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MASTER GICHIN FUNAKOSHI 

(1868-1957) 

 

 

Ο Gichin Funakoshi γεννήθηκε στο Shuri της Okinawa το 

1868. Οι γονείς του, επειδή ήταν φιλάσθενος και αδύναμος ως 

παιδί, ανέθεσαν στον Yasutsune Itosu και στον Yasutsune 

Azato [λέγεται πως σε αυτον τον δάσκαλο ο Funakoshi οφείλει 

την καλλιέργειά του στην πειθαρχία του νου και στην τεχνική 

του στο karate] την εκπαίδευση, του μικρού τότε Gichin, στο 

karate. Στην ηλικία των 15 ετών λοιπόν, εκπαιδεύεται στο 

Shuri-te κάτω από τις οδηγίες του master Azato με τον παλιό 

τρόπο διδασκαλίας, όπου για παράδειγμα ένα κάτα ασκούνταν 

μέχρι και τρία χρόνια πριν συνεχίσεις στο επόμενο. Ενώ από τον Itosu εκπαιδεύεται σε 

μια δεύτερη οκιναβέζικη πολεμική τέχνη, την Naha-te. Η συγχώνευση των δύο αυτών 

πολεμικών τεχνών συνέβαλλε στην δημιουργία του Shotokan karate. Παράλληλα, η 

θεραπεία με βότανα που υπαγόρευσε ο γιατρός του, ο Tokashiki καθως και η σωστή 

διαδασκαλία των Azato και Itosu, οδήγησαν στην άμεση βελτίωση της υγείας του 

Funakoshi.  

Το 1922 επιστρέφει από την Okinawa στην Ιαπωνία και μένει με τους δικούς του στον 

μαθητικό νομαρχιακό κοιτώνα στην Suidobata, στο Tokyo. To δωμάτιό του ήταν μικρό και 

βρισκόταν δίπλα στην είσοδο. Κατά την διάρκεια της ημέρας, και ενώ οι μαθητές ήταν 

στις τάξεις τους, ο Funakoshi εργάζοταν ως καθαριστής του κοιτώνα και επιπλέον έκανε 

και μερικά θελήματα ως κηπουρός. Την νύχτα όμως τους δίδασκε karate.  

Μετά από λίγο καιρό, κατόρθωσε να συγκεντρώσει με την εργασια του ένα σεβαστό 

ποσό που του έδωσε την δυνατότητα να ανοίξει την πρώτη σχολή καρατε στην πόλη 

Meishojuku. Εν συνεχεία, ακολούθησε η ίδρυση σχολής Shotokan στο Mejiro από την 

οποία προήλθαν σπουδαίοι μαθητές [και αργότεροι σπουδαίοι διδάσκαλοι] όπως: ο 
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Takagi και ο Nakayama του Nippon Karate Kyokai, ο Yoshida του Takudai, ο Obata  του 

Keio, ο Shigeru Egami του Waseda [ο διάδοχός του], ο Hironishi του Chuo, ο Noguchi 

του Waseda, και ο Hironori Ohtsuka (Otsuka).  

Είναι γνωστό ότι στα ταξίδια του στην Ιαπωνία καθώς και στις γύρω περιοχές, κατα την 

διάρκεια των επιδείξεων και των διαλέξεών του, ο Funakoshi είχε παντα μαζί του τον 

Takeshi Shimoda, τον Yoshitaka Funakoshi [τον γιο του], τον Egami και τον Otsuka.  

Ο κόσμος των πολεμικών τεχνών στην Ιαπωνία, από τις αρχές της δεκαετίας του ’20 και 

μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’40, είχε υπερβολικά εθνικιστικό χαρακτήρα και 

περιφρονούσε οποιαδήποτε άλλη πολεμική τέχνη δεν ήταν καθαρά ιαπωνική, 

αποκαλώντας την ως ειδωλολατρική και πρωτόγονη. 

Ο Funakoshi κατόρθωσε να υπερνικήσει αυτη την προκατάληψη και τελικά να κερδίσει 

την επίσημη αναγνώριση του karate ως ιαπωνική πολεμική τέχνη το 1941. 

Το 1927, στην σχολή karate που είχε ιδρυθεί στον στρατώνα στην περιοχή Shichi-

Tokudo, τρεις ανδρες, ο Miki, ο Bo και ο Hirayama, αποφάσισαν ότι η εξάσκηση των kata 

δεν αρκούσε και  προσπάθησαν να εισάγουν το Jiyu Kumite [ελεύθερο αγώνα]. 

Επινόησαν προστατευτική ενδυμασία και χρησιμοποίησαν μάσκες του kendo στους 

αγώνες τους ώστε οι αντίπαλοι να μπορούν να έχουν πλήρη επαφή μεταξύ τους. Ο 

Funakoshi ενημερώθηκε για αυτούς τους αγώνες και αφού δεν ήταν σε θέση να τους 

αποθαρρύνει, γιατί θεωρούσε ότι υποβίβαζαν την τέχνη του karate, σταμάτησε να 

πηγαίνει για διδασκαλία στο Shichi –Tokudo. Όυτε ο Funakoshi ούτε ο Otsuka  

εμφανίστηκαν ξανά εκεί. Μάλιστα, μετά από αυτό το γεγονός ο Funakoshi απαγόρεψε 

τους αγώνες ελεύθερης πάλης [οι πρώτοι διαγωνισμοί οργανώθηκαν μετά το θάνατό του 

το 1958]. 

Όταν ο Funakoshi ήρθε στην Ιαπωνία, δίδαξε 16 kata: 5 pinan [Heian], 3 Naihanchi 

[Tekki], το kushanku dai [kanku-dai], το kushanku sho [kanku-sho], το seisan [hangetsu], 

το patsai, το wanshu [enpi], το chinto, το jutte and το join. 

O Funakoshi ήταν ταπεινός άνθρωπος. Κυρηττε και έκανε πράξη την ουσιαστική 

ταπεινοφροσύνη. Κάποτε ένας μαθητής τον είχε ρωτήσει για την διαφορά μεταξύ ενός 

μικροπρεπή και ενός ταπεινού ανθρώπου. Ο Δάσκαλος απάντησε ως εξής: «Είναι απλό. 

Όταν ο μικροπρεπής άνθρωπος λάβει το πρώτο του DAN θα σπεύσει να το διαλαλήσει 

σε όλους ότι απέκτησε το πρώτο dan. Όταν θα λάβει το δεύτερο DAN θα ανέβει όσο πιο 

ψηλά μπορεί για να το φωνάξει παντού σε όλους τους ανθρώπους. Στο τρίτο DAN θα 

πάρει το αυτοκίνητό του και θα πάει στην πόλη να το διαδόσει κορνάρωντας και 
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κάνοντας θόρυβο και θα μιλαέι για το τρίτο dan στους πάντες. Αντίθετα, ο ταπεινός 

άνθρωπος, όταν λάβει το πρώτο dan θα κλίνει την κεφαλή του ως ένδειξη 

ευγνωμοσύνης. Όταν λάβει το δεύτερο dan θα κλίνει την κεφαλή και τους ώμους. Στο 

τρίτο dan θα υποκλιθεί μέχρι την μέση και ήσυχα θα αποχωρήσει κρυφά ώστε να μην 

γίνει αντιληπτός από τους γύρω. 

Ο Funakoshi δεν εδινε την παραμικρή σημασία στους διαγωνισμούς, στην κατάρριψη 

ρεκόρ ή στα πρωταθλήματα. Έδινε έμφαση στην επίτευξη της ατομικής τελειότητας. 

Πίστευε στην ευπρέπεια, στην ανθρωπιά και στην καλοσύνη. Ήταν ο δάσκαλος των 

δασκάλων. 

Πέθανε το 1957 στην ηλικία των 89 ετών αφού είχε συμβάλλει τεράστια στην τέχνη του 

Karate-Do. 

 

 


