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

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

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

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

Από σήμερα μέχρι την Έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο
την 6-8-2020 έχουμε ακόμα 490 ημέρες και το Ελληνικό Καράτε βρίσκεται
σε τέλμα με ευθύνη της διοίκησής του, της αντιπολίτευσης και της ΓΓΑ!!!

Copyright © 1945-2045: Θύμιος Περσίδης, Κυνηγός της Απάτης από Χόμπι!
Εκ των Ιδρυτών της ΕΛΟΚ, Γεν. Γραμματέας, Πρόεδρος και Επίτιμος Πρόεδρος από
1980-1994! Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Καράτε από 1995 έως σήμερα!!!
Εγκληματολόγος πάσης φύσεως αθλητικών εγκλημάτων!!!
Φόβος και τρόμος των παντός επιπέδου και ιδιότητας αθλητικών λαμόγιων!!!
Εντοπιστής μίζας, λαμογιάς και παρανομιών των διοικούντων την ΕΛΟΚ!!!
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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 Dan παραδοσιακού καράτε ισχύουν αποκλειστικά
για τον οργανισμό, που τα εκδίδει, και για τον γεωγραφικό χώρο, στον οποίο αυτός ο οργανισμός έχει νόμιμο δικαίωμα διενέργειας εξετάσεων και απονομής τέτοιων διπλωμάτων,
Επειδή όλες οι αλλοδαπές ομοσπονδίες παραδοσιακού καράτε, δηλαδή παραδοσιακών 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 έδρα και
φορολογική αναγγελία με αντίστοιχη φορολόγηση 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
Dan παραδοσιακού καράτε,
Για όλους αυτούς τους ανωτέρω λόγους, ΜΟΝΟΝ η ΠΟΠΚ έχει την αποκλειστική
αρμοδιότητα για την Ελλάδα να εκδίδει εθνικά διπλώματα Dan παραδοσιακού
καράτε, δηλαδή διπλώματα Dan των παραδοσιακών στιλ καράτε Γκότζουριου (Gojuryu),
Γουάντοριου (Wadoryu), Σίτοριου (Shitoryu) και Σότοριου ή Σότοκαν (Shotoryu ή Shotokan),
υποχρεωτικά αποδεκτά από κάθε ενδιαφερόμενο εντός Ελλάδος και καμιά απολύτως
άλλη ομοσπονδία ή οργανισμός με έδρα εντός ή εκτός Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων και
των Ιαπωνικών ομοσπονδιών ή οργανισμών.
Με βάση, λοιπόν, όλα τα ανωτέρω καθώς και ότι το «δίπλωμα Dan» είναι αποκλειστικά «δίπλωμα τεχνικής αξιολόγησης μετά από εξετάσεις» και όχι «εικονικό δίπλωμα
απλής αναγνώρισης χωρίς εξετάσεις» ή «τιμητικό δίπλωμα λόγω προσφοράς», η ΠΟΠΚ με
βάση τον Εσωτερικό της Κανονισμό εκδίδει και απονέμει κατ’ αποκλειστικότητα:
1 – Εθνικά Διπλώματα Dan Απονομής κατόπιν εξετάσεων αξιολόγησης και
προαγωγής για αθλητές και άλλους ασκούμενους στα παραδοσιακά στιλ καράτε, οι οποίοι
είναι μέλη των συλλόγων της.
2 – Εθνικά Διπλώματα Dan Αναγνώρισης για αθλητές και άλλους ασκούμενους
στα παραδοσιακά στιλ καράτε, οι οποίοι έχουν διπλώματα από άλλες αναγνωρίσιμες από
την ΠΟΠΚ ομοσπονδίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, μετά από ενδελεχή έλεγχο των διπλωμάτων αυτών, των συνθηκών απόκτησής τους και των σχετικών κανονισμών.
3 – Εθνικά Διπλώματα Dan 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.
Τονίζουμε εδώ ότι η έκφραση «Εθνικό Δίπλωμα» σημαίνει «μοναδικό δίπλωμα εκ
του νόμου πανελλήνιας εμβέλειας και αποδοχής» από ιδιωτικές και δημόσιες 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 η ΠΟΠΚ απαγορεύει σε κάθε άλλον φορέα παραδοσιακού
καράτε, ημεδαπό ή αλλοδαπό, να διενεργεί εξετάσεις και να εκδίδει διπλώματα Dan
παραδοσιακού καράτε εντός της Ελλάδας και προειδοποιεί ότι θα απαιτήσει δικαστικά αποζημιώσεις για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων της.
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Πώς αντιμετωπίζονται από την ΠΟΠΚ τα διάφορα διπλώματα Dan,
που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Α – Για τα Διπλώματα Dan της ΕΛΟΚ, της WKF καθώς και ιδιωτικών ή ανύπαρκτων
ομοσπονδιών
1 – Τα διπλώματα Dan 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 και όχι
παραδοσιακό καράτε και παραδοσιακά στιλ,
β) δεν έχει κανένα δικαίωμα να διενεργεί εξετάσεις και να εκδίδει διπλώματα Dan,
αφού είναι μέλος παγκόσμιας ομοσπονδίας, που δεν αναγνωρίζει Dan στους κανονισμούς
της,
γ) αναγνωρίστηκε από την ΓΓΑ αποκλειστικά και μόνο για το μοντέρνο αγωνιστικό
καράτε και όχι για το παραδοσιακό με συνέπεια η έκδοση διπλωμάτων Dan να αποτελεί
εκτροπή εκ του σκοπού της,
δ) έχει μέλη της συλλόγους με αλλοπρόσαλλα στιλ καράτε κάθε είδους, προέλευσης
και κατηγορίας υπαρκτά και ανύπαρκτα από αλλοπρόσαλλες ομοσπονδίες μη συμβατές
μεταξύ τους, πολλές από τις οποίες είναι αυταπόδεικτα ανύπαρκτες, και
ε) παραβιάζει θρασύτατα επί πολλά χρόνια τις αποφάσεις των δικαστηρίων, που
έχουν εκδοθεί υπέρ της ΠΟΠΚ.
2 – Τα διπλώματα Dan της παγκόσμιας ομοσπονδίας “World Karate Federation”
(WKF) του αγωνιστικού καράτε, μέλος της οποίας είναι η ΕΛΟΚ, και μάλιστα «απλής αναγνώρισης» μετά από απλή έκδοση διπλώματος από την ΕΛΟΚ και όχι «απονομής μετά από
εξετάσεις» προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ.
3 – Τα διπλώματα Dan από ιδιωτικές επιχειρήσεις, ατόμων ή/και εταιρειών κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών κρυμμένων πίσω από «συλλόγους», «ενώσεις ατόμων ή
συλλόγων», «οργανισμούς» και ό,τι άλλο μπορεί να ισχυρίζεται ο κάθε ευφάνταστος, και όχι
αθλητικές ομοσπονδίες εφόσον το παραδοσιακό καράτε είναι άθλημα, ως «ευκαιριακά
διπλώματα ιδιωτικών επιχειρήσεων», προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ.
Β –Για τα διπλώματα Dan αλλοδαπών ομοσπονδιών πραγματικά παραδοσιακών
στιλ, συμπεριλαμβανομένων και των Ιαπωνικών Ομοσπονδιών.
1 – Τα διπλώματα Dan των αλλοδαπών, ακόμα και των Ιαπωνικών, Ομοσπονδιών πραγματικών παραδοσιακών στιλ, τα οποία:
α) αποκτήθηκαν μετά από εξετάσεις εντός Ελλάδος πριν την 30η Ιανουαρίου 1995,
(ημερομηνία εγγραφής της ΠΟΠΚ στο Βιβλίο Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών),
κατ’ αρχήν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ, με την επόμενη διαδικασία.
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 μετά από 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 σήμερα, η ΠΟΠΚ θα
αξιολογήσει εξαρχής όλα αυτά τα διπλώματα με την επόμενη διαδικασία για κάθε κάτοχο.
γ) αποκτήθηκαν μετά από εξετάσεις εκτός Ελλάδος πριν ή μετά την 30η Ιανουαρίου 1995, κατ’ αρχήν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ, με την επόμενη διαδικασία.
Διαδικασία:
α) όλα τα διπλώματα κάθε ενδιαφερομένου κατατίθενται με σχετική αίτηση αναγνώρισης σε επικυρωμένα αντίγραφα στην ΠΟΠΚ με τις μεταφράσεις τους και με διευκρινήσεις
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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 γίνουν δεκτά, τότε
δ) εκδίδονται όλα τα αντίστοιχα ελληνικά διπλώματα της ΠΟΠΚ τηρουμένων των χρονικών προϋποθέσεων εμπειρίας, αφού καταβληθούν όλα τα παράβολα έκδοσης αυτών, και
ε) εγγράφονται οι κάτοχοι στο Μητρώο Dan της ΠΟΠΚ.
2 – 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 προέρχονται 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 οργανισμό εντός Ελλάδος, που είναι η ΠΟΠΚ.
3 – 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, σήμερα την
25/3/2019 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 Dan σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με συνέπεια η ΠΟΠΚ να απαγορεύει την εξέταση και απονομή Dan από άλλους
οποιουσδήποτε φορείς ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς επί ποινή μη αναγνώρισης
αυτών των διπλωμάτων Dan στους κατόχους τους.
Γ – Προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ τα Διπλώματα Dan
των επόμενων δήθεν «ομοσπονδιών παραδοσιακών στιλ καράτε»:
1 – Τα διπλώματα Dan Shitoryu της οργάνωσης ISO των Τσόγκα-Παπαδημητρόπουλου-Γερόλυμπου, ως «ευκαιριακά διπλώματα ιδιωτικής επιχείρησης» και ανύπαρκτης
ομοσπονδίας-μαϊμούς, προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ.
2 – Τα διπλώματα Dan Shitoryu της Kobe-Osaka International - Hellas, ως
«ευκαιριακά διπλώματα ιδιωτικής επιχείρησης» και ανύπαρκτης ομοσπονδίας, προφανώς
και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ.
3 – Τα διπλώματα Dan Shitoryu και Shotokan της ISSO των Γερόλυμπου-Ποντίδας-Γκάζι-Χονδροματίδη ως «ευκαιριακά διπλώματα ιδιωτικής επιχείρησης» και ανύπαρκτης ομοσπονδίας-μαϊμούς προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ.
4 – Τα διπλώματα Dan Wadoryu της ανύπαρκτης «Ελληνικής Ομοσπονδίας
Wadoryu» με υπογραφές Χρήστου Μπουλούμπαση και συνεργατών προφανώς και δεν
αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ.
5 – Τα διπλώματα Dan Gojuryu της ανύπαρκτης «Ελληνικής Ομοσπονδίας
Gojuryu» με υπογραφές Πέτρου Πάση προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ.
6 – Τα διπλώματα Dan Shotoryu (Shotokan) μελετώνται ένα-ένα με βάση τις οργανώσεις από τις οποίες προέρχονται και όλα τα άλλα κριτήρια και αποφασίζεται ανάλογα.
Δ – Για τα παλαιά (ή και νέα) Διπλώματα Dan με υπογραφή Παν. Δρακόπουλου δήθεν
από την ΠΟΠΚ
Διπλώματα από το 1995 έως το 2007, που φέρουν (ή όχι) το όνομα της ΠΟΠΚ με
υπογραφές Παναγιώτη Δρακόπουλου και
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α) εκδόθηκαν χωρίς να φέρουν και τις δύο υπογραφές προέδρου και γραμματέα της
ΠΟΠΚ και τη γνήσια σφραγίδα της ΠΟΠΚ,
β) εκδόθηκαν σε πλαστά έντυπα, που ποτέ δεν τύπωσε η ΠΟΠΚ,
γ) χωρίς να έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Dan της ΠΟΠΚ και
δ) χωρίς να έχουν παραδοθεί στην επόμενη διοίκηση της ΠΟΠΚ, που ορίστηκε από
το Δικαστήριο το 2007, εξελέγη στις εκλογές του 2008 και διοικεί μέχρι σήμερα την ΠΟΠΚ,
προφανώς και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ.
Ε – Διαδικασία αναγνώρισης Διπλωμάτων Dan παραδοσιακού καράτε από την ΠΟΠΚ
1 – Για την αναγνώριση από την ΠΟΠΚ διπλωμάτων παραδοσιακού καράτε, δηλαδή
στα παραδοσιακά στιλ καράτε Γκότζουριου (Gojuryu), Γουάντοριου (Wadoryu), Σίτοριου
(Shitoryu) και Σότοριου ή Σότοκαν (Shotoryu ή Shotokan), 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.
Αφετέρου και επειδή η ΠΟΠΚ είναι ομοσπονδία με μέλη της συλλόγους, η ένταξη
όλων όσων ενδιαφέρονται στο σύστημα Dan 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 σε αντίπαλες της ΠΟΠΚ ομοσπονδίες
ή οργανισμούς, όπως φυσικά απαιτείται να δηλώνει και στην αίτηση εγγραφής του στην
ΠΟΠΚ.
2 – Σε κάθε περίπτωση να ληφθεί υπόψη ότι, θα ζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες
καταστατικών, κανονισμών, εξεταστών, διπλωμάτων, προπονήσεων, εξετάσεων και πληρωμών 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 ψευδοομοσπονδία!
3 – 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 παραδοσιακού καράτε και με στόχο να βγούμε από το χάος των δεκάδων παρόχων άκυρων
διπλωμάτων Dan παραδοσιακού καράτε.
Η ΠΟΠΚ ελπίζει ότι με όλη αυτή την προσπάθεια της θα βάλει ένα τέλος στο χάος
που επικρατεί με τα διπλώματα Dan αμφίβολης και αμφισβητήσιμης προέλευσης παραδοσιακών στιλ καράτε στην Ελλάδα και ζητάει την κατανόηση και τη βοήθεια όλων σε αυτή της
την προσπάθεια.
4 – 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 δείγμα κινδύνου
μελλοντικής επανάληψής τους από θέσεις πλέον εντός της ΠΟΠΚ.
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