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KATA 

A] Η ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΧΝ KATA  

Η Ιαπσληθή αξρηηεθηνληθή είλαη πνιύ ελδηαθέξνπζα. Από ηα παιαηόηεξα 
ρξόληα, ηα ηαπσληθά θηίξηα ζρεδηάδνληαλ κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα είλαη 
αλζεθηηθά ζηηο δπλάκεηο ηεο θύζεο. Γηα παξάδεηγκα νη ηνίρνη θαη ηα 
παξάζπξα, θηηαγκέλα από ραξηί, δελ είλαη ηθαλά λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ 
δσή ελόο αλζξώπνπ ζηελ πεξίπησζε ελόο ηπθώλα. Δπίζεο, νη γσλίεο ησλ 
ζθεπώλ δελ είλαη ηπραία αλπςσκέλεο πξνο ηα έμσ θαη απάλσ. Υπάξρνπλ 
ζπλδεδεκέλα δνθάξηα κε δηθηπσηό πιέγκα ηα νπνία απνξξνθνύλ ηελ δόλεζε 
ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ. 

Τα Kata είλαη είλαη ζαλ ηα ηαπσληθά θάζηξα. Δίλαη όκνξθα, αιιά ζηελ 
νκνξθηά ηνπο ππάξρεη ρξεζηκόηεηα. Λεπηνκέξεηεο ζηηο θηλήζεηο πνπ 
ζηνιίδνπλ ην Κata είλαη αθξίβσο απηέο πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ ρξεζηκόηεηα, 
όπσο νη αλπςσκέλεο γσλίεο ησλ ζθεπώλ ζηελ ηαπσληθή αξρηηεθηνληθή. 

Τν Κata ζηελ ηαπσληθή γιώζζα ζεκαίλεη: θαιούπη, προζτέδηο, 
ηετλοηροπία, ζτήκα, θόρκα, ή ηύπος δεδοκέλφλ. To Κarate Kata είλαη έλα 
ζύλνιν βαζηθώλ ηερληθώλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά.  
Τα Kata είλαη θάηη ζαλ αλαπαξάζηαζε κάρεο αιιά θαλέλα από ηα Κata δελ 
είλαη αληηπξνζσπεπηηθό γηα κία θαη κόλν κάρε. Θα έιεγε θαλείο όηη είλαη 
πεξηζζόηεξν κία κέζνδνο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ζπκπίεζε θαη θξππηνγξάθεζε ώζηε λα εηζάγεη όζα πεξηζζόηεξα 
παξαδείγκαηα είλαη δπλαηόλ λα ζπγθξαηήζεη ε αλζξώπηλε κλήκε. 

 

Κάζε Κata έρεη ηνλ δηθό ηνπ ραξαθηήξα. Μεξηθά Κata πξνθαινύλ κία αίζζεζε 
βαξύηεηαο, ηζρύο θαη επξσζηίαο ζε απηόλ πνπ ηα εθηειεί. Σαλ λα πξνρσξάο 
πξνο ηνλ αληίπαιν κε πείζκα θαη επηκνλή όπσο έλα κεγάιν όρεκα πνπ δελ 
κπνξεί λα ζηακαηήζεη. Άιια Κata ζνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηαρύηεηαο θαη 
ειαθξόηεηαο θαη απαηηνύλ αθξνβαζίεο. ηαλ εθηειείο ηέηνηνπ είδνπο kata 
θαληάδεζαη ηνλ εαπηό ζνπ λα νξκά απόηνκα από ηνλ έλαλ αληίπαιν ζηνλ 
άιινλ κε ηέηνηα ηαρύηεηα πνπ πνηέ δελ πξνιαβαίλεηο λα δεηο κε πνηνλ 
κάρεζαη. Δπίζεο θάπνηα Κata απν θύζε ηνπο είλαη πην νκαιά θαη επραξή 
όζνλ αθνξά ηηο θηλήζεηο ελώ άιια εθηεινύληαη κε αξγό ξπζκό θαη απαηηνύλ 
κεγάιε κπτθή δύλακε. Απηέο νη δηαθνξέο ζηνλ ραξαθηεξα ησλ Κata δελ 
πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ν θαξαηέθα θηλείηαη πην αλάιαθξα 
ζε κεξηθά Κata ελώ ζε άιια πην βαξεηά . Κάζεκηά ηερληθή εθηειείηαη ζαλ λα 
είλαη ε κνλαδηθή ηερληθή πξνο εθηέιεζε θαη κάιηζηα ζην κέγηζην ηεο 
απόδνζεο πνπ κπνξεί λα θηάζεη ην άηνκν πνπ ηελ εθηειεί. Τειηθά εθείλν πνπ 
ίζσο δηαθνξνπνηεί ηα Kata αλακεηαμύ ηνπο είλαη ην όιν ζτήκα ηωλ 
ηετληθώλ, ε ηατύηεηα θαη ν ρσζκός ζηνλ νπνίν εθηεινύληαη. 

Κάζε Kata έρεη έλα όλνκα, όπσο νη άλζξσπνη. Ολόκαηα όπσο Bassai, Enpi 
θαη Jion έρνπλ ηελ ξίδα ηνπο ζε πνιύ παιηά ρξόληα. Μεξηθά βέβαηα είλαη 
πξόζθαηεο επηλνήζεηο ησλ γηαπσλέδσλ, αιιά ηα πεξηζζόηεξα είλαη νλόκαηα 

http://www.24fightingchickens.com/shotokan/kata/bassaidai.html
http://www.24fightingchickens.com/shotokan/kata/enpi.html
http://www.24fightingchickens.com/shotokan/kata/jion.html
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από ηελ Okinawa γηα ηα νπνία όκσο δελ ππάξρεη εμήγεζε ηεο πξνέιεπζήο 
ηνπο. Μπνξνύκε κόλν λα δηαβάδνπκε ηνπο ραξαθηήξεο kanji κε ηνπο νπνίνπο 
είλαη γξακκέλα ηα νλόκαηα ησλ Kata θαη λα καληέςνπκε ηη κπνξεί λα 
ζθεθηόηαλ ην άηνκν πνπ ηα νλόκαζε. Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, ε πεγή 
πξνέιεπζεο ηνπ νλόκαηνο είλαη πξνθαλήο. Σε άιιεο πεξηπηώζεηο, ην όλνκα 
ηνπ Kata κπνξνύκε κόλν λα ην καληέςνπκε. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζε πνιιέο 
πεξηπηώζεηο νη ραξαθηήξεο kanji κε ηνπο νπνίνπο είλαη γξακκέλν ην όλνκα 
δελ είλαη πάληα αμηόπηζηνη θαη κάιηζηα δηαθνξεηηθνί Αζηάηεο εθπαηδεπηέο 
γξάθνπλ ην όλνκα ελόο Kata ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο. 
Τν λα καληεύεηο ηελ ελλνηνινγηθή ζεκαζία ησλ νλνκάησλ ησλ Kata είλαη 
επράξηζην αιιά θαζόινπ επηζηεκνληθό.   

Τα νλόκαηα ησλ Kata έρνπλ ραζεί ζηα βάζε ησλ αηώλσλ. Πάλησο ην γεγνλόο 
απηό, δειαδή ε ηξαγσδία ηεο ρακέλεο γλώζεο πξνζζέηεη έλα κπζηεξηαθό 
πεξηερόκελν αξραίαο ζνθίαο ζηα Kata. 

Τα Kata είλαη πεξηηξηγπξηζκέλα από κηα αίζζεζε παιαηόηεηαο θαη απηή 
αθξηβώο ε αίζζεζε είλαη κηα βαζηθή αηηία πνπ νδεγεί ηνπο αλζξώπνπο λα 
ζέινπλ λα κάζνπλ ηελ ηέρλε ηνπ karate. Η ηδέα όηη εμαζθείο κία ηέρλε πνπ έρεη 
θιεξνδνηεζεί από δάζθαιν ζε καζεηή γηα 50 ζπλερόκελα ρξόληα, θαη ζε 
κεξηθέο πεξηπηώζεηο γηα 400 ρξόληα, είλαη ζπλαξπαζηηθό θαη ειθπζηηθό. Οη 
αζθήζεηο ηνπ Kata πξνζθέξνπλ θάηη παξαπάλσ από ηδξώηα θαη εμνπζέλσζε 
ζε εθείλνλ πνπ ηηο εθηειεί. Τν kata «πξνηθίδεη» ηνλ θαξαηέθα κε ηελ αίζζεζε 
ηνπ παληνηηλνύ. 

Γηα πνηθίινπο ιόγνπο, νη δεκηνπξγνί ησλ Kata δελ έγξαςαλ πάξα πνιιά γηα 
ην πάζνο ηνπο γηα ηηο πνιεκηθέο ηέρλεο θαη ην ηη έλλνηεο ζέιαλε λα πεξάζνπλ 
κε ηελ δεκηνπξγία ησλ Kata. Σαλ απνηέιεζκα, έρνπκε ιίγε ή θαζόινπ γλώζε 
γηα ην πνηνη είλαη νη δεκηνπξγνί πνιιώλ από ηα kata θαη δελ έρνπκε ηδέα γηα ην 
ηη θξύβεηαη πίζσ από θαζέλα από απηά. Ίζσο λα είλαη θαιύηεξα έηζη. Ίζσο ην 
γεγνλόο όηη δελ γλσξίδνπκε πνιιά καο σζεί ζην λα ςάμνπκε ηελ ζεκαζία 
ηνπο θαη κέζσ απηήο ηεο έξεπλαο λα απνθηήζνπκε εκπεηξία πνπ δελ ζα ηελ 
απνθηνύζακε αλ είρακε έηνηκε ζε πηάην ηελ γλώζε πάλσ ζηα kata.  

 

Ο ραξαθηήξαο kanji γηα ην Kata απνηειείηαη από ηξεηο ραξαθηήξεο. Ο έλαο 
πνπ βξίζθεηαη πάλσ αξηζηεξά ζεκαίλεη ‘ζτήκα’. Ο δεύηεξνο πνπ βξίζθεηαη 
πάλσ δεμηά ζεκαίλεη ‘θόβφ’ θαη ν ηξίηνο θάησ από ηνπο δύν άιινπο ζεκαίλεη 
‘έδαθος’. Τν Kata ινηπόλ είλαη έλα ζρήκα {κνξθή, πινπνίεζε} πνπ „θόβεη‟ 
{ραξάδεη} ην εδαθνο. 

Η εξώηεζε είλαη κία: ζε ηη ρξεζηκεύεη ε εθπαίδεπζε Kata; Αλ εμεηάζνπκε ην 
Kata ζην ζύλνιν ηνπ δελ ζα βξνύκε ππνδείγκαηα θηλήζεσλ κε ηελ ρξήζε 
ρεξηώλ θαη πνδηώλ γηα ηελ απόθξνπζε ηνπ αληηπάινπ ζε κηα επζεία γξακκή 
επίζεζεο. Αιιά παξαηεξνύκε όηη απηό πνπ θάλνπκε ζην Kata είλαη 
ζπλερόκελα κπινθ. Απηό όκσο θαίλεηαη λα είλαη ελαο κε ξεαιηζηηθόο ηξόπνο 
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κάρεο. Γηα πνηνλ ιόγν θάπνηνο ζα έθαλε κηα θνξά έλα κπινθ, ζα γπξίδε 
έπεηηα ζε αληίζεηε θαηεπζπλζε θαη ζα μαλακπιόθαξε; 

Πνιινί εθπαηδεπηέο από ηελ Γύζε άξρηζαλ λα αλαξσηηνύληαη ζε ηη ρξεζηκεύεη 
ην Kata, γηαηη ην εμαζθνύκε; Σηελ εθπαίδεπζε Shotokan παξαηεξείηαη κία 
μεθάζαξε θαη ζεηξηαθή αθνινπζία αζθήζεσλ, δειαδή μεθηλάεη από ηελ 
εθκάζεζε ηεο γξνζηάο ζηνλ βεκαηηζκό, από ην ρηύπεκα κε γξνζηά πξνο έλα 
ζηαζεξό ζηόρν ζε ρηύπεκα κε γξνζηά πξνο έλα θηλνύκελν ζηόρν θαη από ηελ 
πξνθαζνξηζκέλε κάρε ζηελ ειεύζεξε. Τα Kata όκσο είλαη εθηόο απηνύ ηνπ 
ζηαδηαθνύ κνληέινπ εθκάζεζεο ηεο ηερληθήο Shotokan;  

Η απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα είλαη ε εμήο: Η αμία ησλ Kata εηλαη 
δηηηή. Καηαξρήλ ηα Kata είλαη έλα πξνζσπηθό ππόδεηγκα ηεο ηθαλόηεηαο λα 
εθηειεί θάπνηνο ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ πνιεκηθή ηέρλε. Καηα 
δεύηεξνλ, ηα Kata απνηεινύλ κηα βηβιηνζήθε ηερληθώλ απν έλα ζύζηεκα 
πνιεκηθήο ηέρλεο ην νπνίν δελ εμαζθείηαη πηα ζηα πεξηζζόηεξα Shotokan‟s 
Dojos. Δίλαη απαξραησκέλεο ηερληθέο πνπ έρεη θαηαξγήζεη ην ζύγρξνλν 
Shotokan θαη γη’ απηό δελ κπνξεί θάπνηνο λα θαηαιάβεη πσο ζρεηίδνληαη ηα 
Kata κε ην Kumite.  

ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΓΔΟΝΤΑΙ ΜΔ ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SHOTOKAN 

Πξηλ από πνιύ θαηξό νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύζαλ γξνζηέο θαη ιαθηίζκαηα 
γηα λα ρηππεζνύλ κεηαμύ ηνπο ή απιώο παιεύαλε. Τέηνηεο πνιεκηθέο κέζνδνη 
δελ είλαη κνλαδηθέο ζηελ Αζία. Ίζσο είλαη πην παιηέο αθόκα θαη από ηελ ίδηα 
ηελ γιώζζα. Τα αζηαηηθά έζλε απνζήθεπζαλ ηελ γλώζε ηνπο ζε πνιεκηθέο 
κεζόδνπο κέζα ζηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο. Οη παξαδνζηαθνί ρνξνί είλαη 
πνιύ πηζαλό λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο έλαο εύθνινο ηξόπνο 
απνκλεκόλεπζεο ησλ ζεκαληηθώλ ζεκείσλ ζε κηα κάρε κεηαμύ ησλ Κηλέδσλ 
θαη ησλ Οθηλαβέδσλ. 

Τν Kata είλαη πνιύ πηζαλόλ λα πξνήιζε από: παραδοζηαθούς τορούς οη 
οποίοη έηταλ κεηαηραπεί ζε κεζόδοσς κάτες θαη από κλήκες αγώλφλ οη 
οποίες κεηαθράζηεθαλ ζε ηετληθές κάτες. 

B] Shorin & Shorei  

Σην βηβιίν ηνπ, Ryukyu Karate Kenpo, ν Funakoshi ππνζηεξίδεη όηη ηα Kata 
αλήθνπλ ζε δύν θαηεγνξίεο: Shorin & Shorei. O Funakoshi ηζρπξίδνληαλ όηη 
ηα ειαθξά θαη γξήγνξα Kata αλήθνπλ ζην Shorin ζηπι, ελώ ηα βαξηά θαη αξγά 
Kata αλήθνπλ ζην Shorei ζηπι. Έηζη ρξεζηκνπνηώληαο απηήλ ηελ ινγηθή, ηα 
Hangetsu θαη Sochin αλήθνπλ ζην Shorei ζηπι, ελώ ηα Enpi θαη Kanku ζην 
Shorin ζηπι. Δπηπιένλ ν Funakoshi ζπλέδεζε ην Shorin ζηπι κε ην Shuri, 
πνπ είλαη ην ζηπι θαξάηε ηεο Okinawa, ελώ ζπζρέηηζε ην Shorei κε ηηο 
κεζόδνπο ηεο πόιεο Naha. 
 
To εξώηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη γηαηί ηα Kata ρσξίδνληαη ζε Shorin & 
Shorei ζηπι. Σπλήζσο απηό πνπ ιέγεηαη είλαη όηη: ηα Shorin Kata 
εθηειούληαη ζε γρήγορο ρσζκό ελώ ηα Shorei Kata εθηειούληαη αργά θαη 
δσλαηά.  
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O πίλαθαο πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ kata  ζε Shorin θαη 
Shorei ζηπι θαζώο θαη ηελ πηζαλή πξνέιεπζή ηνπο [ν πίλαθαο δεκηνπξγήζεθε 
ζύκθσλα κε ζηνηρεία από ην βηβιίν ηνπ Funakoshi. Η ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα, 
ε πεξηνρή πξνέιεπζεο δειαδή, είλαη δηαπίζησζε κεηά από ζύγθξηζε ησλ 
ζύγρξνλσλ ζηπι ηνπ karate ηεο Okinawa κε ηνπο θαλόλεο kata πνπ γίλαλε 
απνδεθηνί από απηά ηα ζηπι. Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηξίηεο 
ζηήιεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεγή  βηβιία ηνπ Higashionna θαζώο θαη άιια 
βηβιία. Παξαηεξείζηε όηη ε πηζαλή πεγή ηνπ kata ζηελ δεμηά ζηήιε ηνπ 
πίλαθα, δείρλεη ηελ αζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο δηαρσξηζκνύο ηνπ Funakoshi 
ζε shorin & shorei θαη ζην πξαγκαηηθό ζηπι από ην νπνίν πξνέξρεηαη ην kata. 

Funakoshi Shorin/Shorei vs. Place of Kata Origin 

Kata Name Shorin / Shorei Okinawan City of Origin 

Heian (5) Shorin Shuri 

Tekki (3) Shorei Shuri 

Kanku Dai Shorin Shuri 

Bassai Dai Shorin Tomari 

Jion Shorei Tomari 

Enpi Shorei Tomari 

Hangetsu Shorei Shuri 

Gankaku Shorin Shuri 

Jutte Shorin Tomari 
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HEIAN SHODAN 
 
Αξρηθά ήηαλ ην δεύηεξν από ηα πέληε kata ελώ ηώξα αζθείηαη σο  πξώην kata ζηνπο 
αξράξηνπο καζεηέο ζηνπο ζύγρξνλνπο Shotokan karate ζπιιόγνπο. Τν Heian 
Shodan δηαθξίλεηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ θάησ θαη πάλσ κπινθ, ηεο κεζαίνπ επηπέδνπ 
γξνζηάο κε βεκαηηζκό, ηνπ κπινθ shuto-uke, θαη γηα ην γεγνλόο όηη όηη θάζε ηερληθή 
ζέιεη κόλν έλα βήκα γηα λα νινθιεξσζεί. Τν κπζηήξην είλαη γηαηί ε θίλεζε άθεζεο 
ηνπ θαξπνύ πνπ γίλεηαη κεηά ην δεύηεξν κπινθ, δελ ζπκβαίλεη θαη από ηελ αξηζηεξή 
πιεπξά ζηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ kata.  
O ζθνπόο απηνύ ηνπ kata είλαη λα δηδάμεη ηνλ καζεηή ηνλ βαζηθό βεκαηηζκό κπξνζηά 
θαη πίζσ, θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γξνζηάο κε βεκαηηζκό αθνινπζνύκελε από 
κπινθ ηα νπνία βνεζνύλ ζηελ απόθξνπζε ησλ ρεξηώλ ή πνδηώλ ηνπ αληηπάινπ θαη 
επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα ηνλ ζθνπό ηεο επίζεζεο. 
Τν Heian Shodan γεληθά είλαη θαιύηεξα λα δηδάζθεηαη ζε καζεηέο πνπ έρνπλ θιείζεη 
2 κήλεο εθπαίδεπζεο ζηηο βαζηθέο ηερληθέο. Πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο 
έλλνηεο ησλ κεκνλσκέλσλ θηλήζεσλ ρεξηώλ θαη πνδηώλ {δειαδή θίλεζε κε ην έλα 
ρέξη κνλν, ή ην έλα πόδη}, λα γλσξίδνπλ ηηο ηξεηο βαζηθέο ζηάζεηο, ηελ βαζηθή ηερληθή 
ηνπ ιαθηίζκαηνο θαη λα έρνπλ αλαπηύμεη ηελ ηθαλόηεηα λα ζηξέθνπλ ην ζώκα ηνπο θαη 
λα νπηζζνρσξνύλ κε ζηαζεξό ηξόπν ρσξίο λα ράλνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο. 

 
ΓΗ 

Αλ ηα πέληε Heian kata ηα παξνκνηάζνπκε κε ηα πέληε ζηνηρεία ηεο θύζεο {όπσο 
γίλεηαη ζην βηβιίν ηνπ Musashi “Go Rin no Sho”, ηόηε ην Heian Shodan είλαη ην kata 

ηες Γες [Ground Kata]. Oη ηερληθέο ηνπ είλαη βαξεηέο θαη κεγάιεο ηνλίδνληαο ηελ ζηελή 
ζύλδεζε κε ηελ γε. 
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HEIAN NIDAN 
 
To δεύηεξν από ηα Heian Kata , ην Heian Nidan, αξρηθά δηδάζθνηαλ πξώην. Η 
ζύλδεζή ηνπ κε ην Kanku-Dai είλαη νινθάλεξε από ην πξώην κηζό ηνπ kata. To 
Ηeian Nidan κηκείηαη ην Kanku-Dai. Γελ ρξεηάδεηαη λα είζαη εηδηθόο γηα λα ην 
θαηαιάβεηο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε νκνηόηεηα είλαη ηόζν ηζρπξή πνπ αθόκα θαη 
παιαηνί θαη ζπνπδαίνη δηδάζθαινη ζπρλά κπεξδεύνπλ ηα δύν απηά kata. Μάιηζηα έρεη 
ζπκβεί ην εμήο δηαζθεδαζηηθό ζα ιέγακε ζε πξσηάζιεκα ζηελ Ιαπσλία θαη ζηελ 
Γύζε: λα μεθηλάλε κε ην έλα kata θαη λα ηειεηώλνπλ κε ην άιιν. 
 
Η κεγάιε ρξήζε ησλ ηερληθώλ shuto-uke, nukite, αλάπνδν κπινθ θαη ηερληθέο 
ιαθηηζκάησλ, ην θάλνπλ λα μερσξίδεη από ηα άιια Heian kata. Απηό ην kata ζπλήζσο 
ζεσξείηαη δύζθνιν ζηελ αθνκνίσζε απ’ν,ηη ην Heian Shodan. Αλ γη’απηό ην ιόγν ν 
Funakoshi αληέζηξεςε ηελ ζεηξά ησλ δύν πξώησλ kata ή όρη, δελ είλαη μεθάζαξν. 
Δίλαη πηζαλόλ όηη ην Heian Nidan ζεσξείηαη πην δύζθνιν ζήκεξα απιώο επεηδή νη 
ζύγρξνλνη κέζνδνη δηδαζθαιίαο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο από απηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηελ Okinawa. Έλα πξάγκα είλαη ζίγνπξν, ε ζρεηηθή δπζθνιία ησλ 
kata είλαη θαηα έλα κεγάιν κέξνο ζπλάξηεζε ηνπ ξπζκνύ επαλάιεςεο εθηέιεζεο ηνπ 
kata θαη όρη ησλ ηερληθώλ απν ηηο νπνίεο απνηειείηαη. 
 
Τν Heian Nidan κπνξεί λα είλαη απιό θαη εύθνιν λα αλαιύζνπκε ην βαζηθό ηνπ 
πεξηερόκελν, αιιά κέζα ζε απηό κπνξνύκε λα βξνύκε πνιύ απνηειεζκαηηθέο 
ηερληθέο θαη ειηγκνύο. Οη πξώηεο θηλήζεηο είλαη ελδηαθέξνπζεο επηζέζεηο κε ηελ 
ρξήζε ησλ θιεηδώζεσλ πνπ ζηνρεύνπλ ηνπο αγθώλεο ηνπ αληηπάινπ. Οη ηερληθέο 
nukite πεξηγξάθνπλ ηελ ρξήζε ηαπηόρξνλνπ κπινθ θαη επίζεζεο. Τα απόηνκα 
πιάγηα ιαθηίζκαηα θαη ε πίζσ γξνζηά είλαη αθόκα δύν παξαδείγκαηα ηεο ίδηαο 
ηαθηηθήο. Τν kata επίζεο πεξηιακβάλεη ηερληθέο αλάπνδνπ κπινθ ζην δεύηεξν κηζό 
ηεο εθηέιεζήο ηνπ. Μεξηθνί δηδάζθαινη εξκελεύνπλ απηέο ηηο ηερληθέο σο θιεηδώκαηα 
αγθώλσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηηηζέκελσλ ρεξηώλ ηνπ αληηπάινπ. Οη ηέζζεξηο 
ηειεπηαίεο ηερληθέο είλαη πεξηζζόηεξν παξαδείγκαηα κπινθ θαηα ηελ δηάξθεηα 
επίζεζεο. Τα θάησ κπινθ κεξηθέο θνξέο εξκελεύνληαη σο ρηππήκαηα ζηελ 
βνπβσληθή ρώξα ηνπ αληηπάινπ.  

 

 
Water 
Νερό 

 

Τν Heian Nidan ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ην Kata ηοσ Νερού [Water 
kata] ζύκθσλα κε ηα πέληε ζηνηρεία ηεο θύζεο ηνπ Musashi. Με ηηο ρπηέο θαη 
γξήγνξεο θηλήζεηο ην Heian Nidan δίλεη έκθαζε ζηελ γξήγνξε εθηέιεζε θαη 
ηελ ραιαξή θίλεζε. 
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HEIAN SANDAN 
 
Τν ηξίην Heian Kata είλαη ην πην δπζεμήγεην από όια ηα βαζηθά kata, αλ εμαηξέζνπκε 
ηα Tekki. Μέζα ζην Heian Sandan ππάξρνπλ, εθθεληξηθέο θαη δύζθνιεο ζηελ 
εθαξκνγή ηνπο, ηερληθέο ειηγκώλ πνπ πνηθίινπλ από ηηο πην απιέο έσο ηηο πην 
πνιύπινθεο. Τν kata πεξηέρεη πνιιέο δξαζηηθέο θαη θνθηέο αιιαγέο ζηελ 
ζηξαηεγηθή, ζηελ ζηάζε ηνπ ζώκαηνο θαη ζηελ εθηέιεζή ηνπ. Δίλαη μεθάζαξν όηη ην 
Heian Sandan είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα κεηαδώζεη ηελ ηερλνγλσζία ησλ 
πνιύπινθσλ γπξηζκάησλ θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ πνδηώλ θαη κάιηζηα ζπλεηζθαίξεη θαη 
ζηελ εμάζθεζε ηερληθώλ κάρεο ζε θνληηλή απόζηαζε. Τν Heian Sandan δελ ζέηεη ζε 
δνθηκαζία ηηο ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο {δελ επηβαξύλεη ζσκαηηθά} ηνπ καζεηή όζν ηα 
Heian Nidan & Heian Shodan. Οη ηερληθέο κηθξήο θιίκαθαο πνπ πεξηέρεη, θαίλεηαη όηη 
πεξηζζόηεξν απαηηνύλ κεγάια απνζέκαηα εγθεθαιηθήο δύλακεο από ηνλ θαξαηέθα 
παξά ζσκαηηθή ηζρύο θαη αληνρή. 
Πνιιέο ζρνιέο θαξάηε εξκελεύνπλ ηα ‘βαξηά’ ιαθηίζκαηα ηνπ Heian Nidan σο 
‘δξεπάληα’ πνπ απνθξνύνπλ ηελ επεξρόκελε επίζεζε ηνπ αληηπάινπ. Πάλησο, απηή 
ε εξκήλεπζε ηζρύεη θπξίσο ζηελ Γύζε, όπνπ αθόκα θαη ε απιή θαη ειάρηζηε ύςσζε 
ηνπ γόλαηνπ ακέζσο κεηαθξάδεηαη σο πςεινύ επηπέδνπ ηερληθή ιαθηίζκαηνο.  
Οη πεξηζζόηεξνη θαξαηέθα πεξηθξνλνύλ είηε ην  Heian Sandan ή ην Heian Yondan 
πεξηζζόηεξν από ό,ηη ηα άιια kata. To Heian Sandan ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη όηη 
απνηπγράλεη ζην λα κεηαδώζεη ηελ αίζζεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ θηλήζεσλ, θαη είλαη 
ίζσο πην πεληρξά θαηαζθεπαζκέλν ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια kata. Τν enbusen ηνπ 
Heian Sandan είλαη θάπσο αζύγρξνλν ζε ζρέζε κε ηα άιια Heian Kata. 

 

 

Fire 
Φωηηά 

 
Σηα 5 ζηνηρεία ηνπ Musashi ην Heian Sandan αληηπξνζσπεύεη ην kata ηες Φφηηάς 

[Fire Kata]. Σθεθηείηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θηλείηαη ε θσηηά, θαη ζπγθξίλεηε ηηο 
θηλήζεηο ηεο κε ηηο θηλήζεηο ηνπ Heian Sandan. H θσηηά ζηελ αξρή είλαη κηθξή, έπεηηα 
ηαμηδεύεη κε ηνλ άλεκν, θηλείηαη γξήγνξα πξνο ηα εκπξνο, ζηέθεηαη ςειά, θάλεη άικαηα 

θαη πεξηηξηγπξίδεη ό,ηη βξεζεί ζην δξόκν ηεο θαίγνληάο ην κέρξη λα ην θαηαζηξέςεη 
εληειώο. 
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HEIAN YONDAN 
 
Tν ηέηαξην Heian είλαη ζπλήζσο ην πξώην kata πνπ πξνζθέξεη καθξνπξόζεζκεο 
πξνθιήζεηο θαη θίλεηξα ζηνλ καζεηή, γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηειεηόηεηαο ζηελ εθηέιεζε 
ησλ ηερληθώλ πνπ ην ζπληζηνύλ.  Τα πξώηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 
θαξαηέθα ζε απηό ην kata επηθεληξώλνληαη θπξίσο ζηηο πιάγηα απόηνκα ιαθηίζκαηα 
{keage} θαη ζηελ ζηάζε zenkutsu-dachi.  

 
To Heian Yondan δελ είλαη πεξηζζόηεξν δύζθνιν από ην Heian Sandan. Τν kata 
ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν ην ιάθηηζκα θαη ηαπηόρξνλα ηελ πίζσ γξνζηά. Δπίζεο ηα 
κπινθ είλαη πην εληζρπκέλα δηνηί ζπκκεηέρνπλ θαη ηα δύν ρέξηα, θαη κάιηζηα δίλεηαη 
κεγάιε βαξύηεηα ζηελ ρξήζε ησλ αγθώλσλ θαη ησλ γνλάησλ. 
 
πσο εηπώζεθε θαη πην πάλσ, νη πην δύζθνιεο θηλήζεηο ζεσξνύληαη ε ζηάζε 
zenkutsu-dachi θαη ην keage. Απηέο νη αξθεηά ‘ειθπζηηθέο’ {κε ηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο 
ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο πξόθιεζεο λα ηηο δνθηκάζεηο θαη λα ηεο ηειεηνπνηήζεηο} 
θηλήζεηο απαηηνύλ επέιηθηνπο γνθνύο θαη αζηξάγαινπο θαζώο θαη δπλαηά γόλαηα. 
 
Τν απζεληηθό Pinan Yondan είρε σο ηειηθό ζεκείν εθηέιεζεο πεξίπνπ κηα ζέζε 
απόζηαζε πίζσ από ην ζεκείν εθθίλεζεο. Υπάξρεη κηα πηζαλή εμήγεζε γηα ην 
γεγνλόο απηό. Τν Pinan Godan ηειείσλε πεξίπνπ κία ζέζε απόζηαζε κπξνζηά από 
ην ζεκείν εθθίλεζεο. Οπόηε, αλ θάπνηνο ήζειε λα εθηειέζεη ηα δύν kata ζπλερόκελα, 
ηόηε ηα αξρηθά θαη ηειηθά ζεκεία εθηέιεζεο θαη γηα ηα δύν Pinan ζπκπίπηνπλ κεηαμύ 
ηνπο.  
 
Τν Heian Yondan ζπλίζηαηαη από αξθεηά ππνδείγκαηα ηερληθώλ πνπ ηα ζπλαληάκε 
πνιύ ζπρλά ζε όια ηα Shotokan kata. Γηα παξάδεηγκα, ηα δύν πιάγηα ιαθηίζκαηα κε 
ηηο επηζεηηθέο γξνζηέο πξνο ηα πίζσ ππάξρνπλ ζην Sochin θαη ζηα δύν Kanku kata. 
Τν κπξνζηηλό ιάθηηζκα πνπ αθνινπζείηαη από ηελ θάζεηε αλάπνδε γξνζηά είλαη 
επίζεο κηα ηερληθή πνπ ζα αληηκεησπίζεη ν καζεηήο αξγόηεξα ζηελ δηάξθεηα ηεο 
εθπαίδεπζήο ηνπ. 

 
Wind 

Άλεκος 
 
 

Λόγσ ηνπ πςεινύ επηπέδνπ ηερληθώλ ιαθηηζκάησλ θαη ρεξηώλ, ην Heian Yondan 
ραξαθηεξίδεηαη σο ην kata ηοσ Αλέκοσ [Wind Kata], ζύκθσλα πάληα κε ην βηβιίν ηνπ 
Musashi. Τα μαθληθά κεησπηθά ρηππήκαηα κε ην ζώκα είλαη αιήζεηα όηη δεκηνπξγνύλ 
θύκκαηα αέξα γύξσ από ηνλ θαξαηέθα. Επίζεο θαη ηα ιαθηίζκαηα είλαη ελδεηθηηθά ηεο 
θύζεο ηνπ αλέκνπ. Επνκέλσο ην kata απηό δηθαίσο ζεσξείηαη σο ην kata ηνπ Αλέκνπ. 
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HEIAN GODAN 
 
To Ηeian Godan ζπλερίδεη ηελ κειέηε ηνπ Heian Yondan πάλσ ζηελ εληζρπκέλε, 
δηπιά εμνπιηζκέλε ηερληθή απόθξνπζεο θαη αληεπίζεζεο. κσο, ζε αληίζεζε κε ην 
Heian Yondan, ζην Heian Godan παξαιείπεηαη ην πιαγην απόηνκν ιάθηηζκα 
{keage}, κηα ηερληθή πνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή νδεγώληαο ηνλ ζηνλ δξόκν 
ηεο ζπλερνύο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηειεηόηεηαο. Σε αληηθαηάζηαζε, 
ππάξρεη κηα θίλεζε άικαηνο ε νπνία δύζθνια κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από έλαλ 
αξράξην καζεηή. Τν άικα ηνπ Heian Godan δελ είλαη ην κνλαδηθό ζηα kata. Απιώο 
είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα εθηειέζεη κηα ηερληθή άικαηνο ζε 
kata. Kata όπσο ηα Enpi, Kanku-Sho, Unsu, θαη Meikyo απαηηνύλ ςειά άικαηα ζηνλ 
αέξα, επνκέλσο ε ηθαλόηεηα ηνπ άικαηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα εθείλνπο πνπ 
θηινδνμνύλ λα γίλνπλ εηδηθνί ζηα kata. 
 
Οη κπζηήξηεο ηερληθέο αληηθαηξνπηίδνληαη ζηα ηειεπηαία βήκαηα ηνπ kata θαη είλαη 
γεληθά εξκελεπόκελεο σο ρηππήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη από αλαηξνπέο {ξίςεηο} 
ηνπ αληηπάινπ. Πάλησο, αλ θαλείο επηρεηξήζεη λα κειεηήζεη θαη λα εξεπλήζεη ηηο 
ηερληθέο ξίςεο ηνπ αληηπάινπ ζε όια ηα Shotokan karate kata ζα ζπκπεξάλεη όηη 
είλαη πεξίηερλα θξπκκέλεο ζηελ δνκή ησλ kata. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη 
θξππηνγξαθεκέλεο, δελ είλαη εκθαλήο. Οη δύν ηειεπηαίεο ηερληθέο ζην Heian Godan, 
είλαη δείγκαηα ηεο πξναλαθεξζείζαο θξππηνγξάθεζεο ησλ ξίςεσλ θαη ιαβώλ πνπ 
ππάξρνπλ κέζα ζην kata. 
 
Μαζεηέο πνπ είλαη ζσκαηηθά αδύλακνη, επηρεηξνύλ κε έλα πνιύ δπλαηό Kiai λα 
απνθξύςνπλ ην αλεπηηπρέο άικα ηνπο. Πάλησο, ε ηειεηνπνίεζε ηεο ηερληθήο ηνπ 
άικαηνο ζην Heian Godan είλαη κόλν ε αξρή γηα ηνλ κειινληηθό πξσηαζιεηή ζην 
kata.  

 

 
Void 
Κελό 

 
Τν πέκπην Heian kata είλαη ην kata ηοσ Κελοσ [Void Kata] ζύκθσλα κε ηελ 
θαηάηαμε ηνπ Musashi. Καηα ηελ δηάξθεηα ηνπ άικαηνο, δηαρσξίδεηαη ην ζώκα 
από ην έδαθνο, από ηνλ αληίπαιν, από ηα πάληα.Η έλλνηα ηνπ θελνύ ίζσο 
ζπκβνιίδεη ην θαζαξό [θελό ] κπαιό πνπ είλαη απαξαίηεην λα έρεη ν θαζε 
πνιεκηζηήο.  
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TEKKI SHODAN 
 
To Tekki Shodan, ζε αληίζεζε κε ηα Tekki Nidan θαη Tekki Sandan, μεθηλάεη κε ηα 
ρεξηά λα εθηείλνληαη ηελησκέλα κπξνζηά θαη θάησ, κε ηηο παιάκεο αλνηρηέο θαη 
ελσκέλεο κεηαμύ ηνπο ζηα πιάγηα ζαλ λα ζρεκαηίδνπλ έλα αλάπνδν ηξίγσλν θαη ηα 
δάρηπια λα δείρλνπλ πξνο ηα θάησ. Γειαδή δελ αξρίδεη κε ηελ γλσζηή ζπλήζε 
θπζηθή ζηάζε shizen-tai όπσο ηα πεξηζζόηεξα kata.  
 

 
Tekki 

 

Απηά ηα ηξία παξεμεγεκέλα kata ιέγεηαη όηη εμππεξεηνύλ ζηελ εθπαίδεπζε 
ηερληθώλ έθηππνπ πνιεκηζηή. Αιιά ε αιήζεηα δελ είλαη γλσζηή. Τα tekki είλαη 

από ηα πην θξππηνγξαθεκέλα θαη ζπκππθλσκέλα ζε ηερληθέο kata. Έπεηηα 
από βαζεία κειέηε είλαη πηζαλόλ θάπνηνο λα θαηνξζώζεη λα αλαθαιύςεη έλα 

ζεζαπξό ηερληθώλ. 
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JION 
 
 

Τν όλνκα Jion είλαη αγλώζηνπ πξνειεύζεσο. Υπάξρνπλ βέβαηα νξηζκέλνη ηζρπξηζκνί 
όηη ην όλνκα πξνέξρεηαη από έλαλ λαό πνπ ιέγόηαλ Jion-Ji, ην νπνίν θαηά γξάκκα 
ζεκαίλεη Ναόο Jion. Δπίζεο θάπνηνη άιινη ππνζηεξίδνπλ όηη ην kata είλαη έλα 
θιαζζηθό Shaolin Kata ην νπνίν κάιηζηα αξρίδεη θαη ηειεηώλεη κε ηνλ ραηξεηηζκό 
‘Ming’. Δπηπιένλ, νη Ιάπσλεο ζπλήζηδαλ ιέεη λα νλνκάδνπλ ηνπο Shaolin σο Jion-Ji 
αιιά ν ραξαθηήξαο kanji γηα ηελ ιέμε shaolin ζεκαίλεη: ‘αγαπώ ηνλ ήρν’. Πάλησο 
πξέπεη λα ππάξρνπλ πνιινί λανί ζηελ Ιαπσλία κε απηό ην όλνκα, Jion [είλαη ηόζν 
θνηλόηππν όλνκα γηα λαό όζν θαη ην όλνκα Γηάλλεο ή Μαξία γηα ηνπο αλζξώπνπο]. 
Τν πξώην ηκήκα ηεο ιέμεο Jion, ην ‘Ji’ ζεκαίλεη: ‘Παγθόζκηα Αγάπε’, ‘ηξπθεξόο’, 
‘επγελήο’ θαη ‘γεκάηνο αγάπε’. Τν δεύηεξν ηκήκα ηεο ιέμεο Jion, ην ‘on’ ζεκαίλεη: 
‘ράξηο’, ‘εύλνηα’, ‘θαινζύλε’, ή ‘επγέλεηα’.  
 
Τν Jion είλαη έλα κεγάιν αιιά απιό kata. Οη πεξηζζόηεξεο ηερληθέο πνπ πεξηέρεη 
είλαη αξθεηά νηθείεο ζε νπνηνλδήπνηε πξνρσξεκέλν karateka. Υπάξρνπλ γεληθά 
κόλν κεκνλσκέλνη ζπλδπαζκνί ηερληθήο αλα βήκα θαη ην πξόηππν πνπ αθνινπζεί 
όιν ην kata είλαη αξθεηά απιό. Αλ θάπνηνο γλσξίδεη ηέιεηα ηα Heian & Tekki δελ ζα 
έρεη θακηά δπζθνιία λα εθηειέζεη ην Jion. Αλ θαη έρεη πην ‘δηαθξηηηθν’ξπζκό από ηα 
Heian, ην Jion δελ παξνπζηάδεη ζνβαξά εκπόδηα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο.  

 
Tα ηέζζερα κεγάια 
 
Τν Jion είλαη ην ηξίην από ηα Τέζζεξα Μεγάια Kata [Bassai Dai, Kanku Dai, Jion & 
Enpi]. Τν Jion είλαη πάλησο ππνρξεσηηθό λα ην γλσξίδεη εθείλνο πνπ ζθνπεύεη λα 
θαηέβεη ζε πξσηάζιεκα ηεο J.K.A. γηα παγθόζκην έπαζιν. 

 
Σα ηρία kata ηοσ ‘ζεβαζκού’ 

Τα Jion, Jiin, θαη Jitte ζπρλά 
ηαμηλνκνύληαη καδί σο ηα Τξία Kata ηνπ 
Σεβαζκνύ. Ο ιόγνο είλαη όηη ηα Jion, Jiin, 
θαη Jitte αξρίδνπλ θαη ηειεηώλνπλ κε ηνλ 
θηλέδηθν ραηξεηηζκό ‘Ming’, ζηνλ νπνίν ε 
δεμηά γξνζηά θαιύπηεηαη από ηελ 

αξηζηεξή παιάκε σο έλδεημε ζεβαζκνύ. Απηή ε ρεηξνλνκία ζπλαληάηαη ζηελ θηλέδηθε 
πνιεκηθή ηέρλε ηνπ Kung Fu. Γελ είλαη πεξίεξγν λα πξνέξρεηαη όλησο ε 
ζπγθεθξηκέλε ρεηξνλνκία από ηελ Κίλα αθνύ νη Οθηλαβέδνη κεξηθά από ηα kata ηα 
απνθηήζαλε από ηελ Κίλα.  
Άιια kata πνπ αξρίδνπλ κε ηνλ θηλέδηθν ραηξεηηζκό είλαη ηα Bassai Dai θαη Enpi. Σην 
Bassai Dai ε αξηζηεξή γξνζηά θαιύπηεηαη από ηελ δεμηά παιάκε αιιά ηα ρέξηα είλαη 
ρακεισκέλα κπξνζηά από ηελ θνηιηά. Σην Enpi είλαη έηζη αθξηβώο κε ηελ κόλε 
δηαθνξά όηη ε γξνζηά θαη ρέξη βξίζθνληαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο κέζεο.  
To Jion είλαη ην δεκνθηιέζηεξν από ηα ηξία θαζώο αλήθεη ζηα 4 Μεγάια kata θαη 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ύιε γηα ηελ θαθέ δώλε. Δπηπιένλ ην Jion είλαη έλα από ηα 
ιίγα kata ζην karate ζην νπνίν νη ζπλδπαζκνί κπινθ/αληεπίζεζεο εθηεινύληαη κε 
ηαπηόρξνλε πξνώζεζε πξνο ηα εκπξόο.  
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ENPI 
 
Τν Enpi είλαη έλα από ηα Tέζζεξα Μεγάια Kata θαη κάιηζηα είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν 
kata γηα εθείλνλ πνπ δελ έρεη ειαθξύ βήκα. Τν Enpi πεξηέρεη ηελ πξώηε αιεζηλά 
δύζθνιε ηερληθή αικαηνο γηα πνιινύο αζιεηέο ηνπ karate. Γη’απηόλ ηνλ ιόγν 
ζεσξείηαη βαζηθό kata θαη είλαη ππνρξεσηηθό γηα πξνρσξεκέλεο εμεηάζεηο Dan όπσο 
επίζεο θαη ζε πξσηάζιεκα. 
 
Τν όλνκα Enpi ζπλίζηαηαη από δύν ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ αληίζηνηρα: ‘γεραλός’[ηο 
πηελό] θαη ‘πεηάφ’. Δπνκέλσο ην όλνκα ηνπ kata ζπρλά κεηαθξάδεηαη σο 
‘Ιπηάκελος Γεραλός’, ή ‘Σο Πέηαγκα ηοσ Γεραλού’. ια απηά ηα νλόκαηα ζα 
κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ αθξηβείο κεηαθξάζεηο ησλ ηαπσληθώλ ραξαθηήξσλ. Τν 
όλνκα κπνξεί λα γξαθηεί σο Enpi ή Empi – δελ έρεη ζεκαζία. Η πξνθνξά ησλ np 
θαη mp ερεί ην ίδην θαη ζηα αγγιηθά θαη ζηα ηαπσληθά. 

Τν απζεληηθό [αξρηθό] όλνκα ηνπ kata ήηαλ Wanshu θαη ίζσο δεκηνπξγήζεθε [ή 
αθηεξώζεθε ζηνλ] από ηνλ δηάζεκν δάζθαιν ηνπ karate ηεο Okinawa,  Suppashi 
Wanshu. To όλνκα Enpi είλαη κάιινλ δεκηνπξγία ηνπ Funakoshi θαη είλαη πξνθαλώο 
έλα όλνκα ην νπνίν πξαγκαηηθά  έγηλε απνδεθηό ζε αληίζεζε κε άιιεο απόπεηξεο ηνπ 
γηα κεηνλνκαζίεο ησλ kata όπσο: Sochin -> Hakko, Wankan -> Shiofu, θαη 
Gojushiho -> Hotaku, νη νπνίεο θαη δελ πηνζεηήζεθαλ από ηνπο καζεηέο ηνπ. 

Τν Δnpi έρεη έλα αζπλήζηζην enbusen ην νπνίν αξρίδεη από εκπξόο θαη πεγαίλεη 
πξνο ηα αξηζηεξά. Τν kata κπνξεί λα εθηειεζηεί από ηελ πίζσ γσλία ελόο αξθεηά 
επξύρσξνπ δσκαηίνπ, ηέηνηνπ ώζηε λα κπνξεί θάπνηνο άλεηα λα θάλεη βήκαηα πξνο 
όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. 

Τν Enpi πεξηέρεη κηα ηερληθή άικαηνο θαηα ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο εθηειείηαη έλα 
κπινθ κε shuto-uke. Αλ ν karateka δελ θαηνξζώζεη λα ζεθώζεη, ζην άικα, ηα πόδηα 
ηνπ πεξίπνπ ζην κηζό ηνπ ύςνπο ηνπ ηόηε έρεη απνηύρεη.  
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BASSAI - DAI 
 
 
Η ιέμε Bassai πηζαλόλ ζεκαίλεη: ‘Βγάδφ από έλα οτσρό’. Δλ νιίγνηο, ζεκαίλεη: 

‘Γηάζφζε’. Ο πξώηνο ραξαθηήξαο:  , κπνξεί λα δηαβαζηεί σο nuki ή batsu, 
αλάινγα κε ηνλ ζπλδπαζκό θαη ηνλ θπζηθό ηξόπν ρξήζεο ηνπο από ηνπο ληόπηνπο. 

Σεκαίλεη ‘εμάγσ’ ή ‘ηεληώλσ’, έπηκεθύλσ’. Ο δεύηεξνο ραξαθηήξαο: , κπνξεί λα 
δηαβαζηεί  σο fusagu ή sai ην νπνίν ζεκαίλεη ‘θιείλσ‟, ‘θξάδσ‟, ‘εκπνδίδσ‟, ή ‘κπαίλσ 
ζηελ κέζε‟. Υπάξρνπλ πνιιέο έλλνηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από απηόλ 
ηνλ ζπλδπαζκό ραξαθηήξσλ. 

Τν όλνκα ‘Bassai‟ κπνξεί λα γξαθηεί κε 6 δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο, θαη θαλέλαο 
Ιάπσλαο δηδάζθαινο ηνπ karate δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζίγνπξνο γηα ην πνηνη 
από ηνπο ραξαθηήξεο kanji είλαη νη απζεληηθνί. Απηνί πνπ απεηθνλίδνληαη ζην πάλσ 
ζρήκα {Bassai Dai} έρνπλ παξζεί από ην βηβιίν ηνπ Funakoshi: ‘Ryukyu Karate 
Kenpo (1922)’. Μία πξώηε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ ιέμε Bassai είλαη ε 
πξναλαθεξζείζα: ‘βγάδφ από έλα οτσρό’. Μία άιιε ζεκαζία είλαη: ‘αποκαθρύλφ 
έλα εκπόδηο’. Η θνηλή αγγιηθή κεηάθξαζε είλαη: ‘Γηεηζδύσ ζε έλα νρπξό’, όκσο δελ 
θαίλεηαη όηη ππάξρεη ραξαθηήξαο kanji γηα ην ξήκα ‘Γηεηζδύσ’ κεηαμύ απηώλ ησλ 
ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην όλνκα απηνύ ηνπ kata. To γηαηί πνιινί 
εθδόηεο βηβιίσλ karate επέιεμαλ ηελ ζεκαζία ‘Γηεηζδύσ ζε έλα νρπξό’ γηα απηό ην 
kata, είλαη έλα κπζηήξην. 

Τν βηβιίν Best Karate Volume 6 ηνπ Nakayama Masatoshi [αγγιηθή έθδνζε] θαη ην 
Karatedo Kyohan ηνπ Funakoshi/Oshima [αγγιηθή έθδνζε] παξνπζηάδνπλ σο 
εμήγεζε ηεο ιέμεο Bassai ηελ θξάζε: ‘Γηεηζδύφ ζε έλα οτσρό’ 
 

Dai & Sho Kata 
 
Ο ηειεπηαίνο ραξαθηήξαο –Dai, ζεκαίλεη ‘κεγάιν‟. Τα ηξία ‘Dai‟ kata ηνπ Shotokan 
είλαη ηα: Kanku Dai, Gojushiho Dai, θαη Bassai Dai. Τν θαζέλα από απηά είλαη 
δηαθνξεηηθή έθδνζε ηνπ ίδηνπ kata θαη γη’ απηό ηνπο δόζεθε ε θαηάιεμε απηή γηα λα 
μερσξίδνπλ από ηηο άιιεο εθδόζεηο. Τα Dai Kata είλαη ηα ‘κεγάια‟ kata, γη’απηό θαη 
έρνπλ ηελ θαηάιεμε Dai πνπ ζεκαίλεη ‘κεγάιν‟. Τα άιια kata πνπ είλαη ηα ηαίξηα 
απηώλ είλαη ηα Sho kata, δειαδή ηα ‘κηθξά’ kata. 
 

Από ηελ Tomari ή ηελ Κίλα; 
 
Τν Bassai Dai είλαη πνιύ παιηό kata, θαη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο 
ηνπ. Δλώ θάπνηνη αλαγλσξίδνπλ σο δεκηνπξγό ηνπ ηνλ Matsumura Sokon, ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα θαλείο δελ μέξεη ζηα ζίγνπξα αλ ε θήκε απηή ηζρύεη όλησο. Η 
αιήζεηα είλαη όηη είλαη άγλσζηε ε πξνέιεπζε όισλ ησλ εθδόζεσλ Bassai Dai. Γελ 
γλσξίζνπκε όζν παιηό είλαη θαη δελ κπνξνύκε κε βεβαηόηεηα λα πνύκε όηη 
πξνέξρεηαη από ηελ Κίλα ή ηελ Okinawa. 
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Ωο πηζαλή πξνέιεπζε ηνπ Bassai Dai ζεσξείηαη ε πόιε Tomari, αλ θαη απηή ε 
πιεξνθνξία είλαη βαζηζκέλε ζε ηξηηνγελήο καξηπξία θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη δελ 
κπνξνύκε ζήκεξα λα απνδείμνπκε ηελ γλεζηόηεηά ηεο. Κάπνηα άιιε ζεσξία ιέεη όηη 
ηα Bassai πξνέξρνληαη από πεγέο ηνπ Βόξεηνπ Shaolin αιιά δελ γλσξίδνπκε από 
πνην ππνζύζηεκα ηνπ Shaolin. Πάλησο εκπεξηέρνπλ έληνλα ζηνηρεία ηνπ ζηπι ηνπ 
Τίγξε. Σηελ Okinawa ρξεζηκνπνηνύζαλ ην όλνκα Passai πνπ ζήκαηλε "Καηαιακβάλσ 
ην νρπξό". Λέγεηαη επίζεο όηη ελώ ην Bassai-Dai ζπκβνιίδεη ηελ θαηάιεςε ηνπ 
νρπξνύ, ην Bassai-Sho ζπκβνιίδεη ηελ κάρε ηεο επαλεμόδνπ από ην 
νρπξό.Υπάξρνπλ άιιεο εθδόζεηο ηνπ kata πνπ έρνπλ νλόκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη 
ζηελ πόιε Tomari, όπσο είλαη ην ‘Oyadomari Bassai’, ην νπνίν ζεκαίλεη «Τν 
Bassai πνπ θαηάγεηαη από ηελ πόιε Tomari». Μεξηθνί ηζρπξίδνληαη όηη απηό ην όλνκα 
αλαθέξεηαη ζε θάπνηνλ άλδξα πνπ ιεγόηαλ Oyadomari. Υπάξρεη επίζεο θαη ην 
Tomari Bassai. πσο θαη ηα άιια Shotokan kata πνπ ιέγεηαη όηη πξνέξρνληαη από 
ηελ πόιε Tomari, δειαδή ηα Jutte, Jion, Jiin θαη Enpi, έηζη θαη ην Bassai αξρίδεη κε 
ηελ δεμηά γξνζηά λα θαιύπηεηαη από ηελ αξηζηεξή παιάκε. Απηή ε θίλεζε είλαη 
ραξαθηεξηζηηθή ζε κεξηθά kata ηνπ Shotokan, ηα νπνία θαίλεηαη πσο πξνέξρνληαη 
από ηελ πόιε Tomari. Δπηπιένλ, απηή ε ρεηξνλνκία ίζσο έξρεηαη από ηελ Kίλα θαη 
απνηειεί έλδεημε ζεβαζκνύ, ή απιώο κπνξεί ην άηνκν πνπ ζπγθέληξσζε απηά ηα 
ζπγθεθξηκέλα kata λα επέιεμε απηόλ ηνλ ηξόπν εθθίλεζεο ηεο εθηέιεζεο επεηδή ηνπ 
άξεζε. Ίζσο θάπνηνο εηδηθόο ηνπ karate από ηελ Okinawa λα άξρηδε πάληα ην kata 
ηνπ κε απηήλ ηελ ζηάζε θαη γη’ απηό δηαηεξνύκε ηελ θίλεζε απηή έσο ζήκεξα.  
Πξαγκαηηθά είκαζηε αλίθαλνη λα γλσξίδνπκε ηελ αιεζηλή ηζηνξία ησλ kata. 

Οη εθδόζεης ηοσ Bassai Dai 

Υπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο ηνπ Bassai Dai όπσο είλαη νη: ‘Matsumura 
Bassai’, ‘Tomari Bassai’, ‘Oyadomari Bassai’, ‘Koryu Bassai’. ιεο απηέο νη 
εθδόζεηο είλαη παξόκνηεο ζην βαζηθό ηνπο ζρήκα, αιιά θακία δελ είλαη ηαπηόζεκε κε 
ηελ άιιε. Τν θνηλό ζεκείν νκνηόηεηαο κεηαμύ όισλ απηώλ ησλ εθδόζεσλ, είλαη ν 
κεγάινο αξηζκόο θηλήζεσλ κπινθ ζηελ αξρή ηνπ kata, πνπ αθνινπζείηαη από αξθεηά 
‘ρέξη-ζπαζί‟ κπινθ θαη έλα ρακειό, πιάγην, σζεηηθό ιάθηηζκα. Η δηαθνξά εληνπίδεηαη 
ζηα είδε ησλ κπινθ θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο θαηα ηελ δηάξθεηα ησλ ειηγκώλ 
κπινθαξίζκαηνο.  
 

Εθαρκόδοληας ηο Bassai Dai  
 
Τν Bassai Dai, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν kata, νδεγεί ζηελ ζθέςε ελαιιαθηηθώλ 
εθαξκνγώλ γηα ηηο ηερληθέο, πέξα από απηέο πνπ βξίζθνπκε ζηα πεξηζζόηεξα βηβιία 
karate. Δίλαη δύζθνιν λα θαηαλνήζνπκε ηηο ηερληθέο αλ ιάβνπκε ππόςελ ην ζηπι 
κάρεο ηνπ Shotokan όπνπ επηθξαηνύλ νη πνιύ επηζεηηθέο γξνζηέο, ηα ιαθηίζκαηα θαη 
ν θακππινεηδήο βεκαηηζκόο [βήκα πνπ δηαγξάθεη ζην έδαθνο εκηθύθιην]. Οη θηλήζεηο 
κπινθ είλαη πάξα πνιιέο θαη ζρεδόλ ζπλερόκελεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο. Γηαηί 
θάπνηνο ζα έθαλε θάηη ηέηνην ζε κηα κάρε; Γειαδή ζε ηη ρξεζηκεύεη απηό ην ζηπι κε 
ηα δηαδνρηθά κπινθ; Η απάληεζε είλαη όηη θαλείο δελ ζα ην έθαλε απηό θαη επνκέλσο 
δελ είλαη έηζη όπσο θαίλνληαη ηα πξάγκαηα. Σην Bassai Dai ηα κπινθ δελ είλαη απιά 
κπινθ, είλαη θάηη παξαπάλσ. Αλ θαηαιήμεη θάπνηνο ζε απηό ην ζπκπέξαζκα, ηόηε 
είλαη ζε θαιό δξόκν θαη κπνξεί λα αλαθαιύςεη θαη άιιεο πξνρσξεκέλεο ηερληθέο θαη 
ζηα άιια kata. 

Υπάξρνπλ πνιιέο ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο ηνπ kata Bassai Dai. Φπζηθά, νη πην 
θαλεξέο εθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ κπινθάξηζκα θαη απνθπγή θαη αληεπίζεζε ζε 
έλα κεγάιν αξηζκό ιαθηηζκάησλ θαη γξνζηώλ από αληηπάινπο πνπ έρνπλ 
πεξηθπθιώζεη ηνλ καρόκελν. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην kata πεξηέρεη  αθόκα πην 
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ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ησλ κπινθ πνπ δελ έρνπλ 
ελζσκαησκέλεο θηλήζεηο αληεπίζεζεο. Τα κπινθ κπνξνύλ λα εξκελεπηνύλ ζαλ 
ζεηξέο από αλαηξνπέο θαη ζαξώζεηο ζπλδπαζκέλεο κε ιαβέο θαξπώλ θαη θξαγκνύο 
κε ηνπο βξαρίνλεο. Τν Bassai Dai απαηηεί κεγάιε γλώζε ησλ ηερληθώλ karate, θαη 
επίζεο απαηηεί εθηεηακέλε γλώζε ηερληθώλ jujutsu έηζη ώζηε νη αλαηξνπέο, νη ιαβέο 
θαη άιιεο κε-shotokan ηερληθέο λα γίλνπλ θαλεξέο κέζσ πξνζερηηθήο αλάιπζεο. 

Τν Bassai Dai ζεσξείηαη έλα από ηα αληηπξνζσπεπηηθά kata ηνπ ζηπι Shotokan 
ιόγσ ηεο κεγάιεο ρξήζεο ηερληθώλ πνπ ραξαθηεξηδνληαη από πιαηηέο θηλήζεηο. Τν 
Bassai Dai κνηάδεη πνιύ κε ην Kanku Dai, εηδηθά ε ζεηξά θηλήζεσλ από ηελ 9ε έσο 
ηελ 14ε θίλεζε.  

 

 
 



 16 

 
 
 

KANKU DAI 
 
To Kanku-Dai δηδάζθεηαη ππνρξεσηηθά ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ζρνιέο karate θαη κάιηζηα 
είλαη έλα από ηα απαηηνύκελα kata γηα ζπκκεηνρή ζε αγώλεο όπσο είλαη επίζεο ηα: 
Jion, Empi, θαη Bassai Dai. Απηά ηα ηέζζεξα kata ζεσξνύληαη όηη απνηεινύλ ηελ 
θαξδηά ηνπ Shotokan Karate Kata, θαη ζπρλά αλαθέξνληαη σο ηα «Μεγάια 4» [Big 
Four] ζηελ Ιαπσλία. Πξνθαλώο ην κεγαιύηεξν από ηα 4 είλαη ην Kanku-Dai. 
 
Τν όλνκα Kanku είλαη έλαο ζπλδπαζκόο δύν ραξαθηήξσλ. Ο πξώηνο ραξαθηήξαο 
είλαη ν kan, πνπ ζεκαίλεη: ‘βιέπσ, επηζεσξώ‟ ή ζαλ νπζηαζηηθό: ‘ζέα, ζθνπηά, 
αληίιεςε, εηθόλα‟. Ο επόκελνο ραξαθηήξαο είλαη ν Ku ν νπνίνο έρεη δηάθνξεο 
ζεκαζίεο: „νπξαλόο, θελόηεηα, θελό, αέξαο‟. Τν όλνκα Kanku ζπλήζσο κεηαθξάδεηαη 
σο: ‘Κοηηάφ ζηολ οσραλό’. Αιιά ππάξρεη θαη κηα άιιε δηαθνξεηηθή κεηάθξαζε: ‘Η 
ζέα ηοσ οσραλού’. Άιιεο πηζαλέο κεηαθξάζεηο είλαη νη αθόινπζεο: ‘Κνηηώληαο ηελ 
θελόηεηα‟, ‘Παξαθνινπζώληαο ηνλ νπξαλό‟.   

Η ιέμε Dai ζεκαίλεη ‘κεγάιν‟. Απηό ην kata είλαη ην κεγαιύηεξν από ηα δύν kanku 
πνπ ππάξρνπλ. Τν ηαίξη ηνπ, ην Kanku-Sho δειαδή, πηζηεύεηαη όηη είλαη λεόηεξε 
έθδνζε ηνπ ίδηνπ kata. Μαδί, ηα Kanku-Dai & Kanku-Sho, παξνπζηάδνπλ ην ίδην 
κνηίβν θηλήζεσλ ζε δύν δηαθνξεηηθά ζρήκαηα. Τν Kanku-sho είλαη πηζαλόηαηα 
δεκηνπξγία ηνπ Itosu, ν νπνίνο, κεηά από εμάζθεζε ρξόλσλ ζην Kanku-Dai, 
επηρείξεζε λα δεκηνπξγήζεη κηα έθδνζε ε νπνία ζα ηαίξηαδε πεξηζζόηεξν ζε απηά 
πνπ επηζπκνύζε λα εμαζθήζεη. Τν Kanku-Dai ζεκαίλεη βαζηθά ‘Μεγάιο Kanku’. 

ηαλ ν Funakoshi έθεξε απηό ην kata ζηελ Ιαπσλία, ην κεηνλόκαζε ώζηε λα κελ 
θαίλεηαη όηη πξνέξρεηαη από ηελ Okinawa,  θαη έηζη λα γίλεη απνδεθηό από ηνπο 
Ιάπσλεο. Άθεζε ηνπο ηξεηο θηλέδηθνπο ραξαθηήξεο-- Kung Siang Chung—
αλαιινίσηνπο, αιιά ηνπο πξνέθεξε ζύκθσλα κε ηνπο ηαπσληθνύο θαλόλεο θιίζεο 
ησλ ιέμεσλ. Τα kanji πξνθέξνληαη Ko Sho Kun ζηελ Ιαπσλία. Έηζη, νη καζεηέο ηνπ 
Funakoshi έκαζαλ ην Kanku Dai κε ην όλνκα: Koshokun. 

 

Ιζηορίες Φαράδωλ 
 
Τν Kung Siang Chung ππνηίζεηαη όηη ήηαλ ην όλνκα ελόο δηάζεκνπ Κηλέδνπ 
δηπισκάηε ν νπνίνο ηαμίδεςε ζηελ Okinawa ζηα ηέιε ηνπ 1700. Απηόο ιέγεηαη όηη 
έδεζε ζηελ πόιε Shuri θαη βνήζεζε ηνλ Sakugawa, έλαλ δηαθεθξηκέλν εηδηθό ησλ 
πνιεκηθώλ ηερλώλ ηεο Okinawa. Απηόο ν Κηλέδνο δηπισκάηεο ιέγεηαη πσο ήηαλ 
πςειά εθπαηδεπκέλνο ζηηο πνιεκηθέο ηέρλεο ηεο ρώξαο ηνπ, θαη δίδαμε θηλέδηθε 
πσγκατία ζηνλ Sakugawa, ν νπνίνο ηελ δίδαμε ζηνλ καζεηή ηνπ Matsumura 
Sokon. Ήηαλ ηειηθά ν Kung Siang Chung, ν ζξπιηθόο Kushanku/Koshokun, ν 
δεκηνπξγόο ηνπ ζεκεξηλνύ Kanku-Dai; Ή, θάπνηνο άιινο δεκηνύξγεζε ην Kanku-
Dai από ην Channan kata ην νπνίν έθεξε ζηελ Okinawa o Kung Siang Chung; 
κσο, όλησο ππήξμε απηόο ν Κηλέδνο δηπισκάηεο, ή ηνλ ρξεζηκνπνίεζαλ 
κεηαθνξηθά γηα όινπο ηνπο Κηλέδνπο δηπισκάηεο πνπ έδεζαλ ζηελ Okinawa; 

 Δπεηδή ε Okinawa ζπλήζηδε λα ηηκά νπνηνδήπνηε πνιεκηθό πινίν από κεγάιν έζλνο 
έδελε ζην ιηκάλη ηεο Naha, ππήξμαλ πνιινί δηπισκάηεο από ηελ Κίλα θαη από άιιεο 
ρώξεο ηνπ Δηξεληθνύ Ωθεαλνύ πνπ έδεζαλ ζηελ Okinawa. O ζξύινο ιέεη όηη ν Kung 
Siang Chung ήηαλ έλαο θίινο ηνπ Sakugawa, ν νπνίνο ήηαλ έλαο από ηνπο πξώηνπο 
αλζξώπνπο πνπ αλαγλσξίζηεθε σο εηδηθόο ηνπ karate ζηελ Okinawa ζην 
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νηθνγελεηαθό δέλδξν ηνπ Shotokan karate. Λέγεηαη πσο είηε ν Kung Siang Chung, 
είηε ν Sakugawa, ή ν καζεηήο ηνπ, o Matsumura, δεκηνύξγεζε ην kata Kushanku θαη 
έπεηηα ηνπ έδσζε ην όλνκα ηνπ Κηλέδνπ θίινπ ηνπ Sakugawa. 

 Οη πεξηζζόηεξεο ηζηνξίεο γηα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ Okinawa πξηλ ηνλ 20ν 
αηώλα παξαδόζεθαλ ζηνπο λεόηεξνπο, από αλζξώπνπο πνπ ζήκεξα δηδάζθνπλ 
karate ζην λεζί. Τν ίδην ζπλέβεη θαη κε απηήλ ηελ ηζηνξία πνπ κόιηο πξηλ αλαθέξακε. 
Τέηνηνπ είδνπο ηζηνξίεο κεηαθέξζεθαλ ιέμε-ιέμε κε ηνλ πξνθνξηθό ιόγν κόλν θαη γη’ 
απηό ίζσο είλαη ελ κέξεη αιεζηλέο. Δίλαη θαλεξό όηη ε Κίλα είρε ηεξάζηηα επηξξνή ζηελ 
Okinawa. Δίλαη επίζεο πξνθαλέο όηη ε Kνξέα, ε Ιαπσλία θαη ε Formosa {Taiwan} 
επεξεάζηεθαλ θαη απηέο από ηνλ πνιηηηζκό ηνπ λεζηνύ. Δπηπιένλ, ην karate ηεο 
Okinawa απνηειείηαη από κεξηθά kata ηα νπνία είλαη μεθάζαξν όηη πξνέξρνληαη από 
πνιεκηθέο ηέρλεο ηεο Νόηηαο Κίλαο. 

Σο Kanku-Dai είλαη κεγάιο 

Τν  Kanku-Dai είλαη κεγάιν. Πεξηέρεη 65 αλεμάξηεηεο θηλήζεηο, θαη απαηηεί πεξίπνπ 
90 δεύηεξα γηα λα νινθιεξσζεί ε εθηέιεζή ηνπ. Μπνξεί ζηα ιόγηα λα αθνύγεηαη όρη 
ηόζν δύζθνιν θαη κεγάιν αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όηαλ ην εθηειείο, έρεηο ηελ 
εληύπσζε όηη δηαξθεί 1 ώξα. Τν Kanku-Dai είλαη ην κεγαιύηεξν kata πνπ δηδάζθνπλ 
νη δάζθαινη ηεο J.K.A. ζηνπο καζεηέο ηνπο.  

Τν Kanku-Dai ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ Shotokan karate. Παξνπζηάδεη 
κεξηθέο πνιύ ηππηθέο ηερληθέο Shotokan, θαη κάιηζηα ιέγεηαη πσο ήηαλ ην αγαπεκέλν 
kata ηνπ Funakoshi. Τν είρε εθηειέζεη θαηα ηελ δηάξθεηα ηεο επίδεημήο ηνπ πξνο ηνλ 
εζηεκκέλν πξίγθηπα Hirohito ζηα 1922. Βαζηθά, όιν ην kata είλαη ζαλ κηα ζπιινγή 
ησλ Heian. To Kanku-Dai είλαη επίζεο θνκκάηη ηνπ Shito-Ryu. O Mabuni Kenwa, o 
ηδξπηήο ηνπ Shito-Ryu karate, ήηαλ έλαο από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ Funakoshi κε 
δάζθαιν ηνλ Itosu θαη έκαζε ην Kanku-Dai καδί κε ηνλ Funakoshi. Δίλαη πάλησο 
αξθεηά πεξίεξγν πνπ ην Funakoshi δελ αλαθέξεη ζε θαλέλα από ηα θείκελά ηνπ ην 
όλνκα ηνπ Mabuni. Δλ πάζεη πεξηπηώζεη, ην Kanku-Dai είλαη έλα πνιύ 
ραξαθηεξηζηηθό kata ησλ ζηπι Shotokan & Shito-Ryu. 

Kanku-Dai: ‘ε ρίδα ηοσ ζσζηήκαηος Shotokan’ 
 
Υπάξρεη έλαο πνιύ ζεκαληηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ην Kanku-Dai απνηειεί ην πιένλ 
αμηόινγν kata  ζην ζύζηεκα Shotokan: είλαη ην kata-ξίδα [kata-πξόγνλνο] γηα 
όινθιεξε ηελ βάζε ηερληθσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη ην θεληξηθό ζεκείν ζην νπνίν 
δείρλνπλ όια ηα άιια kata. 

To Kanku-Dai πεξηέρεη πνιιέο ηερληθέο ηηο νπνίεο βιέπνπκε ζηα Shotokan Karate 
kata κέζσ ησλ Heian kata. To Kanku-Dai ζεσξείηαη πνιύ αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ 
Shotokan Karate, θαη σο ‘αποζήθε’ ησλ πην ζεκειησδώλ θαη ζεκαληηθώλ ηερληθώλ 
πξαθηηθώλ ηνπ Shotokan. Υπάξρνπλ επίζεο θαη πνιιέο αζπλήζηζηεο ηερληθέο 
παξάιιεια κε ηηο βαζηθέο θηλήζεηο. Τν Kanku-Dai πεξηέρεη ην ππεξβνιηθά δύζθνιν 
ιάθηηζκα δύο επηπέδφλ ηελ νπνία νη πεξηζζόηεξνη karateka πνηέ δελ κπόξεζαλ λα 
θαηαλνήζνπλ. Τν ιάθηηζκα δύν επηπέδσλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα ιάθηηζκα ζε 
ελδηάκεζν επίπεδν πνπ αθνινπζείηαη από κία άιιε ζε πςειόηεξν επίπεδν, πνπ 
όκσο θαη νη δύν γίλνληαη κέζσ κηαο κόλν θίλεζεο άικαηνο. Πάλησο, νη πεξηζζόηεξνη 
karateka παξαπνηνύλ απηήλ ηελ ηερληθή κε ην λα ζεθώλνπλ ην γόλαην ηνπ ελόο 
πνδηνύ θαη λα θισηζαλε κε ην άιιν.  

Heian & Kanku-Dai 
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Kάπνηε είπαλε όηη ην Kanku-Dai είλαη ην kata πεγή γηα ηα Heian Kata. Απηνί πνπ ην 
ηζρπξίζηεθαλ απηό ζέιαλε λα ηνλίζνπλ ηελ νκνηόηεηα ησλ Heian kata κε ην Kanku-
Dai. Αθνύ ηα Heian Kata ιεηηνπξγνύλ σο έλα ζύλνιν επξεηεξίσλ γηα ηηο ηερληθέο πνπ 
εκπεξηέρνληαη ζην Kanku, ππάξρεη κηα πξνθαλήο ζρέζε. Δθηέιεζε κία κόλν ηερληθή 
ζην Kanku-Dai, έπεηηα βξεο ηελ αληίζηνηρε ηερληθή ζην Heian Godan, θαη ηόηε ζα δεηο 
όηη ην Heian Godan δείρλεη κε πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο 
ίδηαο ηερληθήο. Τα Heian & Kanku είλαη ζαλ δύν νκάδεο kata πνπ ε κία επεθηείλεη ηηο 
ηερληθέο ηεο άιιεο θαη αθόκα, ε κία δξα σο ράξηεο ηεο άιιεο θαη ην αλάπνδν. 
 
Πάλησο ηίπνηα από όια απηά δελ ζεκαίλεη όηη ηα Heian kata είλαη ε πεγή ηνπ Kanku-
Dai. Λέγεηαη πσο ηα Heian πξνέξρνληαη από ην θηλέδηθν kata Channan. Τα Channan 
εηθάδεηαη όηη είλαη ηα πξσηόγνλα Heian [To Heian 1,2 & 3 είλαη ην πξώην Channan 
ελώ ηα Heian 4 & 5 είλαη ην δεύηεξν Channan].  

Αλ ε ζεσξία Channan είλαη αιεζηλή, ηόηε ην Kanku ίζσο ακπδξά βαζίδεηαη πάλσ ζε 
απηό ην kata. Δπηπιένλ, ην Heian θαη ην Kanku πηζαλόλ λα αλαπηύρζεθαλ 
παξάιιεια θαη απνηεινύλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο ηνπ ίδηνπ kata. Tα Heian ζα 
κπνξνύζαλ λα ρσξηζηνύλ ζηα δύν Channan, θαη ην Kanku-Dai ζα κπνξνύζε λα είλαη 
ε ζπιινγή ησλ δύν Channan kata ζε κηα κνλαδηθή κνξθή κε έλα θεληξηθό κνηηβό. 
Πνηνο μέξεη όκσο πνηα είλαη ε αιήζεηα;  

Υωρηζκέλο ζηελ κέζε 
 
Έρεηε παξαηεξήζεη όηη ην ζύλνιν ησλ θηλήζεσλ ηνπ Kanku-Dai κέρξη ην ηέινο ηνπ 
1/3 ηνπ, δίλνπλ ηελ εληύπσζε κηαο νκαιήο θύιηζεο ηνπ kata, από ην ζεκείν όκσο 
εθείλν θαη έπεηηα  ην Kanku-Dai γίλεηαη μαθληθά απόηνκν θαη αζύκκεηξν. Δίλαη 
ζρεδόλ ζαλ ην kata λα νινθιεξώλεηαη ζε εθείλν ην ζεκείν, θαη έπεηηα είλαη ιεο θαη 
θάπνηνο ‘επηθόιιεζε‟ έλα επηπξόζζεην θνκκάηη ζε απηό. Αλ απηό είλαη αιήζεηα, ηόηε 
ην Kanku-Dai έρεη ππνζηεί κηα πβξηζηηθή ηξνπνπνίεζε από θάπνηνλ θαηα ηελ 
δηάξθεηα ησλ ηζηνξηθώλ ρξόλσλ ηνπ.  

 
 

ύκβοια 
 
Δίλαη εθπιεθηηθό ην γεγνλόο όηη αλ παξαηεξήζνπκε ην enbusen ηνπ Kanku-
Dai ζα δνύκε όηη ζρεκαηίδεη ηνλ ραξαθηήξα kanji γηα ηελ ιέμε ‘Hon’. Τν πην 
ελδηαθέξνλ είλαη όηη ‘hon’ ζεκαίλεη: βηβιίο, βαζηθό, πεγή, ρίδα, ή 
θεληρηθός. Μήπσο ηειηθά  ην ζρήκα ηνπ kata είλαη ην απνδεηθηηθό ζηνηρείν, 
πνπ επηβεβαηώλεη ην γεγνλόο όηη ην Kanku-Dai είλαη ην root-kata [θύξην kata] 

ηνπ ζπζηήκαηνο Shotokan θαη γη’ απηό θαη ην πην ζπνπδαίν; 
 
Παξ’όια απηά, είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλόο όηη, ελώ πνιινί Ιάπσλεο εθδόηεο έρνπλ 
εκθαλίζεη ην παξαπάλσ ζρήκα ηνπ kata ζηα βηβιία ηνπο, θαλείο πνηέ δελ αλέθεξε όηη 
πνιιά από ηα enbusen ησλ kata κνηάδνπλ κε αζηαηηθνύο ραξαθηήξεο. 

Δπίζεο, νη κεγάιεο θπθιηθέο θηλήζεηο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ kata ππνηίζεηαη όηη 
ζπκβνιίδνπλ ηνλ νπξαλό ή ην ζύκπαλ. Δίλαη ιες θαη θηηάτλεης έλα ηρίγφλο κε ηο 
τέρη ζοσ, θαη ηο συώλεης, ζσκβοιίδοληας ηελ αλαηοιή ηοσ ειίοσ. Έπεηηα 
‘ταράδεης’ έλαλ κεγάιο θύθιο κε ηα τέρηα ζοσ [ν θύθινο είλαη ζύρλν ζρεκα ζηελ 
θαιιηγξαθία Zen],  ηο Σύκπαλ. Αλ πξνζέμνπκε θαιύηεξα ηηο δύν πξώηεο θαη 
ηειεπηαίεο θηλήζεηο ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ηειηθά δσγξαθίδνπκε ζηνλ αέξα κε ηα ρέξηα 
καο έλα Inyo [ηο ζύκβοιο ηες J.K.A.]. 
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Μεξηθνί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ε πξώηε θίλεζε ηνπ Kanku-Dai ζπκβνιίδεη ην 
‘θοίηαγκα ζε θαζρέθηε’. Ίζσο όκσο λα ζπγρένπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Kanku-
Dai κε ηηο αξρηθέο θηλήζεηο ηνπ Meikyo1.  

 
 

 

IN-YO 

 
shadan houjin nihon karate kyoukai. 

sha-dan hou-jin = λνκηθα αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν 
ni-hon or ni-ppon = Ιαπσλία 
kara-te = = θαξάηε 
kyou-kai = ζύιινγνο 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 
 

                                                 
1
 Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ κπζηήξην kata. Φαίλεηαη όηη νη Ιάπωλεο ην γλώξηδαλ πξηλ ν Δάζθαινο 

Funakoshi εηζάγεη ην karate ηεο Okinawa ζηελ Ιαπωλία. Υπάξρεη επίζεο έλαο ηαπωληθόο ζξύινο πνπ 

κηιαέη γηα ηελ ζεά ηνπ ήιηνπ ηελ Ameratsu. Σύκθωλα κε απηόλ ηνλ ζξύιν, ε Ameratsu όηαλ έραζε ηνλ 

θαζξέθηε ηεο θαη δελ κπνξνύζε λα ζαπκάζεη ην πξόζωπό ηεο, ζιίθηεθε ηόζν πνιύ πνπ θξύθηεθε ζηελ 

ζπειηά ηεο θαη δελ έβγαηλε από θεη. Έηζη ν θόζκνο βπζίζηεθε ζην ζθνηάδη. Οη ππόινηπνη ζενί 

απνθάζηζαλ ηόηε λα ζηείινπλ έλαλ κεγάιν πνιεκηζηή λα εθηειέζεη έλαλ 'πολεμικό τορό' έμω από ηελ 

ζπειηά ηεο ώζηε λα θαηνξζώζνπλ λα ηελ θάλνπλ λα βγεη εμω. Πξάγκαηη, αθνύγωληαο ηνλ 

ζόξπβν,πεξίεξγε ε Ameratsu βγήθε έμω από ηελ ζπειηά ηεο θαη έηζη ν θόζκνο θωηίζηεθε μαλα. Ο 

πνιεκηθόο ρνξόο ιέγεηαη όηη ήηαλ ν Meikyo. Η ιέμε Meikyo κεηαθξάδεηαη ωο ¨καθρέφτης της 

υστής". Τν παιίν όλνκα ηνπ Meikyo ήηαλ Rohai. 


