Γιώργος Λαζαρίδης φέρει ακέραια την ευθύνη για την έλλειψη αναγνώρισης των δικών 
του Νταν και αυτών που έχει δώσει ο ίδιος σε μαθητές του από την ανύπαρκτη δήθεν 
ομοσπονδία του ή από ομοσπονδίες του εξωτερικού, που δεν έχουν νομική και φορολογική 
υπόσταση στη χώρα μας!! 

Πανελλήνια Ένωση Φίλων Σότοκαν Καράτε - ΠΕΦΣΚ – Αστική Εταιρία των Γιώργου Μπίκα, 
Τετσούο Οτάκε, Άρη Κραββαρίτη και Κώστα Γκουβούση, συνέχεια προηγούμενης 
αστικής εταιρίας των Γιώργου Σανιώτη, Οτάκε, Μπίκα, Κραββαρίτη και Γκουβούση! 
Τιτλοφορείται «πανελλήνια», αλλά ουσιαστικά είναι … «τετραμελής»!!! Μόνο οι 
πελάτες τους προέρχονται από όλη την Ελλάδα! 
Λειτουργεί ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και προφανώς δεν έχει κανένα δικαίωμα να 
απονέμει διπλώματα Νταν, διότι είναι προσωπική εταιρία-επιχείρηση με σκοπό το 
κέρδος για τη επίτευξη των σκοπών της, ενώ το παραδοσιακό καράτε είναι ΑΘΛΗΜΑ 
διοικούμενο βάσει του αθλητικού νόμου από μια και μοναδική Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε (ΠΟΠΚ)! 
Οι Γ. Μπίκας, Τ. Οοτάκε, Ά. Κραββαρίτης και Κ. Γκουβούσης φέρουν ακέραια την ευθύνη για 
την έλλειψη αναγνώρισης των δικών τους Νταν και αυτών που έχουν δώσει από την αστική 
τους εταιρία σε όλους τους αθλητές που εξαπάτησαν επί σειρά ετών! 
Ας τονιστεί εδώ ότι η εν λόγω εταιρία δεν αναφέρει πουθενά να κάνει συστηματική εκπαί-
δευση στο Σότοκαν Καράτε και εμφανίζεται μόνο κάθε έξι μήνες ή ένα χρόνο να κάνει 
εξετάσεις για Νταν εξασφαλίζοντας παράνομο πλουτισμό για τα μέλη της από τα εξέτα-
στρα, ενώ ταυτόχρονα αποκρύπτει επιμελώς κάθε πίνακα επιτυχόντων ή συνολικώς κατόχων 
Νταν από αυτήν! Ανοίξανε οι ασυνείδητοι ένα μαγαζί και πουλάνε Νταν στα κορόιδα??? 

Shotokan Karate-do International Federation (SKIF και SKIF-Hellas) των Νικήτα Ζαρουχλιώ-
τη, Κέιβαν Γκάζη κτλ. 
Τα διπλώματα αυτά αναγνωρίζονται υπό όρους από την ΠΟΠΚ, διότι ναι μεν το άθλημά 
τους αφορά σε παραδοσιακό στιλ καράτε, αλλά οι οργανώσεις εξωτερικού και εσωτερικού, 
που τα εκδίδουν, δεν είναι νομιμοποιημένες ούτε μπορούν να νομιμοποιηθούν στην Ελλάδα, 
διότι μόνο μια ομοσπονδία υπάρχει για το παραδοσιακό καράτε και αυτή είναι η ΠΟΠΚ! 
Ο Νικήτας Ζαρουχλιώτης και οι συνεργάτες του φέρουν ακέραια την ευθύνη για την 
έλλειψη αναγνώρισης των δικών τους Νταν και αυτών που έχουν δώσει η οργάνωσή τους σε 
μαθητές τους από την ανύπαρκτη δήθεν ομοσπονδία τους ή από ομοσπονδίες του εξωτε-
ρικού, που δεν έχουν νομική και φορολογική υπόσταση στη χώρα μας!! 

Fudokan Karate Federation (FKF) και Fudokan Shotokan Hellas με επί κεφαλής τον Σάββα 
Μαστραππά, παρακλάδι αλλοδαπής ομοσπονδίας του Ίλια Γιόργκα, η οποία κάθε 4-
5 χρόνια αλλάζει επωνυμία! 
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http://karate.gr/12popk/12-img2201/PEFSK-idrisi-2009.1024.pdf
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Το στιλ της FUDOKAN έχει βάση το Σότοκαν καράτε και εμφανίστηκε την δεκαετία του ’80 με 
το όνομα “Fudokan-Shotokan” κατά δηλώσεις του ιδρυτή και προέδρου της Ίλια Γιόργκα. 
Συνεπώς, δεν είναι αυθύπαρκτο παραδοσιακό στιλ καράτε, αλλά παραλλαγή εξέλιξης του 
Σότοκαν Καράτε. Τα διπλώματα αυτά αναγνωρίζονται ως διπλώματα Σότοκαν και υπό 
όρους από την ΠΟΠΚ, διότι ναι μεν το άθλημά τους αφορά στο παραδοσιακό στιλ Σότοκαν 
καράτε, αλλά οι οργανώσεις εξωτερικού και εσωτερικού, που τα εκδίδουν, δεν είναι νομιμο-
ποιημένες ούτε μπορούν να νομιμοποιηθούν στην Ελλάδα, διότι μόνο μια ομοσπονδία 
υπάρχει για το παραδοσιακό καράτε και αυτή είναι η ΠΟΠΚ! 
Ο Σάββας Μαστραππάς φέρει ακέραια την ευθύνη για την έλλειψη αναγνώρισης των δικών 
του Νταν και αυτών που έχει δώσει ο ίδιος ή ο δάσκαλός του Ίλια Γιόργκα σε μαθητές τους 
από την ανύπαρκτη δήθεν ομοσπονδία του ή από ομοσπονδίες του εξωτερικού, που δεν 
έχουν νομική και φορολογική υπόσταση στη χώρα μας!! 

JKA-Hellas Αστική Εταιρία, κλάδος της Japan Karate Association-World Federation (JKA-
WF) - Αστική εταιρία με επί κεφαλής τον Τάσο Πανουσόπουλο. 
Τα διπλώματα αυτά αναγνωρίζονται υπό όρους από την ΠΟΠΚ, διότι η ιαπωνική 
οργάνωση, που τα εκδίδει, δεν είναι νομιμοποιημένη στην Ελλάδα, ενώ ο κλάδος της στην 
Ελλάδα είναι προσωπική εταιρία με σκοπό το κέρδος για τη επίτευξη των σκοπών της. 
Αντίθετα, το παραδοσιακό καράτε είναι ΑΘΛΗΜΑ διοικούμενο βάσει νόμου από μια και 
μοναδική ΑΘΛΗΤΙΚΗ ομοσπονδία και αυτή είναι η ΠΟΠΚ! 
Ο Τάσος Πανουσόπουλος φέρει ακέραια την ευθύνη για την έλλειψη αναγνώρισης των 
δικών του Νταν και αυτών που έχει δώσει ο ίδιος σε μαθητές του από την ανύπαρκτη δήθεν 
ομοσπονδία του, ή από την Japan Karate Association (JKA), που δεν έχουν νομική και 
φορολογική υπόσταση στη χώρα μας!! 

International Shotokan Shitoryu Organization (ISSO) των Γερόλυμπου, Ποντίδας, Χονδρο-
ματίδη, Γκάζη και Ζαρουχλιώτη. 
Όπως είπαμε και στην ενότητα για το Σίτο-ίου, αυτή ήταν και είναι μια ψευδεπίγραφη 
ομοσπονδία-μαϊμού υπό μορφή εταιρίας των Γιώργου Γερόλυμπου, Εμμανουέλας Ποντίδα-
Γερολύμπου, Κέιβαν Γκάζη και Παναγιώτη Χονδροματίδη με έδρα στο Λονδίνο και άρα όλα 
ανεξαιρέτως τα δυστυχώς ΠΟΛΛΑ διπλώματα, που είχε εκδώσει πριν ιδρυθεί και μετά 
την ίδρυσή της, είναι για τα σκουπίδια! 

Hellenic Karate Organization (HKF) των Γερόλυμπου, Ποντίδας, Γκάζη και Ζαρουχλιώτη. 
Αυτή ήταν μια ολιγόμηνη εικονική ομοσπονδία-μαϊμού, απατηλό όνειρο και πυροτέχνημα των 
Γερόλυμπου-Ποντίδας για να αρπάξουν το παραδοσιακό Σότοκαν ως αντιπροσώπευση της 
Japan Karate Association (JKA) και έσβησε πριν καν ανάψει! Είναι άγνωστο αν πρόλαβε να 
εκδώσει διπλώματα, τα οποία θα ήταν φυσικά εξ αρχής άκυρα και άρα άχρηστα! 

 

Τέλος, όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, δεν είναι παραδοσιακά στιλ καράτε, και άρα δεν 
αναγνωρίζονται τα διπλώματά τους, τα επόμενα στιλ καράτε: 

Kyokushin ή/και Shinkyokushin Karate – Γιώργος Κοσμίδης, Γιάννης Στεφάνου, άλλοι, διότι 
οι τεχνικές και οι κανονισμοί τους είναι εκ διαμέτρου από αυτούς των παραδοσιακών στιλ. 

Shidokan – Λήο Κατσούρας - διότι οι τεχνικές και οι κανονισμοί του διαφέρουν εκ διαμέτρου από 
αυτούς των παραδοσιακών στιλ. 

Και κάθε άλλο μικρο-στίλ πλήρους επαφής και μικρής διάδοσης στην Ελλάδα! 
 
Όπως αποδεικνύεται από όλη την ανωτέρω ανάλυση, η Κατάρα του Καράτε είναι η απληστία 

των «δασκάλων» του να εισπράττουν από τις εξετάσεις των Κύου και των Νταν με αποτέ-

λεσμα να επιδιώκουν υψηλά Νταν για τους εαυτούς τους, χαμηλά για τους μαθητές τους και 

μια δική του ομοσπονδία ο καθένας ή η κάθε «παρέα δασκάλων» για να παραμυθιάζουν τον 

κόσμο του καράτε, δηλαδή τους αθλητές τους και τους γονείς τους!!! 

Σημείωση: Τα διπλώματα, που δίνονται στα παραδείγματα, στην πραγματική τους μορφή τυπώνο-

νται έγχρωμα σε ειδική περγαμηνή μεγέθους Α3, υπογράφονται και σφραγίζονται κατάλληλα, ενώ 

οι κάτοχοί τους περιλαμβάνονται στα Εθνικά Μητρώα Νταν και Εκπαιδευτών της Πανελλή-

νιας Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε από όπου αποδεικνύεται και η εγκυρότητά τους! 
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http://karate.gr/12popk/12-img2201/Panousopoulos-JKA.H-etairiko.pdf
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