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karate.gr: 12 - Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε 

Ενημέρωση 10/12/2019.  Πρώτη δημοσίευση 25/3/2019.  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" 

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 230 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!!! 

 

 

Η κατάσταση σήμερα στο καράτε συνοπτικά! 
Από τον Θύμιο Περσίδη, πρόεδρο της ΠΟΠΚ. 

(Τυπώστε αυτό το έγγραφο.) 

http://karate.gr/index.html
http://karate.gr/01news/010contg.htm
http://karate.gr/12popk/120cont.htm
http://www.karate/20sales/2011g.htm
http://www.karate/21promot/2121.htm
http://www.karate/21promot/2111.htm
http://www.karate.gr/
http://www.karate/10dynam/10dynamiko.htm
http://www.karate/04curric/Curric1-Pers.pdf
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ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

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 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 είναι επίσης πραγματικά. 

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

και ΔΕΝ ΕΧΕΙ τεχνική αξιολόγηση βαθμών Νταν, ενώ το «παραδοσιακό καράτε» της 

ΠΟΠΚ 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 εμπεριέχεται και η παραδοσιακή τεχνική αξιολόγηση και ιεραρχία 

των βαθμών 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 θα πρέπει να είναι μέλος 

και στις δύο ομοσπονδίες. 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 των 

σωματείων-μελών της ΕΛΟΚ, που δεν είναι μέλη της ΠΟΠΚ, διότι εξαπατούν και 

παραπλανούν 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. 

ΟΙ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ «ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΚΑΡΑΤΕ» ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΚΑΙ   

ΤΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ»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 

http://www.popk.gr/
https://popk.gr/0400-dikast.htm
http://www.popk.gr/
http://www.popk.gr/
http://www.popk.gr/
http://www.popk.gr/
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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 την εξαπατά επί 25 χρόνια, να απαιτεί ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ 

διπλώματα Νταν της ΕΛΟΚ από τους υποψηφίους προπονητές των Σχολών αυτών. 

ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, διότι η ΕΛΟΚ δεν έχει 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 διαφο-

ρετικό 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 καράτε» της 

ΠΟΠΚ, για να κρύψουν ότι χωρίς προπονητή «παραδοσιακού καράτε» ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 

να έχουν ούτε τμήμα «παραδοσιακού καράτε» ούτε την έκφραση «παραδοσιακό καράτε» 

στην επωνυμία τους. Η παραπλάνηση αυτή μπορεί να επισύρει αγωγές της ΠΟΠΚ κατά των 

σωματείων. 

Τι είναι τα ΝΤΑΝ! 

13 – Το παραδοσιακό καράτε διαδόθηκε από Ιάπωνες 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. Η ιεραρχία αυτή διατηρείται κατά το δυνατό μέχρι σήμερα. 

Αντίθετα, στο μοντέρνο καράτε της παγκόσμιας WUKO (World Union of Karate 

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

http://www.popk.gr/
http://www.popk.gr/
http://www.popk.gr/
http://www.popk.gr/
http://www.popk.gr/
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1975 και μέλος της οποίας είναι η ΕΛΟΚ, είναι αυτονόητο ότι ΔΕΝ υπάρχει εκ των 

πραγμάτων ούτε κατά διάνοια ΚΑΜΙΑ ιεραρχία, διότι οι ομοσπονδίες-μέλη της ήταν από 

πάντα αλλοπρόσαλλες και χωρίς καμιά σύνδεση μεταξύ τους. 
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Η διδασκαλία του παραδοσιακού καράτε δεν γίνεται από βιβλία, ούτε από βίντεο, ούτε από 

ταινίες, αλλά αποτελεί διδασκαλία μίμησης των 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 Νταν καταδεικνύουν: 

α) Επίπεδο τεχνικής κατάρτισης (1-2-3-4, αθλητής), 

β) Αρμοδιότητες εκπαιδευτή, διαιτητή, δασκάλου (3-4-5-6) 

γ) Ενδεικτικά Ιεραρχίας και Σεβασμού (5-6-7-8) και  

δ) Δυστυχώς για όλους αυτούς τους λόγους αποτελούν αντικείμενο πλάγιας απατηλής 

απόκτησης καθώς και μοιραίας εμπορικής εκμετάλλευσης και ψηφοθηρικής πίεσης 

14 – Όπως είπαμε, η ΕΛΟΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ στιλ (σχολές-συστήματα-τεχνοτροπίες) στο 

«καράτε» της. 

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 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 

δίνει έγκυρα 

Νταν 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.  

 

ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΝΤΑΝ 

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%.  

Αυτή η επιχείρηση 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. 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 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! 

 

http://www.popk.gr/
http://www.popk.gr/
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ΤΟ ΝΕΟ ΦΡΟΥΤΟ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

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 

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 

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

μοντέρνου καράτε ή/και του παραδοσιακού καράτε! 

19 – Συνεπώς, τα στιλ (συστήματα ή τεχνοτροπίες) καθώς και τα Νταν αξιολόγησης της 

τεχνικής κατάρτισης ενός αθλούμενου ανήκουν μόνο στο «παραδοσιακό καράτε» και άρα 

μόνο στην ΠΟΠΚ και το ίδιο ισχύει και για τα Διπλώματα εκπαιδευτών παραδοσιακού 

καράτε. 

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 ήταν και είναι να «παίρνουν Νταν» χωρίς καμιά εξέταση και βαρύτητα 

από άλλοπρόσαλλες 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 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 Κύου 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 

μη κερδοσκοπική, (και αυτό είναι προφανώς παράνομο με κίνδυνο να πνιγούν στα 

φορολογικά πρόστιμα για μη καταβολή ΦΠΑ). 
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γ) να παραπλανούν τους αθλητές των 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 ή/και από επιχειρήσεις ή εταιρείες δεν μπορεί να γίνει για κανένα λόγο, 

διότι αποτελεί σαφή καταστρατήγηση του νόμου αυτού και άρα τα καταστατικά αυτών 

των εταιρειών είναι παράνομα και άκυρα, 

β) Η ΕΛΟΚ ΔΕΝ έχει δικαίωμα να δίνει Κύου 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,  

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

«παραδοσιακού καράτε» έχει δικαίωμα εντός Ελλάδος να δίνει Κύου και Νταν ή/και να 

ελέγχει και να γνωμοδοτεί επί της ισοτιμίας των Νταν αλλοδαπών ομοσπονδιών 

εκδίδοντας τα δικά της διπλώματα Νταν και Εκπαιδευτών, όπως αυτά της 

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: 

Ας υποθέσουμε ότι έρχονται δύο μεγάλοι δάσκαλοι του Shito-ryu από την Παγκόσμια του 

Shito-kai της Ιαπωνίας, εγκαθίστανται στην Αθήνα, ιδρύουν ένα σύλλογο παραδοσιακού 

Shito-ryu και δίνουν Νταν της Παγκόσμιας του Shito-kai μετά από εξετάσεις! Πόσο έγκυρα 

είναι αυτά τα Νταν? 

Η απάντηση είναι: είναι έγκυρα υπό προϋποθέσεις! 

α) Αν ο σύλλογός τους δεν είναι ενεργό μέλος μιας από τις δύο ομοσπονδίες καράτε, 

τότε δεν είναι τίποτα και δεν συζητάμε! 

β) Αν ο σύλλογός τους είναι ενεργό μέλος της ΕΛΟΚ, τότε τα Νταν είναι άκυρα. 

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

μόνο όταν δίνονται από την ΠΟΠΚ. 
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Συνεπώς, επειδή κάνουν παραδοσιακό στιλ καράτε, ο σύλλογός τους θα πρέπει να είναι 

ενεργό μέλος της ΠΟΠΚ, διότι αν γίνει μόνο μέλος της ΕΛΟΚ χάνει το «παραδοσιακό» του 

στιλ. 

Οι αθλητές του συλλόγου αυτού θα πρέπει να έχουν δελτία αθλητή στην ΠΟΠΚ και να 

παίρνουν μέρος στις διοργανώσεις της ΠΟΠΚ. 

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 Federation 

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. 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??? 

Επίσης, 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 τις διάφορες 

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

«παγκόσμιας ομοσπονδίας», αλλά καθαρής εμπορικής επιχείρησης! 

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

αναξιόπιστο με αποτέλεσμα τα Νταν που δίνει να αποδεικνύονται ευκαιριακά! 

Τελικά, η  ΠΟΠΚ: 

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 
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αναγνώρισης και των διπλωμάτων των μαθητών τους, ΤΟΤΕ ΚΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ 

ΚΡΥΨΟΥΝ!!! 

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! 

 

Θύμιος Περσίδης 

Πρόεδρος ΠΟΠΚ 

 

Υ.Γ. :  Από την 1-4-2019, αρχή της πλήρους λειτουργίας 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 . 

 

 

         Αρχική        Επικαιρότητα       Π.Ο.Π.Κ.
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