
210920-ΠΟΠΚ-Βασικές Αρχές  1 

Βασικές αρχές για τη λειτουργία του παραδοσιακού και του μοντέρνου καράτε στην 

Ελλάδα. (Περισσότερα στο www.popk.gr)  

1 – Ως γνωστόν, και το μοντέρνο καράτε και το παραδοσιακό καράτε αντιμετωπίζονται από την 

Πολιτεία ως «αθλήματα» και ο κάθε φορέας τους υπακούει στον αθλητικό νόμο 2725/1999 και τις 

τροποποιήσεις του.  

2 –Από τη δικαστική προσπάθεια της ΕΛΟΚ να πάρει το παραδοσιακό καράτε από την ΠΟΠΚ 

πρόκυψαν οι αποφάσεις Πρωτοδικείου – Εφετείου – Αρείου Πάγου (με κλικ ή επισυνάπτονται) 

με νικήτρια την ΠΟΠΚ, από τις οποίες προκύπτει ότι η ΠΟΠΚ είναι η μόνη και αποκλειστική 

ομοσπονδία, που διαχειρίζεται, αναπτύσσει και διαδίδει το Παραδοσιακό Καράτε στην Ελλάδα, 

ενώ η ΕΛΟΚ είναι η μόνη και αποκλειστική ομοσπονδία, που διαχειρίζεται, αναπτύσσει και διαδίδει 

το μοντέρνο ή τεχνικό καράτε στην Ελλάδα. 

3 – Φορείς του μοντέρνου ή/και του παραδοσιακού καράτε μπορούν να είναι σύλλογοι, ομοσπον-

δίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι κυρίαρχοι, όμως, φορείς των δύο αυτών αθλημάτων είναι οι 

νόμιμες αθλητικές τους ομοσπονδίες. Οι σύλλογοι εντάσσονται σε αυτές βάσει του νόμου 

2725/1999, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρείες κερδοσκοπικές ή μη) ΔΕΝ μπορούν 

να ενταχθούν στις ομοσπονδίες! 

4 – Το παραδοσιακό καράτε έχει ιστορία άνω των 400 χρόνων και το συνιστούν αποκλειστικά οι 

Παραδοσιακές Σχολές (Ryu ή στιλ ή τεχνοτροπίες) Καράτε Γκότζου-ρίου, Γουάντο-ρίου, Σίτο-

ρίου και Σότοκαν-ρίου και άλλες, οι οποίες γεννήθηκαν στην Οκινάουα, μεταφέρθηκαν στην 

Ιαπωνία, μελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν αρχικά στις δύο αυτές χώρες από μεμονωμένους μάστερ 

αρχικά και μεγαλύτερες οργανώσεις ή ομοσπονδίες στη συνέχεια και από εκεί διαδόθηκαν σε όλο 

τον κόσμο με οργανώσεις-παραρτήματα των μητρικών οργανώσεων ή ομοσπονδιών ή/και με 

ομοσπονδίες σε απευθείας σύνδεση με τις μητρικές ομοσπονδίες. 

5 – Τα παραρτήματα αυτά των ιαπωνικών παραδοσιακών σχολών καράτε στις διάφορες χώρες 

του κόσμου έχουν τη μορφή τοπικών οργανώσεων ή εθνικών ομοσπονδιών σε κάθε χώρα συνδε-

δεμένων απευθείας με τις ιαπωνικές μητρικές ομοσπονδίες παραδοσιακών σχολών καράτε, μέσω 

αντιπροσώπων στις χώρες ή/και Γιαπωνέζων δασκάλων που τις επισκέπτονται, και με εξάρτηση 

από τις μητρικές ομοσπονδίες σε τεχνική κατάρτιση, εκπαίδευση και ιεραρχία, ώστε να εξασφαλί-

ζεται και να συντηρείται η αυθεντικότητα της διδασκαλίας της κάθε παραδοσιακής σχολής. 

6 – Οι παραδοσιακές σχολές καράτε αποτελούν πραγματικά «σχολεία» με διδακτέα ύλη ανά 

βαθμίδα εκπαίδευσης, πραγματική εκπαίδευση σε αυτή την ύλη και εξετάσεις για την απόκτηση 

κάθε βαθμού Νταν, που είναι το αποδεικτικό του επιπέδου της τεχνικής κατάρτισης. Το παραδο-

σιακό καράτε αποτελεί την παράδοση από δάσκαλο σε μαθητή των θεμελιωδών αρχών του 

καράτε από τους ιδρυτές του στις επόμενες γενιές και ως εκ τούτου διατηρεί πάντα τη ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

της εκ παραδόσεως ιεραρχίας των Νταν, η οποία εφαρμόστηκε από το 1924 και ισχύει μέχρι 

σήμερα εντός και εκτός Ιαπωνίας. Η ιεραρχία των Νταν δείχνει την πρόοδο, το τεχνικό επίπεδο ή 

τεχνική κατάρτιση, την αρχαιότητα, την ικανότητα διδασκαλίας και την απόδοση σεβασμού και 

αποτελεί και αυτή «αποκλειστική παράδοση» των παραδοσιακών σχολών καράτε! 

7 – Η παγκόσμια ομοσπονδία του μοντέρνου ή τεχνικού καράτε, αρχικά WUKO και σήμερα 

WKF, ιδρύθηκε το 1975 από πολλά και αλλοπρόσαλλα είδη και παραλλαγές δήθεν καράτε από 

όλες τις χώρες του κόσμου, τα οποία δεν είχαν καμιά απολύτως σύνδεση μεταξύ τους, και από 

τότε αρχίζει η ιστορία της. Όλες αυτές οι απομιμήσεις δήθεν καράτε δεν είχαν και δεν έχουν καμιά 

απολύτως σχέση με τη φιλοσοφία, τη διδασκαλία και την τέχνη των παραδοσιακών σχολών 

καράτε. Συνεπώς, το καράτε της παγκόσμιας WKF, και κατ’ αναλογία της ΕΛΟΚ που είναι μέλος 

της, δεν μπορεί να έχει και δεν έχει καμιά ενιαία ιεραρχία Νταν στην τεχνική κατάρτιση με τις 

απομιμήσεις βαθμών Νταν που δίνει, όπως δεν έχει και κανένα παγκόσμιο κανονισμό 
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ομοιόμορφων εξετάσεων για Νταν με αποτέλεσμα η παγκόσμια WKF να μην έχει εξετάσεις Νταν 

και η ΕΛΟΚ να δίνει Νταν-μαϊμού με μαϊμού ή και ανύπαρκτες εξετάσεις! 

8 – Συνεπώς, η ΕΛΟΚ, ως μέλος της WKF και αρμόδια μόνο για το μοντέρνο καράτε ΔΕΝ 

αποτελεί συνέχεια παραδοσιακών σχολών καράτε, ΔΕΝ έχει την ιεραρχία των Νταν, δεν 

νομιμοποιείται να δίνει διπλώματα Νταν και έχει υποκλέψει την έννοια των Νταν, ενώ όσα 

έχει δώσει ή δίνει ακόμα δεν έχουν καμιά απολύτως βαρύτητα ή πανελλήνια υποχρεωτική 

αποδοχή και άρα δεν έχουν καμιά απολύτως αξία! Με δυο λέξεις: τα Νταν της ΕΛΟΚ είναι 

άχρηστα χαρτιά!!!  

Επομένως, ατράνταχτες αποδείξεις: 

Α - για το ότι η ΕΛΟΚ δεν έχει στιλ (δηλαδή «παραδοσιακές σχολές καράτε»), είναι η 

απόλυτη απουσία αγώνων με κανονισμούς παραδοσιακού καράτε από το αγωνιστικό της 

πρόγραμμα από το 1986 που ιδρύθηκε και  

Β - για το ότι η ΕΛΟΚ δεν έχει Νταν είναι  

1) η παντελής έλλειψη Μητρώου Νταν από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα,  

2) η παντελής έλλειψη εξεταστέας ύλης για τις εξετάσεις Νταν (αν υπήρχε τότε η ΕΛΟΚ θα είχε 

εκτραπεί από το Σκοπό ίδρυσής της και θα έπρεπε άμεσα να της αφαιρεθεί η ειδική αθλητική 

αναγνώριση), 

3) οι ευκαιριακές υπό μορφή απάτης προς τους αθλητές και προπονητές δήθεν εξετάσεις 

Νταν χωρίς καμιά καταγραφή και χωρίς αποφάσεις του ΔΣ/ΕΛΟΚ, και τέλος 

4) η απροκάλυπτη, επίσημη και καταγεγραμμένη ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΑΤΗ πλέον «της μαζικής και 

κατά κόρον εν ψυχρώ πώλησης Νταν προς άνω των 200 άσχετους και μάλιστα πολλών 

Νταν σωρευτικά (3, 4, 5, 6, 7 με τιμές 50-100-150-200-250-300-350 ευρώ αντίστοιχα!) προς 

τα ίδια άτομα» και προς κάθε κατεύθυνση με απόφαση του ΔΣ της ΕΛΟΚ μέσω παράνομης 

Ειδικής Επιτροπής Απονομής Νταν, κατά παράβαση του Εσωτερικού Κανονισμού, χωρίς καμιά 

εξέταση και μάλιστα σε άτομα χωρίς τα απαραίτητα προσόντα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 

2021 για ψηφοθηρικούς και εισπρακτικούς λόγους!!! 

Ταυτόχρονα με όλα αυτά η παράνομη οικειοποίηση της έννοιας των Νταν, που αποτελεί αποκλει-

στικότητα της ΠΟΠΚ, συνιστά στην ουσία για την ΕΛΟΚ εκτροπή από το Σκοπό για τον οποίο 

πήρε την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη ΓΓΑ το 1990 ως μέλος της παγκόσμιας WKF του 

μοντέρνου καράτε, και άρα η ΓΓΑ θα πρέπει να της αφαιρέσει αυτή την Ειδική Αθλητική 

Αναγνώριση! 

9 – Από την άλλη μεριά, κάθε ιδιωτική επιχείρηση, κερδοσκοπική ή και μη κερδοσκοπική, είναι 

προφανές ότι ΔΕΝ μπορεί να διαχειρίζεται ένα άθλημα, να κάνει εξετάσεις και να δίνει βαθμούς 

Νταν, διότι ΔΕΝ είναι ούτε αθλητικός σύλλογος ούτε αθλητική ομοσπονδία, που λειτουργεί υπό τον 

αθλητικό νόμο! 

10 –  Αλλοδαπές ομοσπονδίες παραδοσιακών στιλ, ακόμα και Ιαπωνικές, για να δίνουν Νταν στην 

Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να έχουν νομική και φορολογική υπόσταση ομοσπονδίας στη χώρα 

μας, ενώ ταυτόχρονα δεν πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη ελληνική ομοσπονδία στη χώρα μας. Αλλά 

αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι  

1) και ελληνική ομοσπονδία υπάρχει, η ΠΟΠΚ από το 1995, και  

2) βάσει του αθλητικού νόμου μόνο μια ομοσπονδία επιτρέπεται για κάθε άθλημα και για το 

παραδοσιακό καράτε αυτή είναι η ΠΟΠΚ. 

11 – Με βάση όλα τα ανωτέρω, η ΠΟΠΚ αποκλειστικά:  

α) είναι η Εθνική Ομοσπονδία του Παραδοσιακού Καράτε στην Ελλάδα,  

β) έχει μέλη της συλλόγους (δείγμα βεβαίωσης), που εξασκούν το παραδοσιακό καράτε, 

με αντίστοιχα διπλώματα εκπαιδευτών (δείγμα διπλώματος) και αντιστρόφως σύλλογοι, 
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που ισχυρίζονται ότι εξασκούν παραδοσιακό καράτε θα πρέπει να είναι απαραίτητα μέλη 

της ΠΟΠΚ ειδάλλως δεν μπορούν να εξασκούν το παραδοσιακό καράτε και τα στιλ του,  

γ) κάνει εξετάσεις και δίνει Νταν (δείγμα διπλώματος) υποχρεωτικής αποδοχής από 

κάθε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα εντός Ελλάδος (των Νταν προηγούνται τα γνωστά Κύου 

– δείγμα διπλώματος) 

δ) αποκλειστικά και μόνον αυτή διενεργεί εξετάσεις για διπλώματα Νταν αθλητών και 

εκπαιδευτών παραδοσιακού καράτε! 

12 – Ένας σύλλογος για να γίνει νέο μέλος της ΠΟΠΚ πρέπει: 

α) να έχει τμήμα παραδοσιακού καράτε, 

β) να έχει προπονητή παραδοσιακού καράτε, 

γ) να έχουν όλοι οι αθλητές του Κύου και Νταν αναγνώρισης ή απονομής από την ΠΟΠΚ. 

δ) να ακολουθήσει τα βήματα, που περιγράφονται στις Αιτήσεις από το site της 

ΠΟΠΚ για την εγγραφή του στην ΠΟΠΚ! 

13 – Και αντίστροφα: κάθε σύλλογος και κάθε προπονητής της ΕΛΟΚ, που ισχυρίζεται είτε στην 

επωνυμία του είτε στις διαφημίσεις του είτε προφορικά ότι καλύπτει το παραδοσιακό καράτε, ενώ 

ταυτόχρονα δεν είναι μέλος της ΠΟΠΚ, είναι προφανές ότι εξαπατά τους αθλητές του και τους 

γονείς τους, διότι το μόνο καράτε που καλύπτει είναι αυτό της ομοσπονδίας της οποίας 

είναι μέλος, δηλαδή της ΕΛΟΚ και τίποτα παραπάνω! 

14 - Τέλος, μετά από το τελευταίο και εξευτελιστικό φιάσκο της ΕΛΟΚ που έδωσε ανεξέλεγκτα 

Νταν σε κάθε τυχάρπαστο κατά παράβαση του Εσωτερικού της Κανονισμού, χωρίς εξετάσεις και 

χωρίς Μητρώο Νταν μόνο και μόνο για ψηφοθηρικούς και εισπρακτικούς λόγους, το μοιραίο 

αποτέλεσμα, πλην του απόλυτου εξευτελισμού, ήταν να χάσουν κάθε αξία όλα τα Νταν/ΕΛΟΚ, 

που είχαν δοθεί, όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και όλα τα Νταν που είχαν πάρει παλαιοί 

αθλητές καράτε από παραδοσιακούς δασκάλους και σε αυτά είχαν προσθέσει Νταν/ΕΛΟΚ! 

15 - Η ΠΟΠΚ προσφέρει πάντα σε όλους την αναγνώριση των υπαρχόντων Νταν από 

παραδοσιακές ομοσπονδίες για παλαιούς αθλητές με προηγούμενο έλεγχο φυσικά της 

κάθε ομοσπονδίας και του κάθε διπλώματος! 
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1-ΠΟΠΚ - Χρεώσεις Αναγνώρισης και Απονομής Νταν (423) 

Πίνακας 1: Χρεώσεις Αναγνώρισης & Απονομής Νταν (423) 

 και Εγγραφών - Συνδρομών Συλλόγων.  
       

 Νταν Αθλητών Νταν Προπονητών 
Εγγγραφή Συλ. Συνδρ.Συλ. 

Νταν Καθένα Αθροιστικά Καθένα Αθροιστικά 

1 100 100 100 100 400 200 

2 100 200 100 200 400 200 

3 100 300 200 400 400 200 

4 100 400 300 700 400 200 

5 100 500 400 1100 400 200 

6     500 1600 400 200 

7     600 2100 400 200 

Κομβικό σημείο είναι το ότι με 2ο ή 3ο Νταν μπορεί κανείς να διδάσκει παραδοσιακό καράτε σε σύλλογο παραδοσιακού 
καράτε μέλους της ΠΟΠΚ (και όχι εκτός ΠΟΠΚ), ενώ με 4ο Νταν μπορεί να δίνει 1α Νταν σε μέχρι δύο συλλόγους. 

Κατά τα άλλα, ισχύουν τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό περιληπτικά κατωτέρω: 

Πίνακας 4: Δίπλωμα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Εκπαιδευτή ΠΟΠΚ 

Κατηγορία Προϋποθέσεις 
Ελάχιστη 

Ηλικία 
Προϋπηρεσία Σχολές/Σεμινάρια 

Εξουσιοδότηση 
Διπλώματος 

Γ 

Όχι αθλητής. 

Κάτοχος 2ου Dan, 
23 

1 χρόνο 

βοηθός 
εκπαιδευτή 

Πανεπ/κό πτυχίο 
Φυσικής Αγωγής με 
ειδικότητα ΠαρΚαρ 

Προσωρινό Δίπλωμα 
Εκπαιδευτή ΠΟΠΚ 

Πιστοποιημένος 
εκπαιδευτής 
συλλόγων 

Όχι αθλητής. 

Κάτοχος 3ου Dan 
25 

1 χρόνο βοηθός 
εκπαιδευτή 

Προσωρινό Δίπλωμα 
Εκπαιδευτή ΠΟΠΚ 

Β 

Κάτοχος 5ου Dan,  
& Δίπλωμα  

Κατηγορίας Γ 

34 
6 χρόνια 

εκπαιδευτής 
συλλόγου 

Προσωρινό Δίπλωμα 
Εκπαιδευτή ΠΟΠΚ 

Πιστοποιημένος 
Εκπαιδευτής, σε 

επίπεδο Περιφέρειας 

Α 

Κάτοχος 7ου Dan 

& Δίπλωμα 
Κατηγορίας Β 

48 
10 χρόνια 

εκπαιδευτής 
συλλόγου 

Σχολή ΠΟΠΚ/ΓΓΑ 
Διδασκαλία 

σε σεμινάρια ΠΟΠΚ 

Πιστοποιημένος 
Εκπαιδευτής 

σε εθνικό επίπεδο 

Πίνακας 5: Δίπλωμα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Εξεταστή ΠΟΠΚ 

Κατηγορία Προϋποθέσεις 
Ελάχιστη 

Ηλικία 

Εξουσιοδότηση 
Διπλώματος 

Δ 
Κάτοχος 4ου Dan 

Δίπλωμα Εκπαιδευτή Κατηγορίας Γ 
28 

Εξεταστής 1ου Dan σε 

μέχρι δύο συλλόγους 

Μέλος Εξεταστικής 
Επιτροπής μέχρι 3ο Dan 

Γ 

1 έτος κατ’ ελάχιστον 

μετά το δίπλωμα 5ου Dan 

Δίπλωμα Εκπαιδευτή Κατηγορίας Γ 

35 
Μέλος Εξεταστικών 

Επιτροπών μέχρι 4ο Dan 

Β 

1 έτος κατ’ ελάχιστον 

μετά το δίπλωμα 6ου Dan  

Δίπλωμα Εκπαιδευτή Κατηγορίας Β 

42 
Μέλος Εξεταστικών 

Επιτροπών μέχρι 5ο Dan 

Α 

1 έτος κατ’ ελάχιστον 

μετά το δίπλωμα 7ου Dan  

Δίπλωμα Εκπαιδευτή Κατηγορίας Α 

49 
Μέλος Εξεταστικών 

Επιτροπών μέχρι 6ο Dan 
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