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Ακριβώς όπως δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα τους !!! 
  

http://www.kobeosaka.gr/index.html  

Καλώς oρίσατε στην μεγάλη οικογένεια της ΚOBE OSAKA SΗITO RYU ΚARATE 

Η  Κ.Ο.Ι.  αναγνωρίζει ως μοναδικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα τον Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο και 

την οργάνωσή του Κobe Οsaka Ελλάδος 

 

Η Διευθυνσή μας είναι: Πλαταιών 68 - Βριλήσσια - Τ.Κ.  15235 
Μεγάλο σεμινάριο ύλης Kobe Osaka θα δοθεί από τον ΠΡΟΕΔΡΟ της KOI και επικεφαλής της επιτροπής 

Διαιτησίας της παγκόσμιας ομοσπονδίας καράτε TOMMY MORRIS..... 

Επέστρεψε με μεγάλη επιτυχία την Δευτέρα 6/12/2004 η Ελληνική αποστολή της KOBE OSAKA – SHITO 

RYU KARATE από την Λατίνα της Ιταλίας, όπου διεξήχθε το διεθνές πρωτάθλημα Καράτε 

12o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΙ 
Διαβάστε περισσότερα για το πρωτάθλημα 

     Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον πρόεδρο της Kobe Osaka International και δάσκαλό μας Κο 

Tommy Morris για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε παρόλο που είμαστε μία νέα ομοσπονδία με μόλις δύο 

χρόνια ύπαρξης και ελπίζουμε να φανήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών του.  

     Το πρωτάθλημα αυτό ήτανε το πρώτο διεθνές γεγονός που 

διοργάνωσε η ΚΟΕ στην Ελλάδα και πήρε τις καλύτερες κριτικές. 

Το επίπεδο των αθλητών ήταν υψηλό, οι αγώνες συναρπαστικοί, η 

διοργάνωση άριστη. 

     Αυτό απαιτούσε κοπιαστική εργασία όχι μόνο κατά τη διάρκεια 

του πρωταθλήματος αλλά και τα δύο χρόνια από την ίδρυση της 

Kobe Osaka Ελλάδος. 

     Ευχαριστώ τον Κο Antonio Oliva, Διεθνή προπονητή και φίλο, ο 

οποίος ήρθε μετά από προσκλησή μας να παρακολουθήσει 

οργανωτικά και τεχνικά το επίπεδο του πρωταθλήματος. 

     Τον δήμαρχο της Χαλκίδας, Κο Αναγνωστάκη Δημήτρη, και 

τους δημοτικούς συμβούλους για την πολύτιμη συμβολή τους και την καθημερινή συνεργασία για την 

επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων προέκυπταν.    

     Το πρακτορείο KM Travel και ειδικότερα τον διευθυντή marketing αυτού Κο Κώστα Σταύρου για την 

άψογη συνεργασία και συμβολή του στη ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος. 

     Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συλλόγους της ΚΟΕ για την μεγάλη συμμετοχή και υποστήρηξή 

τους. 

     Πιστεύω ότι η ΚΟΕ θα συνεχίσει να βαδίζει πάνω σε αυτή τη γραμμή και θα διοργανώσει πολλά ακόμα 

πρωταθλήματα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών στο μέλλον. 

Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος, Πρόεδρος Kobe Osaka Ελλάδος 

  

 

  

K.O.I. HISTORY 
  Η KOBE – OSAKA ιδρύθηκε από 

τον Τόμυ Μόρις στη Σκωτία το 
1963 και σύντομα αναπτύχθηκε σε 
μια μεγάλη οργάνωση την KOBE – 
OSAKA International..... 

 

  

Ημερολόγιο K.O.E. 
  Αγωνιστικό ημερολόγιο του 

έτους 2003 της KOΕ. 
Εκδηλώσεις,  πρωταθλήματα ΚΟΕ, 
εξετάσεις DAN, εξετάσεις 
διαιτησίας και άλλες 
διοργανώσεις...... 

 

  

Ιστορικό K.O.E.  

  Η KOBE – OSAKA ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Κ. Διοίκησης και 

οργάνωσης Καράτε ιδρύθηκε στις 20 Νοεμβρίου του 
2000 από τον Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο (4 ο 
DAN  Κ.Ο.Ι.) ..... 

Διαβάστε περισσότερα... 

http://www.kobeosaka.gr/index.html
http://www.kobeosaka.gr/html/news.html#seminario
http://www.kobeosaka.gr/html/news.html#seminario
javascript:openpopup_3074('./html/press1-italy.html')
javascript:openpopup_3074('./html/press1-italy.html')
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Διαβάστε περισσότερα... 
  

Διαβάστε περισσότερα... 
  

  
 

      

Εάν θέλετε:  
* να διαφημιστείτε στις σελίδες της ΚΟΕ,  

* να έχετε τις δικές σας σελίδες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kobeosaka.gr/*** ή 

www.***.kobeosaka.gr (αντικαταστήστε τα *** με το όνομα του συλλόγου σας), και είστε σύλλογος μέλος 

μας, 

* να ενταχθείτε στην Κobe Οsaka Ελλάδος και έχετε σύλλογο που ασκεί το άθλημα του καράτε  

επικοινωνήστε μαζί μας.για περισσότερες πληροφορίες ή κάθε απορία που μπορεί να έχετε  

Εάν θέλετε να συνδέσετε τις σελίδες σας με την K.O.E. χρησιμοποιήστε αυτό το banner. (ή επικοινωνήστε μαζί 

μας για να σας στείλουμε τον απαιτούμενο κώδικα και τα γραφικά) 

Άλλες ιστοσελίδες ομοσπονδιών που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν: 

       

 

2003 Kobe Osaka Ελλάδος 
Όλες οι πληροφορίες και σχέδια που θα βρείτε σε αυτές τις σελίδες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  

Kobe Osaka Ελλάδος και απαγορεύεται η επαναδημοσιευσή τους χωρίς την άδεια της 

 

  KOI (Tommy Morris)   

  KOE (Παπαδημητρόπουλος Ανδρέας)   

Διοικητικός τομέας   Τεχνικός τομέας 

                      

Οργανωτική 

Επιτροπή 
  

Αντιπρόσωποι 

Περιοχών 
  

Τεχνική 

επιτροπή 

Επιτροπή 

διαιτησίας 

Επιτροπή 

εξεταστών 

  

Οργανωτική επιτροπή 

Πρόεδρος 

Γραμματέας 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Ανδρεσάκης 

Τζαφέρος 

Φουρλής 

Πήττας 

Ξένος 

Λαχούρης 

Αντιπρόσωποι περιοχών 

Αττικής 

Κεντρικής Ελλάδας 

Βόρειας Ελλάδας 

Θράκης 

 

Θεσσαλίας 

Πελλοπονήσου 

Ζαμπούκης 

Κουτρούμπας 

Πανετσίδης 

Πανετσίδου 

Δανδής 

Νικολούδης 

Κακοταρίτης 

mailto:info@kobeosaka.gr
mailto:info@kobeosaka.gr
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Κρήτης  

Παπαθεοδωρόπουλος 

Μπούρας 

  

Τεχνική Επιτροπή 

Πρόεδρος 

Γραμματέας 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Χονδροματίδης 

Γιαννιτσάκης 

Ζαμπούκης 

Μπούρας 

Πανετσίδης 

Επιτροπή Διαιτησίας 

Πρόεδρος 

Γραμματέας 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Κουτρούμπας 

Πανετσίδης 

Μπούρας 

Χονδροματίδης 

Γιαννιτσάκης 

Επιτροπή Εξεταστών 

Πρόεδρος 

Γραμματέας 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Παπαδημητρόπουλος 

Χονδροματίδης 

Ζαμπούκης 

Μπούρας 

Πανετσίδης 

KOBE OSAKA  

SHITO RYU KARATE 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΤΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

  

Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδας / Kode Osaka Shito Ryu Karate 

Καλαμάτα, κλ. Γήπεδο Τέντας - 26 Οκτωβρίου 2002 

Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδας / Kode Osaka Shito Ryu Karate 

Κλειστό Γυμναστήριο Περιστερίου - 22 Ιουνίου 2002 

12th WORLD KOI KARATE CUP / Kode Osaka Shito Ryu Karate 

*Closed stadium “Kanithou” Halkida, Greece 13-21 JUL 2003* 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 2003 
Kode Osaka Shito Ryu Karate (DOWNLOAD) 

 2003 Kobe Osaka Ελλάδος 

Όλες οι πληροφορίες και σχέδια που θα βρείτε σε αυτές τις σελίδες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  

Kobe Osaka Ελλάδος και απαγορεύεται η επαναδημοσιευσή τους χωρίς την άδεια της 

 

3o DAN 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΛΟΚ ΚΟΙ 

1 ΓΙΟΥΡΤΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  27  -   7 - 2001     

2 ΔΡΥΜΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  27  -   7 - 2001     
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3 ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  27  -   7 - 2001     

4 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  21  -   8 - 2001     

5 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  21  -   8 - 2001     

6 ΡΗΓΑΤΟΣ ΧΡΟΝΗΣ  21  -   8 - 2001     

7 ΞΕΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 5 - 1 - 1996     

8 ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ  ΜΑΡΙΖΑ 5 - 1 - 1996     

4o DAN 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΛΟΚ ΚΟΙ 

1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ  19  - 12 -  2000 

2 ΔΑΝΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  19  - 12 -  2000 

3 ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  19  - 12 -  2000 

4 ΚΑΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  19  - 12 -  2000 

5 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  19  - 12 -  2000 

6 ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  19  - 12 -  2000 

7 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  19  - 12 -  2000 

8 ΠΑΝΕΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  19  - 12 -  2000 

9 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  19  - 12 -  2000 

10 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  19  - 12 -  2000 

11 ΧΑΣΙΩΤΟΥ – ΠΑΝΕΤΣΙΔΟΥ ΡΕΝΑ  19  - 12 -  2000 

12 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  19  - 12 -  2000 

13 ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  19  -   3 - 2000 

14 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  19  -   3 - 2000 

15 ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  11  -   6 - 2001 

5o DAN 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΛΟΚ ΚΟΙ 

1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  15  - 3  - 2001     

 
 

2003 Kobe Osaka Ελλάδος 

Όλες οι πληροφορίες και σχέδια που θα βρείτε σε αυτές τις σελίδες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  

Kobe Osaka Ελλάδος και απαγορεύεται η επαναδημοσιευσή τους χωρίς την άδεια της 

 
  

http://www.kobeosaka.gr/html/diloseis.html 

12th WORLD KOI 

KARATE CUP 

*Closed stadium “Kanithou” Halkida, Greece 13-21 JUL 2003* 

 

Εντυπώσεις από το πρωτάθλημα 
  

Εντυπώσεις από το πρωτάθλημα 
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Γιώργος Γερόλυμπος 
Γενικός Γραμματέας 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Καράτε 

  

 

Γιώργος Μπίκας 
Γενικός Γραμματέας ΕΛΟΚ 

          

 

Tommy Morris 
Πρόεδος της Kobe Osaka 

International 

  

 

Κώστας Παπαναστασίου 

Γενικός Γραμματέας ΚΟΕ 

          

 

Antonio Oliva 
Διεθνής προπονητής 

  

 

Keyvan Ghazi 
Διευθυντής αθλητικού 

προγράμματος EΛΟΚ 

  

  

     Το Shito Ryu Karate είναι ένα από τα τέσσερα παραδοσιακά στυλ καράτε που 

αναγνωρίζονται από την WKF. 

     Αποδεικνύει καθημερινά την πολύ δυνατή οργανωτική δομή που έχει σε όλο τον κόσμο 

υπό την προεδρία του Sports director της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε Κου Tommy 

Morris. 

     Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής από τη μεγάλη επιτυχία του διεθνούς πρωταθλήματος Kobe 

Osaka Shito-Ryu Karate που έλαβε χώρα στην Ελλάδα και εκφράζω την μεγάλη 

ικανοποίησή μου για την άρτια διοργάνωσή του. 

     Η παρουσία του προέδρου της ΕΛΟΚ Κου Ανδρέα Παπαδημητρόπουλου και του επιτελείου του είναι 

εγγύηση για κάθε διοργάνωση υψηλού επιπέδου. 

Γιώργος Γερόλυμπος, Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε 

     Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κο Ανδρέα Παπαδημητρόπουλο πρόεδρο της ΚΟΕ και 

όλο το κόσμο που βοήθησε άμμεσα ή έμμεσα στη διοργάνωση.   

Το πρωτάθλημα σημείωσε μεγάλη επιτυχία και είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτό. 

     Η διοργάνωση ήταν άρτια και το σεμινάριο ήταν το μεγαλύτερο από πλευράς 

συμμετοχών στα δώδεκα χρόνια του θεσμού αυτού.  

     Οι Έλληνες αθλητές που συμμετείχαν παρουσίασαν ένα πολύ υψηλό επίπεδο το οποίο 

είναι αποτέλεσμα της πολή καλής δουλειάς που έχει κάνει η ΚΟΕ. 

     Θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστώ τους προπονητές για το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν για τα 

σεμινάρια και τους αγώνες συμμετέχοντας με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών. 

     Θα ήθελα να γνωρίζεται ότι πολύ ευχαρίστως θα ξαναέλθω στη χώρα σας οποιαδήποτε στιγμή μου 

ζητηθεί. 

Tommy Morris,  Πρόεδος της Kobe Osaka International 

Admin
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     To πρώτο πράγμα που μου τράβηξε την προσοχή είναι το πολύ καλό επίπεδο. 

Φαίνεται ότι έχει γίνει δουλειά και ότι είναι ανεβασμένο το επίπεδο της διαιτησίας, έτσι οι 

αθλητές προσαρμόζονται και γίνονται και αυτοί καλύτεροι. Αυτό είναι μία εγγύηση ότι θα 

έχουμε στο μέλλον ένα πολύ δυνατό καράτε διότη η βάση είναι γερή. 

Ο έλεγχος των αθλητών στο Κobe Οsaka είναι πολύ καλός και τα ατυχήματα ανύπαρκτα, 

αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες δουλεύουνε και οι γονείς πλέον μπορούν να βλέπουν τα 

παιδιά τους να αγωνίζονται χωρίς να ανησυχούν για χτυπήματα και ατυχήματα.  

     Το δεύτερο που μου τράβηξε την  προσοχή είναι η ατμόσφαιρα σε αυτό το πρωτάθλημα. Όλοι οι 

συμμετέχοντες είναι πάνω απ’όλα φίλοι, οπότε ο σκοπός τους δεν είναι η επικράτηση επί των άλλων 

αποστολών αλλά η ανάπτυξα\η της φιλίας μέσω του καράτε. 

     Τρίτον, σε αυτό το πρωτάθλημα συμμετείχαν πολλές εξωτικές χώρες που δεν εμφανίζονται σε άλλες 

διεθνής διοργανώσεις του καράτε διότι δεν έχουνε πιθανότητες διάκρισης. Σε αυτό το πρωτάθλημα όλες οι 

αποστολές είναι «ίσες» και φεύγουν τουλάχιστον με ένα μετάλλιο. 

     Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελλάδα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, προσθέτει στην ατμόσφαιρα 

του καράτε τον πολιτισμό και την φιλοξενία της και αυτό κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το άθλημα, 

ικανοποιώντας όχι μόνο τους αθλητές και τους παράγοντες αλλά και όλους τους συνοδούς από τις 

συμμετέχουσες χώρες. 

Antonio Oliva, Διεθνής προπονητής 

   Η οργάνωση του 12ου πρωταθλήματος Kobe Osaka υπήρξε άριστη.   

     Τούτο οφείλεται στις προσπάθειες του προέδρου της Κobe Osaka Ελλάδος Κου Ανδρέα 

Παπαδημητρόπουλου, του Γενικού Γραμματέα αυτής Κου Κώστα Παπαναστασίου και 

στους συνεργάτες τους. 

     Το επίπεδο των αγώνων ήταν υψηλό και οι αθλητές των αποστολών άριστα 

προετοιμασμένοι. 

     Εύχομαι και ευελπιστώ ότι το γεγονός αυτό θα είναι η αφετηρία για την διοργάνωση 

και άλλων τέτοιων εκδηλώσεων οι οποίες αποσκοπούν στην διάδοση του αθλήματος και των αρχών του 

καράτε και τιμούν τη χώρα μας. 

Γιώργος Μπίκας, Γενικός Γραμματέας ΕΛΟΚ 

     Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την διεξαγωγή του 12ου 

Παγκόσμιου πρωταθλήματος ΚΟΙ που διοργάνωσε η ομοσπονδία μας.  

Το πρωτάθλημα με σύμφωνη γνώμη όλων στέφθηκε από απόλυτη οργανωτική και 

αγωνιστική επιτυχία. 

Είναι χαρά μας που αυτό το γεγονός έλαβε χώρα στην όμορφη πόλη της Χαλκίδας, η 

συνεργασία με τους τοπικούς άρχοντες μας αφήνει με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Κώστας Παπαναστασίου, Γενικός Γραμματέας ΚΟΕ 

     Η διοργάνωση του 12ου παγκοσμίου πρωταθλήματος ΚΟΙ ήτανε άψογη. Η 

προσπάθεια του Κου Ανδρέα Παπαδημητρόπουλου φαίνετε και στην Ελληνική 

Ομοσπονδία Καράτε και στην Kobe Osaka Ελλάδος. 

     Το γεγονός αυτό σημαδεύει η μεγάλη προσέλευση συλλόγων από περισσότερα από 20 

κράτη καθώς και το υψηλό επίπεδο των αγωνιζομένων. 

     Πιστεύω ότι γενικότερα αυτή η διοργάνωση αποτελεί μία πάρα πολύ καλή ιδέα για την 

σταδιακή μύηση των μικροτέρων κυρίως ηλικιών στους αγώνες του καράτε καθώς και 

εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο για τους μεγαλύτερους. 

     Το μόνο πρόβλημα που διαπίστωσα είναι το μάλλον χαμηλό επίπεδο διαιτησίας για μία τέτοιας 

έκτασης διοργάνωση. 

Keyvan Ghazi, Διευθυντής αθλητικού προγράμματος EΛΟΚ 

 
 


