
 
 

DECLARATION  
 
 
General Choi Hong Hi devoted his life to create a New Martial Art, superior of all others, TAEKWON 
DO. In 1965 was established INTERNATIONAL TAEKWON DO FEDERATION (ITF) chaired by General 
Choi Hong Hi. He remained in this position until his death.  
 
TAEKWON DO (TKD) spread like a fire across the globe. It gained innumerable friends and supporters 
but, as usual, in our greedy world, many people wanted to exploit the publicity and success. Many 
imitators and enemies appeared who hated its successful development.  
The General often referred to the imitators and obstacles he encountered and this was enough for us 
(the seniors) to understand that success would soon come to its peak and we had to shield the art for 
the future. 
 
 The State of Korea was the most powerful opponent of ITF and created a new art, naming it 
Taekwondo, even if it was something else because that name was already widely spread and 
powerful. Moreover many political games were played.  
 
The dream of the General was for TAEKWON DO to become an Olympic sport and to be spread more 
and to satisfy the Olympic Committee of that period he compromised by doing many changes in the 
Martial Art in order for it to become a sport. The Masters and Grandmasters of that time could not 
oppose the General's strong personality and affect the decline that was apparent in the horizons.  
 
Since then, more Federations have been created, sometimes for the sake of easy profit and resulting 
to TAEKWON DO losing its True Martial Art Form.  
 
In 2006, Master Stefanos Gaidatzakis had the inspiration for the first attempt to set up the WORLD 
MASTERS SOCIETY aiming to unite the older Masters to restore and  support the art. Then it became 
very evident, to our estimation, that the Masters of that period were bound to the institutions of the 
Federation and their personal careers.  
 
Today the need to set up an independent body with the aim of restoring TAEKWON DO to its original 
form, as a MARTIAL ART, is greater than ever and pushes us to set up a society under the name 
 

 «ΙNTERNATIONAL TAEKWON-DO MASTERS SOCIETY» (ITMS).  
 

ITS PURPOSE: 
is the gathering of practitioners oft he art around the world, the rescue, dissemination and 
promotion of the "martial art" of TAEKWON DO as it was born, far from personal 
ambitions and material benefits.  
 
 
Founding Members of ITMS  
The founding council of ITMS consists of senior GRAND MASTERS and MASTERS who have always 
been ideologues and visionaries, with no political or economic interests.  
 
Who can be Member of ITMS  
Members of the Society can become all practitioners of TAEKWON DO, ITF, 4 Dan and above, 
regardless of Federation, whose desire is to know, spread and retain the Art, as it was born. 
TAEKWON DO, The Art of Self Defense.  
 
 
Board of Directors 
 
 



 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
 
Ο στρατηγός Choi Hong Hi αφιέρωσε την ζωή του για την δημιουργία μιας Νέας Πολεμικής Τέχνης 
ανώτερης όλων, του TAEKOWN DO. Το 1965 ιδρύθηκε η INTERNATIONAL TAEKWON DO 
FEDERATION (ITF) με πρόεδρο τον  Choi Hong Hi. Στη θέση αυτή παρέμεινε ως το θάνατό του. 
 
Το TAEKWON DO (TKD) εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά σε όλη την υφήλιο. Απέκτησε άπειρους  φίλους 
και υποστηρικτές αλλά, ως συνήθως γίνεται, στον άπληστο  κόσμο μας, πολλοί θέλησαν να 
εκμεταλευτούν την δημοσιότητα και την επιτυχία. Εμφανίστηκαν  πολλοί  μιμητές αλλά και εχθροί 
που μισούσαν την επιτυχή εξέλιξη του.  
Ο στρατηγός συχνά αναφέρονταν στους μιμητές και στα εμπόδια που συναντούσε και ήταν αρκετά 
για να καταλάβουμε (οι αρχαιότεροι) ότι αργά η γρήγορα η επιτυχία θα έφτανε κάποτε στο ζενίθ της 
και έπρεπε να θωρακίσουμε την τέχνη για το μέλλον.  
 
Το κράτος της  Κορέας ήταν ο ισχυρότερος αντίπαλος της ITF και δημιούργησε μια καινούργια τέχνη 
που της έδωσε το όνομα Taekwondo και ας ήταν κάτι άλλο διότι το όνομα αυτό ήταν ήδη πολύ 
διαδεδομένο και ισχυρό. Παίχτηκαν δε πολλά πολιτικά παιχνίδια. 
 
Το όνειρο του στρατηγού ήταν να γίνει το TAEKWON DO Ολυμπιακό άθλημα και να διαδοθεί 
περισσότερο και για να ικανοποιήσει την τότε Ολυμπιακή επιτροπή συμβιβάστηκε κάνοντας πολλές 
αλλαγές στην Πολεμική Τέχνη ώστε να γίνει άθλημα. Οι Masters και  Grandmasters εκείνης της 
εποχής δεν μπορούσαν αντιταχθούν στην ισχυρή προσωπικότητα του στρατηγού και να 
επηρεάσουν  την διαφαίνουσα στον ορίζοντα παρακμή.  
 
Έκτοτε δημιουργήθηκαν περισσότερες Ομοσπονδίες, ενίοτε με σκοπό το εύκολο κέρδος και με 
αποτέλεσμα να ξεφύγει το TAEKWON DO από την Πραγματική Πολεμική του μορφή. 
 
Το 2006 με εμπνευστή τον Master Στέφανο Γκαϊδαρτζάκη έγινε η πρώτη προσπάθεια ίδρυσης του 
WORLD MASTERS SOCIETY με στόχο να ενώσει τους παλαιότερους Masters για την επαναφορά και 
την στήριξη της τέχνης. Τότε φάνηκε πολύ έντονα ότι οι Masters της εποχής ήταν κατά την εκτίμηση 
μας δέσμιοι των θεσμών της Ομοσπονδίας αλλά και της προσωπικής τους σταδιοδρομίας. 
 
Σήμερα η αναγκαιότητα ίδρυσης ενός ανεξάρτητου φορέα που θα έχει ως στόχο την επαναφορά του 
TAEKWON DO στην αρχική του μορφή, ως ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη 
στιγμή και μας ωθεί στην σύσταση μιας κοινωνίας κάτω από το όνομα  
 

«ΙNTERNATIONAL TAEKWON-DO MASTERS SOCIETY», (ITMS)   
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ: 
η συσπείρωση των ασκούμενων της τέχνης ανά τον κόσμο, η διάσωση, διάδοση και προώθηση 
της “Πολεμικής Τέχνης” του TAEKWON DO όπως αυτή γεννήθηκε μακριά από προσωπικές 
φιλοδοξίες και υλικά οφέλη. 
 
Ιδρυτικά Μέλη της ITMS 
Το ιδρυτικό συμβούλιο της ITMS απαρτίζεται από παλαιούς GRAND MASTERS και MASTERS οι οποίοι 

στάθηκαν πάντα ιδεολόγοι και οραματιστές, μακριά από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. 
 

Μέλη της ITMS  
Μέλη της κοινωνίας μπορούν να γίνουν όλοι οι ασκούμενοι του TAEKWON DO, ITF, από 4ο Dan και 
πάνω, ανεξαρτήτως Ομοσπονδίας που επιθυμία τους είναι να γνωρίσουν, να διαδώσουν και να 
διατηρήσουν την Τέχνη όπως αυτή γεννήθηκε. TAEKWON DO, The Art of Self Defense. 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 


