Αναγνώριση Διπλωμάτων Νταν
από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε.
Ο Βαθμός Νταν στο παραδοσιακό καράτε απονέμεται μετά από εξετάσεις για τα πρώτα πέντε
Νταν και εξετάσεις μαζί με προσφορά στην 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.
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Μόνο τα γνωστά στην Ελλάδα 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!
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
παραδοσιακού καράτε στην Ελληνική Επικράτεια, τα οποία είναι υποχρεωτικά αποδεκτά από
όλους τους οργανισμούς και υπηρεσίες στην Ελλάδα!
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Τα Διπλώματα Νταν ή/και Ψευτο-Νταν Καράτε, που κυκλοφορούν στην Ελλάδα των κατωτέρω
στιλ και οργανώσεων καράτε ή ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΠΚ ή χρήζουν πιστοποίησης από την ΠΟΠΚ, διότι οι οργανώσεις, που τα εκδίδουν, ή είναι ανύπαρκτες ή δεν είναι
νομιμοποιημένες για την έκδοση τέτοιων διπλωμάτων στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι διπλωμάτων, που
δεν αναγνωρίζονται, μπορούν να δώσουν εξετάσεις κατάταξης σε εξεταστική επιτροπή της ΠΟΠΚ.

Γκότζου-ρίου Καράτε
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Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε / World Karate Federation (ΕΛΟΚ/WKF).
Οι δύο αυτές ομοσπονδίες έχουν αντικείμενο του αθλήματός τους μόνον το ερασιτεχνικό ή
μοντέρνο καράτε, το οποίο ΔΕΝ έχει Νταν, και όχι το παραδοσιακό καράτε, που έχει Νταν.
Συνεπώς, τα διπλώματα, που εκδίδουν, δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα και είναι
παντελώς άκυρα!
International Karate-do Goju-kai Association (I.K.G.A.) του Πέτρου Πάση.
Τα διπλώματα αυτά δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ και άρα είναι άκυρα, διότι η οργάνωση, που τα εκδίδει, δεν είναι νομιμοποιημένη και δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί στην
Ελλάδα, διότι μόνο μια ομοσπονδία υπάρχει για το παραδοσιακό καράτε!
Goju-kai Karate-do Greece του 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 και εσωτερικού,
που τα εκδίδουν, δεν είναι νομιμοποιημένες και δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν στην
Ελλάδα, διότι μόνο μια ομοσπονδία υπάρχει για το παραδοσιακό καράτε!

Γουάντο-ρίου Καράτε

Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε / World Karate Federation (ΕΛΟΚ/WKF).
Οι δύο αυτές ομοσπονδίες έχουν αντικείμενο του αθλήματός τους μόνον το ερασιτεχνικό ή
μοντέρνο καράτε, το οποίο ΔΕΝ έχει Νταν, και όχι το παραδοσιακό καράτε, που έχει Νταν.
Συνεπώς, τα διπλώματα, που εκδίδουν, δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα και είναι
παντελώς άκυρα!
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 και εσωτερικού,
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που τα εκδίδουν, δεν είναι νομιμοποιημένες και δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν στην
Ελλάδα.
Ακαδημία Γουάντο-ρίου «Τατσούο Σουζούκι» του Άγγελου 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 και εσωτερικού,
που τα εκδίδουν, δεν είναι νομιμοποιημένες και δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν στην
Ελλάδα, διότι μόνο μια ομοσπονδία υπάρχει για το παραδοσιακό καράτε!
Γουάντο-ρίου ελληνικά ή ξενόγλωσσα διπλώματα των Χρήστου Μπουλούμπαση η/και
Γρηγόρη Βόβλα.
Και με διάφορες άλλες ονομασίες εικονικών ομοσπονδιών-μαϊμούδων ή οργανώσεων είναι
από τη βάση τους άκυρα και δεν αναγνωρίζονται από την ΠΟΠΚ.
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Σίτο-ρίου Καράτε
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Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε / World Karate Federation (ΕΛΟΚ/WKF
Οι δύο αυτές ομοσπονδίες έχουν αντικείμενο του αθλήματός τους μόνον το ερασιτεχνικό ή
μοντέρνο καράτε, το οποίο ΔΕΝ έχει Νταν, και όχι το παραδοσιακό καράτε, που έχει Νταν.
Συνεπώς, τα διπλώματα, που εκδίδουν, δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα και είναι
παντελώς άκυρα!
Inernational Shito-ryu Organization (ISO) των Γερόλυμπου - Τσόγκα – Παπαδημητρόπουλου.
Αυτή ήταν μια ομοσπονδία-μαϊμού, που εμφανίστηκε το 1994 και εξαφανίστηκε από το
1996, και άρα τα διπλώματά της ήταν εξ αρχής άκυρα.
Kobe Osaka International Hellas (KOI-H) των Γερόλυμπος και Παπαδημητρόπουλου.
Αυτή ήταν μια ομοσπονδία-μαϊμού, που εμφανίστηκε το 1996 και εξαφανίστηκε τι 2008, και
άρα τα διπλώματά της είναι εξ αρχής άκυρα.
Hellenic Karate Organization (HKF) των Γερόλυμπου, Ποντίδας, Γκάζη και Ζαρουχλιώτη.
Αυτή ήταν μια ολιγόμηνη εικονική ομοσπονδία-μαϊμού και είναι άγνωστο αν πρόλαβε να
εκδώσει διπλώματα, τα οποία θα ήταν φυσικά εξ αρχής άκυρα.
International Shotokan Shitoryu Organization (ISSO) των Γερόλυμπου, Ποντίδας, Χονδροματίδη, Γκάζη και Ζαρουχλιώτη.
Αυτή ήταν και είναι μια ψευδεπίγραφη ομοσπονδία-μαϊμού των Γιώργου Γερόλυμπου,
Εμμανουέλας Ποντίδα-Γερολύμπου, Κέιβαν Γκάζη και Παναγιώτη Χονροματίδη και άρα όλα
ανεξαιρέτως τα δυστυχώς ΠΟΛΛΑ διπλώματα, που έχει εκδώσει, είναι για τα σκουπίδια!
World Shitokai Karate-do Federation του Ιάπωνα Γκένζο Ιβάτα!
Είναι ο διεθνής κλάδος της ιαπωνικής ομοσπονδίας 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 3ο ή 4ο Νταν και επάνω! 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, διότι μόνο μια ομοσπονδία
υπάρχει για το παραδοσιακό καράτε!
Ειδικότερα, η άτυπη ομοσπονδία του Δημήτρη Ζεύκη, πρώτου ως άνω αντιπροσώπου της
ιαπωνικής ομοσπονδίας, δεν νομιμοποιείται να εκδίδει διπλώματα Νταν, ενώ οι δύο αστικές
μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 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 εταιρείες με σκοπό το
κέρδος για τη επίτευξη των σκοπών τους, ενώ το παραδοσιακό καράτε είναι
ΑΘΛΗΜΑ διοικούμενο βάσει νόμου από μια και μοναδική ΑΘΛΗΤΙΚΗ ομοσπονδία,
την ΠΟΠΚ!
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Ελληνική Ένωση Shito-ryu Shukokai Karate Do της Άννας Χουρδάκη και του Άγγελου
Καραϊσκάκη.
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!

Σότοκαν-ρίου Καράτε
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Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε / World Karate Federation (ΕΛΟΚ/WKF).
Οι δύο αυτές ομοσπονδίες έχουν αντικείμενο του αθλήματός τους μόνον το ερασιτεχνικό ή
μοντέρνο καράτε, το οποίο ΔΕΝ έχει Νταν, και όχι το παραδοσιακό καράτε, που έχει Νταν.
Συνεπώς, τα διπλώματα, που εκδίδουν, δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα και είναι
παντελώς άκυρα!
International Shotokan Shitoryu Organization (ISSO) των Γερόλυμπου, Ποντίδας, Χονδροματίδη, Γκάζη και Ζαρουχλιώτη.
Αυτή ήταν και είναι μια ψευδεπίγραφη ομοσπονδία-μαϊμού των Γιώργου Γερόλυμπου,
Εμμανουέλας Ποντίδα-Γερολύμπου, Κέιβαν Γκάζη και Παναγιώτη Χονροματίδη και άρα όλα
ανεξαιρέτως τα δυστυχώς ΠΟΛΛΑ διπλώματα, που έχει εκδώσει, είναι για τα σκουπίδια!
Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε ή/και International Traditional Karate-do
Federation με υπογραφή του Παναγιώτη Δρακόπουλου.
Τα διπλώματα αυτής της ομοσπονδίας απονεμήθηκαν εν αγνοία του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΠΟΠΚ από τον Παναγιώτη Δρακόπουλο στους μαθητές της σχολής
του (τέως πρόεδρο της ΠΟΠΚ, ο οποίος κράτησε και τα παράβολα των εξετάσεων χωρίς να
τα αποδώσει στην ΠΟΠΚ) σε έντυπα που είχε τυπώσει αυθαίρετα ο ίδιος, 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!
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!
Πανελλήνια Ένωση Φίλων Σότοκαν Καράτε - ΠΕΦΣΚ – Αστική Εταιρεία των Γιώργου
Μπίκα, Τετσούο Οτάκε, Άρη Κραββαρίτη και Κώστα Γκουβούση.
Λειτουργεί ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και προφανώς δεν έχει κανένα δικαίωμα να
απονέμει διπλώματα Νταν, διότι είναι προσωπική εταιρεία με σκοπό το κέρδος για τη
επίτευξη των σκοπών της, ενώ το παραδοσιακό καράτε είναι ΑΘΛΗΜΑ διοικούμενο
βάσει νόμου από μια και μοναδική ΑΘΛΗΤΙΚΗ ομοσπονδία, την ΠΟΠΚ!
JKA-Hellas Αστική Εταιρεία, κλάδος της Japan Karate Association – World Federation
(JKA-WF) - Αστική εταιρεία 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 εταιρεία με σκοπό το κέρδος για τη επίτευξη των σκοπών
της, ενώ το παραδοσιακό καράτε είναι ΑΘΛΗΜΑ διοικούμενο βάσει νόμου από μια
και μοναδική ΑΘΛΗΤΙΚΗ ομοσπονδία, την ΠΟΠΚ!
Shotokan Karate-do International Federation (SKIF και SKIF-Hellas) των Νικήτα
Ζαρουχλιώτη, Κέιβαν Γκάζι 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!
Fudokan Karate Federation (FKF) και Fudokan Shotokan Hellas με επί κεφαλής τον Σάββα
Μαστραππά.
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Το στιλ της FUDOKAN έχει βάση το Σότοκαν καράτε και εμφανίστηκε την δεκαετία του ’80
κατά δηλώσεις του ιδρυτή και προέδρου του Ίλια Γιόργκα. Συνεπώς, δεν είναι αυθύπαρκτο
παραδοσιακό στιλ καράτε, αλλά παραλλαγή και ίσως εξέλιξη 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 νομιμοποιημένες ούτε
μπορούν να νομιμοποιηθούν στην Ελλάδα, διότι μόνο μια ομοσπονδία υπάρχει για το
παραδοσιακό καράτε!
Τέλος, δεν είναι παραδοσιακά στιλ καράτε, και άρα δεν αναγνωρίζονται τα διπλώματά
τους, τα επόμενα στιλ καράτε:
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Kyokushin ή/και Shinkyokushin Karate – Γιώργος Κοσμίδης, Γιάννης Στεφάνου, διότι οι
τεχνικές και οι κανονισμοί τους διαφέρουν 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-στιλ μικρής διάδοσης στην Ελλάδα!
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