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Εισαγωγή 
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία σχετικά με το 
παραδοσιακό Καράτε της Οκινάουα και το σύστημα Ουέτσι Ρύου (Uechi Ryu) που διδάσκεται στη σχολή 
μας. Επίσης γίνεται αναφορά σε βασικούς κανόνες εθιμοτυπίας και συμπεριφοράς που ισχύουν στη 
σχολή μας και, σε κάποιο βαθμό, στον ευρύτερο χώρο των ιαπωνικών πολεμικών τεχνών.  

Το Καράτε, η πολεμική τέχνη του «άδειου χεριού», γεννήθηκε στη νήσο Οκινάουα της Ιαπωνίας και είναι 
βαθιά επηρεασμένη από τα στυλ μάχης της αρχαίας Κίνας. Η τέχνη που εισήχθη στην Ιαπωνία τη 
δεκαετία του 1920 ως Καράτε ήταν γνωστή για αιώνες στην Οκινάουα ως «Τε» (Te = χέρι) για να 
υποδηλώσει τη μάχη με κενά χέρια σε αντίθεση με τη χρήση φορητών όπλων. Στην πορεία των χρόνων 
η τέχνη του «Τε» ή «Τι» (Te/Ti) άρχισε να εμφανίζεται και με την ονομασία «Τόντε» ή «Τούντι» 
(Tode/Tudi). Η προσθήκη του Τε/Τι (Τάνγκ) αποτελεί μια σαφή αναφορά στην κινέζικη δυναστεία των 
Τανγκ (618-907 μ.Χ.) που αποτελεί συνώνυμο της Κίνας. Με άλλα λόγια  ως «Τόντε» λογίζεται η «άοπλη 
πολεμική τέχνη των Κίνας». Κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τανγκ οι πολεμικές τέχνες του 
βουδιστικού ναού Σαολίν, που αποτέλεσε μεγάλη επιρροή για το Καράτε της Οκινάουα, έφτασαν σε 
υψηλό επίπεδο ανάπτυξης.  

 

 

Εικόνα 1. Η θέση της Οκινάουα ανάμεσα σε Ιαπωνία και Κίνα. 



Ο κινέζικος πολιτισμός έχει επηρεάσει τις τέχνες όλων των γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων 
των πολεμικών τεχνών. Οι περισσότεροι από τους χαρακτήρες γραφής (kanji), στο ιαπωνικό αλφάβητο 
προέρχονται από την κινέζικη γλώσσα αλλά τους έχουν δοθεί ιαπωνικά ονόματα ή προφορές. Έτσι ένας 
συγκεκριμένος χαρακτήρας έχει συχνά δύο πιθανούς τρόπους ανάγνωσης, τον κινέζικο και τον 
ιαπωνικό. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χαρακτήρας του «Τανγκ» διαβάζεται ως «Το» στα κινέζικα και 
«Κάρα» στα ιαπωνικά. 

 

Γύρω στο 1875, το «Κάρα» ως τρόπος ανάγνωσης αντικατέστησε το «Το» και πλέον η άοπλη τέχνη της 
Οκινάουα, «Τόντε» άρχισε να προφέρεται ως «Καράτε», παρόλο που οι χαρακτήρες με τους οποίους 
συνέχισε να γράφετε παρέμειναν αμετάβλητοι.  

Το 1905, ο δάσκαλος Τσόμο Χανασίρο (Chomo Hanashiro) 
έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο έσπασε με την παράδοση 
αλλάζοντας τον πρώτο χαρακτήρα (To/Κάρα) σε έναν εντελώς 
διαφορετικό χαρακτήρα ο οποίος επίσης προφέρεται «Κάρα». 
Αυτός ο νέος χαρακτήρας σήμαινε «άδειος», αλλάζοντας έτσι το 
νόημα της λέξης «Καράτε» από «κινεζικό χέρι» σε «άδειο χέρι». 
Αυτός ο νεοτερισμός δεν υιοθετήθηκε ευρέως από την τοπική 
κοινότητα των πολεμικών τεχνών στην Οκινάουα.  

Ωστόσο, το 1922 όταν ο δάσκαλος Γκίτσιν Φουνακόσι (Gichin 
Funakoshi), ιδρυτής του Σότοκαν Καράτε, μετακόμισε στην 
Ιαπωνία για να εισαγάγει το καράτε εκεί, υιοθέτησε την αλλαγή 
στην ορθογραφία του ονόματος της τέχνης, υιοθετώντας τον 
τρόπο γραφής του Χανασίρο. Η αλλαγή αυτή έγινε επίσημα 
αποδεκτή στην Οκινάουα αρκετά χρόνια μετά, το 1936. 
Μάλιστα κι ο ίδιος ο δάσκαλος Φουνακόσι αναφέρεται στην 
τέχνη του χρησιμοποιώντας την παλιά γραφή στο βιβλίο του 
Ryukyu Kenpo Karate (琉球唐手拳法) που εξέδωσε το 1922. 
Την παλιά γραφή συνέχισε να χρησιμοποιεί και στα διπλώματα 
Νταν που απένειμε στους πρώτους Ιάπωνες μαθητές του μέχρι 
και το τέλος της δεκαετίας του 1930. 

Εικόνα 2. Ο παλιός (Τόντε/Καράτε: Κινέζικο χέρι) και νέος (Καράτε: άδειο χέρι) τρόπος γραφής. 

Εικόνα 3. Ο δάσκαλος Τσόμο Χανασίρο  
(1869 - 1945). 



Ο δάσκαλος Φουνακόσι είχε ιστορικά και 
κοινωνιολογικά/πολιτικά κίνητρα για 
την αλλαγή του ονόματος. Με αυτή την 
πιο φιλοσοφική προσέγγιση που 
αντικατοπτρίζει τις αξίες του Ζεν, 
εισήγαγε στο Καράτε την έννοια του 
κενού που υπονοεί κάτι περισσότερο από 
ένα χέρι που δεν κρατά όπλο. Τα 
κοινωνιολογικά/πολιτικά κίνητρα που 
κατέστησαν την αλλαγή του ονόματος 
από «κινέζικο» σε «άδειο» χέρι 
επιβεβλημένη ήταν το γεγονός ότι σε μια 
εποχή που ο ιαπωνικός εθνικισμός 
κάλπαζε, φάνταζε αδιανόητο να έχεις την 
απαίτηση να εισάγεις στην ιαπωνική 
κοινωνία μια νέα πολεμική τέχνη με το 
όνομα «κινέζικο» χέρι. Για τον ίδιο λόγο, ο δάσκαλος Φουνακόσι πιθανότατα επέλεξε να μην διδάξει 
Κομπούντο, την ένοπλη τέχνη της Οκινάουα που χρησιμοποιεί γεωργικά και άλλα καθημερινά εργαλεία 
και αντικείμενα ως όπλα, την οποία κατείχε επίσης. Το να θέλει κανείς να διδάξει ένοπλη τέχνη με 
ταπεινά εργαλεία και αντικείμενα θα ήταν σχεδόν «προσβολή» για την ευγενή τέχνη της ιαπωνικής 
ξιφασκίας και το σχεδόν «ιερό» ξίφος Κατάνα.  

 

 

Εικόνα 5. Ο δάσκαλος Γκίτσιν Φουνακόσι (1868 – 1957). 

Εικόνα 4. Το εξώφυλλο του βιβλίου του δασκάλου Φουνακόσι "Ryukyu 
Kenpo Karate". 



Αν και αυτή η αλλαγή φαίνεται ασήμαντη, προκάλεσε μια θύελλα αντιδράσεων και διαμάχες στην 
Οκινάουα και την Ιαπωνία. Οι αντιδράσεις σχετίζονταν τόσο με την πολιτιστική ταυτότητα των 
Οκιναβέζων όσο και με άλλα ζητήματα που αφορούν τη θέση τους αυτή καθαυτή μέσα στην Ιαπωνική 
κοινωνία. Παρόλα αυτά, η καθιέρωση του Καράτε ως «Ντο» (δρόμος) από τον δάσκαλο Φουνακόσι, και 
εμπλουτισμός του με περισσότερα φιλοσοφικά στοιχεία συνέβαλε στη μετάβαση του Καράτε από το 
«Τζούτσου» (τεχνική μάχης) στο «Ντο» (πολεμική τέχνη με βαθύτερο νόημα) και κάτι που επέτρεψε την 
αφομοίωση του Καράτε από την κατάταξή του ανάμεσα στις παραδοσιακές ιαπωνικές πολεμικές τέχνες. 

Η Ιστορία του Ουέτσι Ρύου  

Το Ουέτσι Ρύου1 (Uechi-Ryu = Σχολή του Ουέτσι) είναι ένα από τρία παραδοσιακά συστήματα Καράτε 
της Οκινάουα (Okinawa). Πρόκειται για ένα σύστημα άοπλης μάχης με σαφείς ρίζες στο Νότιο Κινεζικό 
Κουνγκ-φου. Στο Οέτσι-Ρύου συνδυάζονται αρμονικά «σκληρές» και «μαλακές» τεχνικές εμπνευσμένες 
από τρία ζώα, την Τίγρη, το Γερανό και το Δράκο.  

Το Στυλ το έφερε στην Οκινάουα (Οκινάβα) ο δάσκαλος Κανμπούν Ουέτσι (Kanbun UECHI, 1877-1948) 
ο οποίος διέφυγε στην Κίνα προκειμένου να μελετήσει τις πολεμικές τέχνες της 
περιοχής Φουζού (Fuzhou). Ένας επιπλέον λόγος της φυγής στην Κίνα ήταν και για να αποφύγει την 
υποχρεωτική θητεία στον Ιαπωνικό στρατό, κάτι το οποίο, εκείνη την εποχή, συνέβαινε αρκετά με 
νεαρούς Οκιναβέζους  που έβλεπαν τους Ιάπωνες ως κατακτητές. Μαθήτευσε για 7 χρόνια δίπλα στον 
Ταοϊστή μοναχό Σου Σι Βα (Shu Shi Wa, 1874-1926), από τον οποίο διδάχτηκε μια τέχνη την οποία ο 
ίδιος ο Κανμπούν Ουέτσι δεν είχε κατονομάσει επίσημα ποτέ αλλά προτιμούσε να αναφέρεται σε αυτή 
με την απλή ονομασία «Πάν-γκάι-Νουν» (pangai-noon = μισό σκληρό - μισό μαλακό).  

Οι ικανότητές του δάσκαλου Ουέτσι στις πολεμικές τέχνες του επέτρεψαν, αν και μη Κινέζος, να ανοίξει 
δική του σχολή στην Κίνα το 1907 (ή 1904, σύμφωνα με άλλες πηγές). Η σχολή λειτούργησε μόνο 3 
χρόνια, καθώς ένα ατυχές συμβάν τον υποχρέωσε να αποχωρήσει και να επιστρέψει στην πατρίδα του. 
Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι κάποιος από τους μαθητές του σκότωσε πάνω σε διαμάχη ένα 
γείτονά του, ωστόσο υπάρχουν κι άλλες θεωρίες αναφορικά με το τι ώθησε τον Κανπούν Ουέτσι να 
φύγει από την Κίνα για πάντα.  

 
Shu Shiwa (Zhou Zihe) 

1874 - 1926 

 
Kanbun Uechi 
1877 - 1947 

 
Ryuyu Tomoyose 

1874 - 1960 

 
Kanei Uechi 
1911 - 1991 

Ο Κανμπούν Ουέτσι επέστρεψε στη Οκινάουα το 1910 αποφασισμένος να μην διδάξει ξανά πολεμικές 
τέχνες και το 1921 μετανάστευσε στην Ιαπωνία, στην περιοχή της Οσάκα, στην πόλη Γουακαγιάμα για 

 
1 Wikipedia, Uechi-Ryu: https://tinyurl.com/ybtdqjff  

https://tinyurl.com/ybtdqjff


να εργαστεί ως εργάτης σε εργοστάσιο. Εκεί πείστηκε από τον συμπατριώτη του Ρυου-ύου Τομογιόσε 
(Ryuyu Tomoyosse ή Tomoyori στα Ιαπωνικά) να διδάξει και πάλι. Το 1947 ο Κανμπούν Ουέτσι 
μετακόμισε στο νησί Ισίμα κοντά στην Οκινάουα, όπου και απεβίωσε ένα χρόνο αργότερα. Οι μαθητές 
του αποφάσισαν την μετονομασία του στυλ σε Ουέτσι Ρύου τη δεκαετία του 1940 προς τιμή του 
δασκάλου τους. Ο γιος του Κανμπούν Ουέτσι, Κανέι Ουέτσι (1911-1991), υπήρξε άξιος συνεχιστής του 
πατέρα του, καθώς συνέβαλλε τα μέγιστα στην οργάνωση της ύλης και τη συστηματοποίηση του 
Ουέτσι-Ρύου Καράτε-Ντο. 

Το Ουέτσι Ρύου σήμερα αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα παραδοσιακά στυλ Καράτε, διδάσκεται σε 
δεκάδες χώρες κι εξασκείται από χιλιάδες ασκούμενους στην παραδοσιακή, μη αγωνιστική, του μορφή. 
Η διάδοση του Σπορ Καράτε, έχει κεντρίσει την προσοχή, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, χωρίς όμως ο 
αγωνιστικός προσανατολισμός ή η προοπτική συμμετοχής σε τουρνουά να επηρεάζουν τον τρόπο 
διδασκαλίας του Ουέτσι-Ρύου ή να αποτελούν προτεραιότητα σε κανένα παραδοσιακό Ντότζο (Dojo = 
Χώρος εξάσκησης και αυτοβελτίωσης/Σχολή πολεμικών τεχνών)2. Η ίδια παραδοσιακή, μη αθλητική και 
μη αγωνιστική/ανταγωνιστική γραμμή εξάσκησης ακολουθείται και στο "Αργώ Ντότζο". 

Οργάνωση της Ύλης στο Ουέτσι Ρύου 
Στο Αργώ Ντότζο ακολουθούμε τη γραμμή διδασκαλίας της Ομοσπονδίας Καράτε-Ντο της Οκινάουα 
(Okinawa Karate-Do Kyokai). Η ύλη του συστήματος οργανώνεται στις παρακάτω ενότητες: 

Κάτα (αλληλουχίες κινήσεων/φόρμες με φανταστικό αντίπαλο) 

三戦 （サンチン） --- Σάντσιν 

完子和 （カンシワ） --- Κανσίβα/Κανσίουα 

完周 （カンシュウ） --- Κάνσου 

十戦 （セーチン） --- Σεϊτσίν 

十三 （セーサン） --- Σεϊσάν 

十六 （セーリュウ） --- Σεϊρίου 

完戦 （カンチン） --- Καντσίν 

三十六 （サンセーリュウ） --- Σανσεϊρίου 

型の分解 --- Κάτα νο μπουνκάι (ανάλυση και εφαρμογή των Κάτα) 

Βασικές τεχνικές/Τεχνικές σκληραγωγίας 

補助運動 --- Χότζο Ούντο 

体鍛え --- Τάι Κιτάε (σκληραγώγηση με χτυπήματα στο σώμα) 

小手鍛え --- Κοτέ Κιτάε (σκληραγώγηση του πήχη με χτυπήματα) 

 
2 Η μετάβαση από το 唐手 (Τόντε/Καράτε) στο 空手 (Καράτε): https://tinyurl.com/yc6cnsno  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B5
https://tinyurl.com/yc6cnsno


胸鍛え --- Μούνε Κιτάε (σκληραγώγηση του στήθους με χτυπήματα) 

腹鍛え --- Χάρα Κιτάε (σκληραγώγηση της κοιλιακής χώρας με χτυπήματα) 

足鍛え --- Άσι Κιτάε(σκληραγώγηση των ποδιών με χτυπήματα) 

 

Προκαθορισμένοι συνδυασμοί άμυνας-επίθεσης με πραγματικό αντίπαλο 

約束組手 --- Γιακουσόκου Κουμίτε (προσυμφωνημένοι συνδυασμοί επιθετικών και αμυντικών 
τεχνικών – εκτελείται σε ζευγάρια) 

連続組み手 --- Ρενζόκου Κουμίτε (συνεχόμενοι συνδυασμοί) 

Ελεύθερη μάχη με πραγματικό αντίπαλο 

自由組手 --- Τζιού Κουμίτε (ελεύθερη μάχη με αντίπαλο) 

Εθιμοτυπία – Κανόνες Συμπεριφοράς στο Ντότζο 

Γενικά 

Το Καράτε (και άλλες πολεμικές τέχνες) διδάσκει πρωτίστως το σεβασμό. Για αυτό το λόγο κάθε άσκηση 
αρχίζει και τελειώνει με χαιρετισμό/υπόκλιση προς τον δάσκαλο ή το συνασκούμενο/ους. Φροντίζουμε 
να συμπεριφερόμαστε με σεβασμό σε όλους, άσχετα με το βαθμό, την ηλικία ή την παλαιότητά του. Το 
πως φερόμαστε σε ιεραρχικά κατώτερους συνασκούμενους φανερώνει το πόσο ειλικρινά σεβόμαστε και 
τους ιεραρχικά ανώτερους και την ταπεινότητα του χαρακτήρα μας.    

Οι διαπροσωπικές/κοινωνικές σχέσεις μας με τους συνασκούμενους και/ή το δάσκαλο εκτός του ντότζο 
δεν σχετίζονται και δεν πρέπει να επηρεάζουν τις σχέσεις και τη συμπεριφορά μας εντός του ντότζο κατά 
τη διάρκεια της άσκησης 

Στις πολεμικές τέχνες, όπως άλλες τέχνες, η βελτίωση δε σταματά ποτέ. Άρα ποτέ δεν «ξέρουμε» μια 
τεχνική τέλεια. Κάθε φορά που την επαναλαμβάνουμε γινόμαστε λίγο καλύτεροι και δυνατότεροι.  

Κάθε μέρα στο Ντότζο είναι μοναδική, κι αν χαθεί, χάθηκε. Δεν αναπληρώνεται. Είναι στο χέρι μας να 
εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την κάθε μέρα στο ντότζο. 

Συνηθίζεται να αποκαλούμε το δάσκαλο της σχολής «Σενσέι» ή «Δάσκαλε» και τους παλιότερους 
μαθητές «Σεμπάι». 

Πριν την Άσκηση 

Προσπαθούμε να προσερχόμαστε εγκαίρως για την έναρξη της άσκησης. Αν αργήσουμε, περιμένουμε 
αθόρυβα στην είσοδο του Ντότζο μέχρι να μας επιτρέψει ο δάσκαλος, ή όποιος άλλος ηγείται της 
άσκησης, να εισέλθουμε στο χώρο. Τότε κάνουμε χαιρετισμό (Rei) και μπαίνουμε.  



Φροντίζουμε την προσωπική μας υγιεινή. Διατηρούμε το καράτε-γκι μας καθαρό και τα νύχια των 
ποδιών και των χεριών κομμένα. Είναι ένδειξη λεπτότητας και σεβασμού προς τον εαυτό μας και τους 
συνασκούμενους. 

Αφαιρούμε το ρολόι και τα κοσμήματα προς αποφυγή τραυματισμών. 

Κατά τη Διάρκεια της Άσκησης 

Οι ανώτεροι/παλιότεροι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βοηθούν τους νεότερους μαθητές να 
βελτιώσουν την τεχνική τους. 

Καλό είναι οι συμμετέχοντες να φορούν τη λευκή στολή του Καράτε (καράτε-γκι). Οι στολές είναι 
συνήθως φτιαγμένες από σχετικά βαρύ και γερό ύφασμα πράγμα το οποίο δυσκολεύει ελαφρώς την 
κίνηση και μας βοηθά να δυναμώσουμε και να γίνουμε πιο εκρηκτικοί, και, επιτρέπει την εξάσκηση 
τεχνικών και ρίψεων που περιλαμβάνουν γράπωμα από το πέτο (κουμικάτα).   

Όταν είμαστε σε κατάσταση αναμονής καθόμαστε σε στάση «Σέιζα» (οκλαδόν) χωρίς να μιλάμε. 
Οποιαδήποτε άλλης στάση δε δείχνει ευγένεια. 

Ζητάμε την άδεια του δασκάλου αν χρειάζεται να βγούμε από το χώρο κατά τη διάρκεια της άσκησης 
(π.χ. για να πάμε τουαλέτα) και περιμένουμε την έγκριση του δασκάλου για να ξαναμπούμε στο τμήμα 
στο μάθημα μόλις επιστρέψουμε. 

Οι διορθώσεις που γίνονται από τον εκπαιδευτή σε ένα μαθητή αφορούν όλο το τμήμα. Μαθαίνουμε 
όχι μόνο από τα λάθη μας, αλλά και από τα λάθη των άλλων. 

Δεν μασάμε τσίχλα και δεν καταναλώνουμε τρόφιμα ή αλκοολούχα ποτά.  

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε πρέπει να επιστρέφει στη θέση του μετά το τέλος της άσκησης. 

Η στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της άσκησης φανερώνει τις προθέσεις μας. Αν βαριόμαστε, ή 
αμφιβάλλουμε για την αξία και περιεχόμενο της προπόνησης, αυτό γίνεται εμφανές και είναι αγένεια.  

Προσπαθούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν εκτελούμε τις 
ασκήσεις. Έτσι κατανοούμε καλύτερα την τεχνική και αποφεύγουμε λάθη που μπορεί να οδηγήσουν 
μέχρι και σε τραυματισμούς. 

Η αποτελεσματικότητα των τεχνικών πηγάζει από την σωστή και συνεχή επανάληψη. Συνεπώς, θα 
πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει κάθε φορά να εκτελούμε τις ασκήσεις με σωστή τεχνική, 
δύναμη και ταχύτητα.  

Σεβόμαστε τους συμμαθητές μας και τους φερόμαστε με ευγένεια. Οι συμμαθητές μας, μας βοηθούν να 
γίνουμε καλύτεροι. 

  



Σχετικά με το Ντότζο 

Το Ντότζο είναι ο χώρος που μας φιλοξενεί και μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε καλύτεροι μέσα από 
την εξάσκηση του Καράτε. Συνεπώς πρέπει να το σεβόμαστε και να το προσέχουμε σαν είναι το σπίτι 
μας. 

Ντότζο μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε χώρος στον οποίο αισθανόμαστε άνετα προκειμένου να 
συγκεντρωθούμε και να ασκηθούμε στο Καράτε. 

Κάνουμε χαιρετισμό/υπόκλιση κατά την είσοδο και την έξοδό μας από το χώρο της άσκησης ως ένδειξη 
σεβασμού προς το ντότζο. 

Κατά τη  είσοδό μας, αφήνουμε τα υποδήματά μας με τις μύτες να κοιτάζουν προς την έξοδο του ντότζο. 
Με αυτό δείχνουμε ότι αφήνουμε την εξωτερική μας ζωή εκτός του χώρου άσκησης. 

Αποφεύγουμε να περπατάμε ξυπόλητοι εκτός του χώρου άσκησης. 

Είναι ευθύνη όλων το να διατηρείται το ντότζο καθαρό και τακτοποιημένο.  

 

Δομή της Άσκησης 

Το μάθημα αρχίζει και τελειώνει με χαιρετισμό (ρέι).  

Οι μαθητές μπαίνουν σε σειρά για χαιρετισμό ανάλογα με την παλαιότητα και τον βαθμό τους (ο πιο 
μεγάλος βαθμός προς τα δεξιά και ο πιο χαμηλός προς τα αριστερά, με σειρά παλαιότητας σε περίπτωση 
ίσων βαθμών). Λαμβάνουν θέση οκλαδόν (Σέιζα) και ακολουθεί χαιρετισμός όπως περιγράφεται 
παρακάτω: 

1. Κλείνουμε τα μάτια με τη φράση «Μοκουσό». Με κλειστά τα μάτια προσπαθούμε να 
καθαρίσουμε το μυαλό μας, να αφήσουμε έξω από το Ντότζο ό,τι μας απασχολεί και να 
συγκεντρωθούμε στην εξάσκηση και το μάθημα που ακολουθεί. Χαλαρώνουμε, εισπνέουμε από 
τη μύτη και εκπνέουμε από το στόμα. Η περίοδος αυτοσυγκέντρωσης λήγει με τη φράση «Γιαμέ» 
ή «Μοκουσό-γιαμέ». 

2. Ακολουθεί η πρώτη υπόκλιση προς τα μπροστά (οι μαθητές βλέπουν την πλάτη του 
δασκάλου/εκπαιδευτή) με τη φράση «Ρέι» ή «Σόμεν-νι-Ρέι».  

3. Χτυπάμε 2 φορές παλαμάκια (αργά).  
4. Εν συνεχεία ακολουθεί δεύτερη υπόκλιση πάλι με τη φράση «Ρέι» 
5. Ο δάσκαλος/ εκπαιδευτής γυρίζει προς την πλευρά των μαθητών και ακολουθεί υπόκλιση με τη 

φράση «Σεμπάι-νι Ρέι» – αν είναι εκπαιδευτής ή «Σενσέι-νι Ρεί» – αν είναι ο δάσκαλος. Τη φράση 
«Σενσέι/Σεμπάι-νι Ρέι» τη λέει ο παλαιότερος μαθητής, καθώς σε άλλη περίπτωση θα ήταν σαν 
να απαιτεί ο δάσκαλος/εκπαιδευτής από τους μαθητές να υποκλιθούν σε αυτόν 
(ασεβές/ανεπίτρεπτο). 

6. Αν της προπόνησης ηγείται κάποιος Σεμπάι (παλαιότερος μαθητής) στέφεται προς τη μεριά του 
δασκάλου (αν είναι παρόν) ή προς τη μεριά που βρίσκονται η φωτογραφίες των ιδρυτών του 
συστήματος και λέει τη φράση «Σενσέι-νι Ρέι» για να αποδώσουν όλοι οι μαθητές σεβασμό προς 
τους δασκάλους. 



7. Σε ορισμένες σχολές όλοι οι μαθητές αναφωνούν τη φράση «Ο-νε-γκάι-σιμάς» που σημαίνει 
«Παρακαλώ δίδαξέ με». 

8. Η άσκηση ολοκληρώνεται με χαιρετισμό σε στάση σέιζα και την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται 
στα βήματα 1 – 6. Κατά την τελευταία υπόκλιση αντί για τη φράση «Ο-νε-γκάι-σιμάς» λέμε 
«Αριγκάτο-γκοζαιμασιτά» δηλαδή ευχαριστώ πολύ. Το «ευχαριστώ» δεν αναφέρεται μόνο στο 
δάσκαλο που ηγήθηκε της άσκησης. Αναφέρεται και στο χώρο που μας φιλοξένησε, στους 
συνασκούμενους που μας βοήθησαν να ασκηθούμε σε ζευγάρια για να βελτιώσουμε το χαρακτήρα 
και την τεχνική μας και στους παλιότερους δασκάλους, τους δασκάλους των δασκάλων μας, και 
στους ιδρυτές τους στυλ καράτε που εξασκούμε ακόμη κι αν δεν είναι παρόντες ή εν ζωή. 

 

Χαιρετισμός (Ρέι) 

 

Ο χαιρετισμός γίνεται με κλειστά πόδια, τα πέλματα ανοιχτά προς τα έξω περίπου 45ο και τα χέρια 
κολλημένα στα πλάγια (στην ραφή του παντελονιού). Σκύβουμε ελαφρά κοιτώντας κάτω και μπροστά, 
όχι στα μάτια του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Ως ένδειξη σεβασμού, φροντίζουμε να κάνουμε 
ελαφρώς βαθύτερη υπόκλιση αν απέναντί μας βρίσκεται κάποιος παλιότερος μαθητής ή δάσκαλος. Ο 
χαιρετισμός γίνεται με «μαλακό» και ευγενικό τρόπο, χωρίς να κάνουμε θόρυβο χτυπώντας τα χέρια και 
τα πόδια μας (δεν «παρουσιαζόμαστε» ούτε κάνουμε «προσοχή» σαν να είμαστε στο στρατό). 

Σημείωση: 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι έναρξης και υπόκλισης (ρέι) και διαφέρουν από σχολή σε σχολή. Η υπόκλιση 
είναι ένδειξη σεβασμού και όχι υποταγής. Το σημαντικότερο πράγμα σε μια υπόκλιση είναι η σκέψη 
πίσω από αυτή. Όπως είχε πει κι ο Δάσκαλος Kanei Uechi,  
«Χωρίς ειλικρίνεια, η υπόκλιση δεν έχει νόημα. Αντί να ενδιαφέρεσαι για το πώς θα δείχνει η υπόκλισή 
σου εξωτερικά, βάλε την καρδιά και την ψυχή σου στην υπόκλιση. Τότε θα πάρει τη σωστή της φόρμα με 
φυσικό τρόπο.». 



Χρήσιμες Φράσεις/ Λεξιλόγιο 
Σενσέι νί ρέι – Υπόκλιση προς τον Δάσκαλο 

Σόμεν νί ρέι – Υπόκλιση προς τα μπροστά 

Σενσέι – ο Δάσκαλος, αυτός που «περπάτησε στο δρόμο των πολεμικών τεχνών πριν από εμάς» 

Σεμπάι – Ανώτερος, παλιότερος μαθητής 

Kάτα – Προκαθορισμένες αλληλουχίες κινήσεων που προσομοιώνουν μάχες απέναντι σε 
φανταστικούς αντιπάλους 

Kιάι – Ιαχή/ Εκτόνωση της συγκεντρωμένης ενέργειας  

Γκι – Στολή  

Όμπι – Ζώνη 

Ντότζο – Σχολή, «ο χώρους όπου έρχεσαι στο δρόμο (του καράτε)» 

Σέιζα – Στάση οκλαδόν  

Γιάμε – Σταμάτα/κάνε παύση 

Γιόι – Ετοιμάσου, ζητάει (ο δάσκαλος) την προσοχή σου προκειμένου να ξεκινήσει μια τεχνική, ένα 
κάτα, ένα κούμιτε (μάχη) κλπ. 

Χάι – Ναι 

Χάτζιμε – Αρχίστε/ έναρξη 

Κονίτσι ουά – Γεια σας (χαιρετισμός μεταξύ από το πρωί μέχρι το απόγευμα, 10:00 – 19:59) 

O νέγκαϊ σίμασου – Παρακαλώ δίδαξέ με (πρόκειται για μια φράση με βαθύ νόημα, στην οποία 
μπορούν να αποδοθούν πολλές έννοιες ανάλογα με τη στιγμή και τον τόπο/κατάσταση που 
χρησιμοποιείται). 

Μοκουσό – Διαλογισμός 

(Ντόμο) Αριγκάτο γκοζαϊμασιτά – Ευχαριστώ πάρα πολύ 

 

Αρίθμηση  

1 - Ίτσι,  2 - Nι, 3 - Σαν, 4 – Σι/Γιον*, 5 - Γκό,   

6 - Ρόκου,   7 – Σίτσι/Νάνα, 8 – Χάτσι, 9 – Κιου/Κου, 10 – Τζου 

*Το ιδεόγραμμα «初» που αναπαριστά τον αριθμό «4» τυγχάνει να συμβολίζει και τη λέξη «θάνατος». 
Έτσι συνηθίζεται σε πολλές σχολές να χρησιμοποιείται εναλλακτικά και το «Γιον» (四) κατά την 
αρίθμηση. 



Πως δένουμε τη ζώνη μας 
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