
1 
 

                                   ΔΜΥΦΙΙΝ 

     
        ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

       ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΖΡΖΠ 
      ΠΣΝΙΖ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΑΓΥΓΖΠ 

 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΡΖΠ 

ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 
ΔΗΓΗΘΔΠΖ: ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΤΣΝΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΔΠ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ 

 
 

 
ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: 

 

Foucault θαη Θarate-Do: Κηα αθεγεκαηηθή δηεξεύλεζε ησλ ςπρνπαηδαγσγηθώλ 

δηαζηάζεσλ ηεο εμάζθεζεο παηδηώλ πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο 

κέζα από ηηο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ ηνπο 

        

   

Ρνπ Ησάλλε Βειή 

κε ΑΚ 90 

 

 

Δπόπηεο Θαζεγεηήο 

Κάξηνο Ξνπξθόο 

 

 

 

 

ΟΔΘΚΛΝ 2016 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Δηθόλα ζην εμώθπιιν: Nakayama, M(1979). Best Karate Series: Fundamentals. ζει. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Αθηέξσζε 

 

 
                                                                                       Ζ εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηε ζχδπγφ κνπ Διέλε 

                                                                                                         γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 

Αθηέξσζε ................................................................................................................ 3 

Ξεξίιεςε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ........................................................................ 7 

Abstract of Master Thesis ....................................................................................... 8 

Ξξφινγνο .............................................................................................................. 10 

ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ: ΘΔΥΟΖΡΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ................................. 13 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1ν .  Ζ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΗΘΖ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ....................................... 14 

1.1 Δηζαγσγή ......................................................................................................... 14 

1.2 Ρν πιαίζην ηεο έξεπλαο ................................................................................... 15 

1.3 Πθνπφο ηεο έξεπλαο ......................................................................................... 17 

1.4 Ζ ζεκαζία ηεο κειέηεο ................................................................................... 17 

1.5 Ξεξίγξακκα ηεο εξγαζίαο ............................................................................... 18 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2ν . ΡO ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ KARATE ........................................................................ 21 

2.1 Ρν karate-do σο ζχζηεκα budo ....................................................................... 21 

2.2 Ρα ζηπι ηνπ karate-do ..................................................................................... 28 

2.2.1 Ρν Shotokan Ryu ................................................................................... 29 

2.2.2 To Wado ryu ..........................................................................................30 

2.2.3 Ρν Goju Ryu .......................................................................................... 31 

2.2.4 Ρν Shito Ryu.......................................................................................... 33 

2.3 Πηνηρεία ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do ........................................................... 34 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3ν. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΛΝΗΔΠ ΘΑΗ ΠΣΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΠΘΔΤΖΠ ΡΝ FOUCAULT .... 38 

3.1 Δηζαγσγή .......................................................................................................... 38 

3.2 Ακθηζβήηεζε, παξαγσγή θαη κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ιφγνπ ....................... 39 

3.3 Ρερλνινγίεο ηνπ εαπηνχ ................................................................................. 44 

3.4 Ζ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ εαπηνχ........................... 48 

3.4.1 Ζ νπζία ηεο εζηθήο αγσγήο .............................................................. 49 

3.4.2 Ζ δηαδηθαζία ηεο αγσγήο ................................................................. 51 

3.4.3 Ζ ζρέζε δαζθάινπ–καζεηή θαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ .............. 53 

3.4.4 Νη ηξφπνη ηεο αγσγήο ....................................................................... 57 



5 
 

3.4.5 Πθνπφο ηεο εζηθήο αγσγήο .............................................................. 60 

3.5 Πχλνςε θεθαιαίνπ ...................................................................................... 62 

ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ: ΔΞΗΠΡΖΚΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ................. 66 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4ν .  Ζ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ..................................................................... 67 

4.1. Δηζαγσγή ........................................................................................................ 67 

4.2 Δπηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα ..........................................................................68 

4.3 Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε .................................................................................. 71 

4.4 Δπηινγή δείγκαηνο .......................................................................................... 73 

4.5 Κέζνδνο ιήςεο δεδνκέλσλ ............................................................................ 76 

4.6 Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη εξκελείαο .......................................................... 79 

4.8 Ζζηθά δεηήκαηα .............................................................................................. 82 

4.9 Πχλνςε θεθαιαίνπ ......................................................................................... 83 

ΚΔΟΝΠ  ΡΟΗΡΝ:  ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ............................................................ 85 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5ν ΡΝ KARATE-DO ΥΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΝ ΔΑΡΝ……….……………………… 86 

5.1 To karate-do σο πξαθηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα .............................. 87 

5.2 Ρν karate-do σο ηερλνινγία ηνπ εαπηνχ βαζηζκέλε ζηελ πξαθηηθή ηνπ 

πνιέµνπ ........................................................................................................... 90 

5.3 Ρν karate-do σο αηζζεηηθή πξαθηηθή ππνθεηµελνπνίεζεο .............................98 

5.4 Ρν karate-do σο ηξφπνο δσήο........................................................................ 102 

5.5 Πχλνςε Θεθαιαίνπ ....................................................................................... 108 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6ν . ΡΝ KARATE-DO ΥΠ ΠΠΡΖΚΑ ΖΘΗΘΖΠ ΓΗΑΞΑΗΓΑΓΥΓΖΠΖΠ ........... 112 

6.1 Ζ νπζία ηεο εμάζθεζεο .................................................................................. 113 

6.2 Ζ δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο ............................................................................ 120 

6.3 Ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην καζεηή ........................ 127 

6.3.1 Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δαζθάινπ ................................................ 128 

6.3.2 Ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ .................................................................... 133 

6.3.3 Ζ ζρέζε δαζθάινπ - καζεηή .............................................................. 147 

6.4 Ρξφπνη αγσγήο .............................................................................................. 154 

6.5 Ν ζθνπφο ηεο εμάζθεζεο .............................................................................. 162 

6.6 Πχλνςε θεθαιαίνπ .................................................................................... 168 



6 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7ν. ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ ΠΡΖΛ ΔΜΑΠΘΖΠΖ 

ΡΥΛ ΚΗΘΟΥΛ ΞΑΗΓΗΥΛ ΠΡΝ KARATE-DO ................................................... 170 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ 8ν. ΠΕΖΡΖΠΖ ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ ΘΑΗ                                       

ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ............................................................................... 181 

ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ ........................................................................................................................188 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ...................................................................................................................... 193 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 .................................................................................................. 193 

Νδεγφο Δξεπλεηηθήο Ππλέληεπμεο ...................................................................... 193 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2 .................................................................................................. 195 

Ξξσηφθνιιν θαη Αλαθνξά Ππλέληεπμεο ............................................................ 195 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3 .................................................................................................. 196 

Ξξσηφθνιια θαη Θείκελα Ππλεληεχμεσλ ............................................................ 196 

 



7 
 

Ξεξίιεςε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψζεθε ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ηνπ 

karate-do σο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο θαη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ 

δηαζηάζεσλ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ εμάζθεζε. Πηελ θαηεχζπλζε απηή, θαη 

δηαπηζηψλνληαο ηελ έιιεηςε ζρεηηθψλ βηβιηνγξαθηθψλ ή εξεπλεηηθψλ αλαθνξψλ 

ζρεηηθά κε ην ππφ κειέηε θαηλφκελν, ε εξγαζία αλαδήηεζε ηα θαηάιιεια ζεσξεηηθά 

θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-dν. Αληιψληαο απφ ηελ θνηλσληθή ζεσξία θαη πξννπηηθή ηνπ 

Foucault, ηελ αθεγεκαηηθή θαη ηε κεζνδνινγία ζεκαηηθήο αλάιπζεο, ε έξεπλα 

επηρείξεζε λα αξζξψζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do κέζα απν ηηο αληηιήςεηο ησλ 

δαζθάισλ.  

Αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηηο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο ε εξγαζία πξνρσξά 

ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ 

δαζθάισλ αλαδεηθλχνληαο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do, πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο πξαθηηθήο ηνπ εαπηνχ πνπ 

απνθηά ην ραξαθηήξα αγσγήο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή δηακφξθσζε ησλ αζθνχκελσλ. 

Απφ ηε βάζε απηή πξνρσξάκε ζηελ δηαηχπσζε κηαο πξννπηηθήο θαηαλφεζεο ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do σο δηαδηθαζίαο αγσγήο γηα ηελ αηζζεηηθή δηακφξθσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ππνγξακκίδνληαο επηκέξνπο πηπρέο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο.  

Ζ πξφηαζε ηεο παξαπάλσ πξννπηηθήο θαηαλφεζεο ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζην karate-do αλαδεηθλχεη ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ θαη 

κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ηεο πξννπηηθήο ηνπ Foucault σο ελαιιαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαηαλφεζεο θαη δηεξεχλεζεο θαηλνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ ηελ 

παηδαγσγηθή επηζηήκε, ελψ ηαπηφρξνλα ελεκεξψλεη θαη αλαηξνθνδνηεί ηε ζπδήηεζε 

γχξσ απφ ηε λνεκαηνδφηεζε θαη ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο εμάζθεζεο 

ζην karate-do θαη ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηελ εμάζθεζε. 

 

Ιέμεηο-θιεηδηά: Karate-do, Foucault, Ξξαθηηθέο πνθεηκελνπνίεζεο, 

Δλαιιαθηηθή Τπρνπαηδαγσγηθή, Τπρνζσκαηηθή Δθπαίδεπζε, Ρερλνινγίεο 

ηνπ Δαπηνχ, Ξξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, Ζζηθή Αλάπηπμε ησλ Ξαηδηψλ, 

Ξνηνηηθή Έξεπλα, Αθεγεκαηηθή Κεζνδνινγία, Αληηιήςεηο Γαζθάισλ, 

Θεκαηηθή Αλάιπζε  
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  Abstract of Master Thesis 

 

Title: 

 

Towards a foucauldian understanding of practising Karate-Do: An insight 

into preschool and early years schoolchildren‟s psycho-pedagogical 

development through their instructors‟ narratives  

 

 

 

Abstract 

The following dissertation revolves around the practice of Karate-do by 

pre school and early years schoolchildren in an effort to investigate the 

psycho-pedagogic dimensions of physical exercise. However, due to the lack of 

relevant bibliography or any scientific reference, this research attempts to 

shed light to the aforementioned investigation by means of the theoretical and 

methodological tools employed to describe the nature and function of physical 

exercise involved in Karate-do. Additionally, drawing from Foucault‟s social 

theory and perspective as well as from the narrative and methodology of 

thematic analysis, this research aims to adequately outline children‟s 

involvement with Karate-do through the description of their instructors‟ 

beliefs. 

Through qualitative analysis of the instructors‟ beliefs, this study implies 

the existence of such aspects to practicing Karate-do, which allow for the 

identification of Karate-do as a kind of self transforming practice involved in 

the psycho-somatic development of the practitioners. Based on this 

implication, the study seeks to investigate the potential validity of such a 

parallelism, through the exploration of the various aspects in children‟s 

psycho-somatic development. 

Suggesting the possibility of a correlation between Karate-do and the 

development of the Self, as explained above, is in alliance with Foucault‟s 

theoretical perspective and methodology. This suggestion can consequently 
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claim to serve as an alternative approach to understanding and further 

exploring issues of general pedagogical nature. Additionally, it can contribute 

to encouraging children to practice Karate-do, by informing or generating 

feedback to the question of whether or not -and to what extent- Karate-do can 

play a role in the psycho-pedagogic development of children. 

 

Keywords: Karate-do, Foucault, Subjectification Techniques, Alternative 

Psycho-pedagogy, Psyco-somatic education, Self Transforming Practices, 

Preschool education, Children Ethical Development, Qualitative research, 

Narrative analysis, Instructor‟ s Beliefs 
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Ξξόινγνο 

 

Ζ παξνχζα κειέηε ζεκαηνδνηεί ηελ νινθιήξσζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ 

θχθινπ ζπνπδψλ θαη ηαπηφρξνλα ελφο θχθινπ δσήο. Ζ πξνζσπηθή απηή 

πνξεία μεθηλά απφ ηα πξψηα ρξφληα ζπνπδψλ ζην πεδίν ηεο Τπρνινγίαο πνπ 

ζηάζεθε αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ θαη ηελ εμάζθεζε 

ζην karate-do, πνπ απνηέιεζε παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηαζεξή 

επηινγή ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο κνπ. Αθνξκή απηνχ ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ ζηάζεθε ε δηαπίζησζε κηαο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο γηα ηνλ 

εαπηφ θαη ην karate, πνπ άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά, θαζψο νη 

θαηεγνξίεο ηεο ςπρνινγίαο δηεθδηθνχζαλ ρψξν ζηε ζθέςε κνπ. Ν 

επηζηεκνληθφο ιφγνο, θαη εηδηθά φζα ε θπξίαξρε ςπρνινγία θαηλφηαλ λα 

δηαθεξχζζεη γηα ηνλ αζθνχκελν ζε κηα αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, έθαλε ιφγν 

γηα ζρέζεηο κεηαμχ επηκέξνπο ςπρηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δελ ππνζηήξηδε 

κηα ηθαλνπνηεηηθή πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ζηε βάζε ηεο 

πινχζηαο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο εμάζθεζεο ζην karate-do. Ζ αζπκθσλία ή 

ζχγθξνπζε ηνπ θπξίαξρνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ κε ηελ πξνζσπηθή ινγηθή θαη 

δηαίζζεζε νδήγεζε ζπρλά ζηε δεκηνπξγία εζσηεξηθήο έληαζεο, θαζψο ν 

ιφγνο απηφο ακθηζβεηνχζε ηελ αιήζεηα ηεο ππνθεηκεληθήο γλψζεο θαη 

αγλννχζε ηελ εκπεηξία ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do, πνπ ππνζηήξηδε θαηά ηα 

άιια κηα ηθαλνπνηεηηθή θαη επράξηζηε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ.  

Αλαδεηψληαο δηέμνδν ζε απηφ ην πξνζσπηθφ δίιεκκα αλαδχζεθε σο 

επηηαθηηθή ε αλάγθε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο εζσηεξηθήο δηεπζέηεζεο θαη 

πξνζέγγηζεο ησλ δπν θαηλνκεληθά αζχκβαησλ πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ. 

Ζ πνξεία ππέξβαζεο απηήο ηεο ζχγθξνπζεο καο νδήγεζε κέζα απφ έλα 

δχζβαην πνιιέο θνξέο θαη ζπρλά εμαληιεηηθφ δξφκν ζεσξεηηθήο αλαδήηεζεο, 

πνπ επέηξεςε ηειηθά ηελ εμνηθείσζε κε κηα ελαιιαθηηθή νπηηθή δηεξεχλεζεο 

ησλ αλζξψπηλσλ θαηλνκέλσλ ζχκθσλα κε ην πνηνηηθφ επηζηεκνινγηθφ θαη 

κεζνδνινγηθφ παξάδεηγκα.  

Κηα πξψηε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηελ γλψζε θαη 

θνζκνζεσξία πνπ ραξαθηεξίδεη απηή ηελ πξννπηηθή ππήξμε ε δηεμαγσγή ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Τπρνινγίαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

επηρεηξήζακε λα κειεηήζνπκε ηελ παξαπάλσ ζρέζε αμηνπνηψληαο πνηνηηθά 
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εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο 

εμάζθεζεο ζην karate-do κέζα απφ ηηο βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο ησλ 

αζθνχκελσλ. Ρν εγρείξεκα απηφ ελίζρπζε ηελ πεπνίζεζή καο φηη κπνξεί ε 

πνηνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε κεζνδνινγία λα απνθηά πξφζβαζε ζηνλ 

ππνθεηκεληθφ θφζκν ησλ λνεκάησλ επηηξέπνληαο ηελ θαηαλφεζε ςπρηθψλ 

θαηλνκέλσλ κέζα απφ ην ιφγν θαη ηελ νπηηθή ησλ κή εηδηθψλ. 

Ππλερίδνληαο ζηελ ίδηα πξννπηηθή θαη κε ακείσην ελδηαθέξνλ γηα 

εκβάζπλζε ηεο θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εαπηνχ θαη ηεο εμάζθεζεο ζην 

karate-do, αμηνπνηήζακε ηε δπλαηφηεηα πνπ καο δφζεθε κέζα απφ ην 

Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ Ρκήκαηνο 

Ξξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο, ζηελ θαηεχζπλζε 

Δθαξκνγέο ηεο Τπρνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη κε εηδίθεπζε ζηηο 

«Δλαιιαθηηθέο Τπρνπαηδαγσγηθέο Ξξνζεγγίζεηο» κε ππεχζπλν ηνλ θαζεγεηή 

θ. Κάξην Ξνπξθφ. Πηφρνο καο ινηπφλ ηεζεθε ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εμάζθεζεο απφ ηελ ζθνπηά ηεο επηζηήκεο 

ηεο αγσγήο.  

Γηα ηηο αλάγθεο νινθιήξσζεο απηνχ ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, ε παξνχζα 

εξγαζία ζρεδηάζηεθε ζην παξάδεηγκα κηαο πνηνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο 

επηζηεκνινγίαο θαη κεζνδνινγίαο. Έηζη, δηεξεχλεζε ηηο ςπρνπαηδαγσγηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο κέζα απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ, απνδίδνληαο κηα 

πεξηγξαθή γηα ηε θχζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εμάζθεζεο πνπ θσηίδεη κηα λέα 

πξννπηηθή θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο εαπηνχ θαη εμάζθεζεο ζην karate-do.  

Ζ πεξηγξαθή απηή ιεηηνπξγεί σο λνεκαηηθή γέθπξα πνπ ζπλδέεη ηελ 

ππνθεηκεληθή εκπεηξία εμάζθεζεο ζην karate-do κε ηνλ επίζεκν αθαδεκατθφ 

ιφγν γηα ηελ άζθεζε θαη ελεκεξψλεη ηε ζπδήηεζε γηα ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή 

ηεο ιεηηνπξγία.  

Πε απηή ηελ θαηαλφεζε θαη πξνζσπηθή δηαδξνκή ζπλέβαιαλ κε ην δηθφ 

ηνπο ηξφπν αξθεηά άηνκα, ζηα νπνία ζα ήζεια λα αλαθεξζψ μερσξηζηά. 

Νινθιεξψλνληαο απηή ηελ εξγαζία ζα ήζεια πξψηα λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. 

Κάξην Ξνπξθφ, Θαζεγεηή ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο πνπ έδεημε πξνζπκία θαη ελδηαθέξνλ γηα ην 

αληηθείκελν ηεο κειέηεο θαη ππνζηήξημε ζπζηεκαηηθά ηελ ζηαδηαθή 

δηακφξθσζε ηεο παξνχζαο πξφηαζεο κέζα απφ ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ, 
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πνπ κε εηζήγαγαλ ζηελ πξννπηηθή ησλ ελαιιαθηηθψλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζεσξίαο θαη έξεπλαο ζηελ ςπρνινγία θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

Δπίζεο, επραξηζηψ ηνλ θ. Γηψξγν Ρζηψιε, Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή ηνπ 

Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο, ν νπνίνο κε ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ κνπ ελέπλεπζε 

γφληκνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη επηζηεκνληθέο αλεζπρίεο πάλσ ζε ζέκαηα 

κεζφδνπ. Θπξίσο ηνλ επραξηζηψ γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ ζεκαληηθή 

ππνζηήξημε πνπ κνχ παξείρε ζε φια ηα ζηάδηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο.  

Αθφκε, νθείισ επγλσκνζχλε ζηνλ θ. Καλψιε Ρδαλάθε, Δπίθνπξν 

Θαζεγεηή ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο, γηα ηελ 

πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη θαηαλφεζε επί ησλ 

ζεσξεηηθψλ ηδεψλ θαη ζρεκάησλ, πνπ ππνζηήξημαλ ηε δηακφξθσζε ηεο 

εξγαζίαο.  

Δπραξηζηψ,  επίζεο, ηνπο θίινπο θαη ζπλαζθνχκελνπο ηεο ηέρλεο ηνπ 

karate-do πνπ πνξεχηεθαλ καδί κνπ θαη ζπλέβαιαλ ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν 

ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ, θαη εηδηθφηεξα ηνπο Γαζθάινπο ηνπ 

karate-do, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ πξφζπκα θαη ζπλεηέιεζαλ απνθαζηζηηθά 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ:                                  

ΘΔΥΟΖΡΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1ν                                                                 

Ζ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΗΘΖ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ 

 

1.1 Δηζαγσγή  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψζεθε ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

εμάζθεζεο ηνπ karate-do σο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ επηινγή εζηίαζεο ζην ππφ 

κειέηε θαηλφκελν ζηεξίρζεθε ζηελ δηαπίζησζε ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ αλαθνξψλ ζηε βάζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο εμάζθεζεο ζην παξαδνζηαθφ karate ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην 

θαηλφκελν ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή δξαζηεξηφηεηαο απνθηά 

νινέλα κεγαιχηεξε έθηαζε παγθνζκίσο φζν θαη ζηε ρψξα καο. Πηελ 

θαηεχζπλζε απηή ε εξγαζία αλαδήηεζε ηα θαηάιιεια ζεσξεηηθά θαη 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ζα ππνζηήξηδαλ ην εξεπλεηηθφ εγρείξεκα. Πην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, γηα ηε δηεξεχλεζε πηπρψλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do επηιέρζεθε ε θνηλσληθή ζεσξία θαη πξννπηηθή ηνπ 

Foucault, γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ σο πξαθηηθψλ  

δηεξγαζηψλ, ηελ έλλνηα ηνπ ιφγνπ ζηε ζπγθξφηεζε λνεκάησλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηνλ ππνθεηκεληθφ θφζκν θαη ηελ εκπεηξία ησλ αηφκσλ, θαζψο 

θαη ηε δπλακηθή ηνπ ιφγνπ ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, πνπ ζπληειεί 

ζηελ δηακφξθσζε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αηφκνπ. Πηνπο ιφγνπο 

πξνζθπγήο ζε απηή ηε ζεσξία αλαθεξφκαζηε αλαιπηηθά ζε επφκελε ελφηεηα 

παξνπζηάδνληαο ηα ζεσξεηηθά καο εξγαιεία ζην θεθάιαην ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, φπνπ αμηνπνηψληαο ηηο έλλνηεο θαη ζεσξεηηθά 

ζρήκαηα ηνπ Foucault, επηρεηξήζακε ηελ πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

εμάζθεζεο ζην karate-do, σο θνηλσληθήο πξαθηηθήο κε δηακνξθσηηθή γηα ην 

άηνκν ςπρνζσκαηηθή επίδξαζε. Πε πξνέθηαζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do σο πξαθηηθήο ηνπ εαπηνχ πνπ απνθηά ην ραξαθηήξα 

αγσγήο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή δηακφξθσζε ησλ ππνθεηκέλσλ, πξνρσξήζακε 

ζηε δηεξεχλεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ αθνξά ζηελ ζπκκεηνρή 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηελ εμάζθεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ karate. Πηε ζπλέρεηα 

πεξηγξάθνπκε ην πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο έξεπλαο 
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παξνπζηάδνληαο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία δηαηππψζακε, θαη 

αλαθεξφκαζηε ζην ζθνπφ θαη ηε ζεκαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Ζ 

εζηίαζε απηή επέηξεςε ηελ θαηαλφεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο ηερλνινγία 

γηα ηελ αηζζεηηθή δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ πνπ απνθηά ην ραξαθηήξα αγσγήο 

θαη απφ ηελ βάζε απηνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ πξνρσξήζακε πεξαηηέξσ 

ζηελ αλαδήηεζε δηαζηάζεσλ ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο κέζα 

απφ ηελ αλαιπηηθή εμέηαζε ηνπ ιφγνπ ησλ εηδηθψλ ζην πεδίν ηεο εμάζθεζεο, 

ησλ δαζθάισλ ηνπ karate πνπ αλαθέξζεθαλ ζην θαηλφκελν ηεο εμάζθεζεο 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-dν.  

 

1.2 Ρν πιαίζην ηεο έξεπλαο  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πινπνηήζεθε ζην πιαίζην εθπφλεζεο εξεπλεηηθήο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ καζεκάησλ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 

Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Ξξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο 

θαη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ Δθαξκνγψλ ηεο Τπρνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε ζηελ 

Δηδίθεπζε ησλ Δλαιιαθηηθψλ Χπρνπαηδαγσγηθψλ Ξξνζεγγίζεσλ ζηελ 

κάζεζε θαη αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.  

Πηε δηάξθεηα ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο είρακε ηελ επθαηξία λα 

ζπδεηήζνπκε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη κειέηε ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο πξάμεο πνπ πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ελεκεξψλνπλ ην ζχγρξνλν αθαδεκατθφ δηάινγν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο (Ξνπξθφο, 2006). Ρέηνηεο πξνζεγγίζεηο 

επεθηείλνπλ ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο κεζνδνινγηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ θαηαλφεζε πηπρψλ ησλ ςπρνπαηδαγσγηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο θαηλνκέλσλ πνπ εθπίπηνπλ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

εξεπλψλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηε κειέηε εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξά παηδηά 

(Barone, 2000).  

Πην πιαίζην ησλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαληψληαη ζηηο 

κέξεο καο θαη απεπζχλνληαη ζε κηθξά παηδηά εληάζζεηαη θαη ε δξαζηεξηφηεηα 

εμάζθεζεο ζην παξαδνζηαθφ karate. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή απεπζχλεηαη ζε 
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αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο θαη απαζρνιεί ζηηο κέξεο καο νινέλα απμαλφκελν 

αξηζκφ κηθξψλ παηδηψλ. Ν πιεζπζκφο ησλ αλζξψπσλ θάζε ειηθίαο θαη θχινπ 

πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμάζθεζε ζην karate παγθνζκίσο ππνινγίδεηαη ζηα 50 

εθαηνκκχξηα κε απμεηηθέο ηάζεηο (Η..Δ., 2015). Πηελ Διιάδα, ε Διιεληθή 

Νκνζπνλδία Karate (ΔΙΝΘ) απνηειεί ηελ επίζεκε ζεζκηθή νξγάλσζε πνπ 

πξνσζεί ηελ δηάδνζε ηνπ karate σο αζιήκαηνο θαη δηνξγαλψλεη ην εζληθφ θαη 

ηνπηθά πξσηαζιήκαηα ελψ εθπξνζσπεί ηε ρψξα καο θαη ζε παγθφζκηα 

πξσηαζιήκαηα κε πςειέο δηαθξίζεηο. Όπσο θάζε άζιεκα, ην karate δηαζέηεη 

ην δηθφ ηνπ πεξηερφκελν, ηηο δηθέο ηνπ ηερληθέο θαη ηηο θαηάιιειεο κνξθέο 

νξγάλσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο. Ρν karate ραξαθηεξίδεη έλα πιήζνο καρεηηθψλ 

ηερληθψλ κε ηδηαίηεξε θηλεζηνινγηθή εθηέιεζε πνπ πξνζδίδνπλ ζην άζιεκα 

δπλακηζκφ θαη ζεακαηηθφηεηα. Πηε ρψξα καο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 230 

ζσκαηεία karate θαη πάλσ απφ 200 γπκλαζηήξηα θαη θέληξα φπνπ δηδάζθεηαη 

ην karate-do, πνπ απεπζχλνληαη ζε 23.000-26.000 άηνκα, ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα νπνία είλαη παηδηά (ΔΙΝΘ, 2014), κεηαμχ ησλ νπνίσλ παηδηά 

πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο.  

Ξαξά ηελ έμαξζε θαη ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπκκεηνρήο κηθξψλ 

παηδηψλ ζηελ εμάζθεζε ηνπ karate-do δηαπηζηψλνπκε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

δηεξεχλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε απνηέιεζκα 

λα παξακέλεη άγλσζηε ε ζρέζε ηεο κε ηνλ ςπρηζκφ. Ζ έιιεηςε εξεπλεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμάζθεζε ζην karate-do δελ παξαηεξείηαη κφλν ζηνλ 

ηνκέα ησλ επηζηήκσλ ηεο αγσγήο, αιιά θαηαγξάθεηαη θαη ζηα επηκέξνπο 

επηζηεκνληθά πεδία πνπ παξαδνζηαθά ελεκεξψλνπλ ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή 

ζεσξία, έξεπλα θαη πξαθηηθή. Απηή ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ κεξηά 

ησλ επηζηεκψλ αλαδεηθλχεη ηελ αδπλακία πεξηγξαθήο θαη θαηαλφεζεο ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do σο αζιεηηθήο ή εμσζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ραπηφρξνλα ην karate-do πξνηείλεηαη σο δεκηνπξγηθή εμσζρνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα πξνζιακβάλνληαο ην ραξαθηήξα ελφο ζπζηήκαηνο αγσγήο γηα 

ηελ δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ. Πε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ 

πξνβιεκαηηθήο θαη ζε κηα πξννπηηθή ππέξβαζεο ηεο αδπλακίαο πεξηγξαθήο 

θαη θαηαλφεζεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο εμάζθεζεο ζην karate-do 

σο εμσζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απεπζχλεηαη ζε κηθξά παηδηά θαη 

απνθηά ςπρνπαηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ, πξνρσξήζακε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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1.3 Πθνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Πθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο ηέζεθε εμ‟ αξρήο ε 

ςπρνπαηδαγσγηθή δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζην karate-do. Ξην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα επεδίσμε ηε κειέηε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζπκκεηνρήο κηθξψλ παηδηψλ ζηελ εμάζθεζε ηνπ karate-do θαη 

ηελ αλίρλεπζε ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Πηελ θαηεχζπλζε απηή 

θαη ζηε βάζε κηαο αξρηθήο αδπλακίαο ζεσξεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do, ε πξνζπάζεηα καο εζηίαζε αξρηθά ζηελ αλαδήηεζε 

κηαο ηθαλνπνηεηηθήο πεξηγξαθήο κε ςπρνπαηδαγσγηθνχο φξνπο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο εμάζθεζεο ζην karate-do, ε νπνία ζα ππνζηήξηδε ηελ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Πην ζεκείν 

απηφ θάλεθε λα δηακνξθψλνληαη ηα δπν βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο 

εξγαζίαο καο ηα νπνία δηαηππψζεθαλ σο εμεο:  

Α. Ξνηά ε θχζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο εμάζθεζεο ζην 

karate-do; 

B. Ξνηέο νη ςπρνπαηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do;  

Ρα εξσηήκαηα απηά πνπ ζπλνςίδνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο κειέηεο, 

απνηέιεζαλ νδεγφ θαζφιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο εξεπλεηηθήο καο 

εξγαζίαο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο παξνχζαο αλαθνξάο.  

 

1.4 Ζ ζεκαζία ηεο κειέηεο  

 

 Αλαδεηψληαο απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ε παξνχζα κειέηε 

επηρεηξεί λα δηαπγάζεη πηπρέο ηνπ επηζηεκνληθά αλεμεξεχλεηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do, επηηξέπνληαο ηελ αλάδπζε κηαο ξεαιηζηηθήο 

πεξηγξαθήο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εμάζθεζεο. Ζ θαηαλφεζε απηή ελεκεξψλεη ηνλ ζρεηηθφ 

επίζεκν αθαδεκατθφ δηάινγν γηα ηελ άζθεζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, 

εληάζζνληαο ζηε ζπδήηεζε ηελ εμάζθεζε ζην karate-do, ππνγξακκίδνληαο 

θπξίσο ηελ δπλαηφηεηα αλέιημεο ςπρνπαηδαγσγηθήο δξάζεο κέζα απφ ηελ 

εμάζθεζε ζε κηα κνξθή εμσζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνηείλεηαη σο 

ελαιιαθηηθή ςπρνπαηδαγσγηθή πξφηαζε ζηελ κάζεζε θαη αλάπηπμε ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ. Θάλνληαο ιφγν γηα ην ραξαθηήξα ηεο εμάζθεζεο ζην karate-
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do σο δηαδηθαζία αγσγήο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ 

πξνσζείηαη ε θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο ηέρλεο ηνπ karate-do, 

δηεπθνιχλνληαο ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. 

Αλαδεηθλχνληαο ηηο θσλέο ησλ δαζθάισλ ηνπ karate πνπ απεπζχλνληαη ζε 

παηδηά κε ηελ επξχηεξε θνηλνπνίεζε ηεο έξεπλαο, επηηξέπνπκε ηε δηάρπζε 

γλψζεο θαη πξαθηηθψλ ππνδείμεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη 

πξφνδν ησλ παηδηψλ ζηελ εμάζθεζε ηνπ karate-do. Ραπηφρξνλα 

αλαδεηθλχνπκε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate-dν θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ λα πξννδεχζνπλ ζηελ ηέρλε ηεο 

δσήο. Ρέινο, ε εξγαζία ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ 

θαηαλφεζεο πνπ επηηξέπεη ε εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ ηεο πξννπηηθήο ηνπ Foucault σο ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε 

θαηαλφεζεο θαη δηεξεχλεζεο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ ηελ 

ςπρνπαηδαγσγηθή επηζηήκε. 

 

1.5 Ξεξίγξακκα ηεο εξγαζίαο 

 

Ξέξα απφ ην παξφλ εηζαγσγηθφ θεθάιαην πνπ αθηεξψζεθε ζηελ 

πεξηγξαθή θαη δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, ε εξγαζία απνηειείηαη απφ επηά αθφκα θεθάιαηα ηα 

νπνία πεξηγξάθνληαη σο εμήο:  

Ρν δεχηεξν θεθάιαην, απνηειεί κηα εθηελή αλαθνξά ζην ηδηαίηεξν 

αληηθείκελν κειέηεο καο, ην karate-do. Πηελ ελφηεηα απηή επηρεηξνχκε κηα 

ηζηνξηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο πνιεκηθήο 

ηέρλεο ηνπ karate-do, αλαθεξφκαζηε ζηηο επηκέξνπο ηερλνηξνπίεο ή ζηπι κε 

ηα νπνία εκθαλίδεηαη ζηηο κέξεο καο θαη ζπλνςίδνπκε ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία 

πνπ κνξθνπνηνχλ ην ραξαθηήξα ηεο εμάζθεζεο  

Ρν ηξίην θεθάιαην, απνηειεί δεκηνπξγηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηαηχπσζεο κηαο 

ελαιιαθηηθήο ζεσξεηηθήο πξφηαζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμάζθεζεο ζην 

karate-do αμηνπνηψληαο ηα ζεσξεηηθά εξγαιεία ηνπ Foucault. Πηελ ελφηεηα 

απηή επηρεηξνχκε κηα αξρηθή εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο 

θαη ζρήκαηα ηεο θνπθστθήο πξννπηηθήο, φπσο ν ιφγνο, νη ζρέζεηο εμνπζίαο, ε 

παξαγσγή θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ιφγνπ, ε αληηθεηκελνπνίεζε θαη ε 
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ππνθεηκελνπνίεζε, επηρεηξψληαο κέζα απφ απηέο λα δηαγξάςνπκε κηα 

πξννπηηθή κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ζην παξαδνζηαθφ karate 

σο θνηλσληθήο πξαθηηθήο κε δηακνξθσηηθή γηα ην άηνκν ιεηηνπξγία. Ρελ 

πξννπηηθή απηή επεθηείλνπκε ζηε ζπλέρεηα εηζάγνληαο ην ζρήκα ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ εαπηνχ, ην νπνίν επηηξέπεη κηα θαηαλφεζε ηεο εμάζθεζεο 

ζην karate-do σο πξαθηηθήο ππνθεηκελνπνίεζεο θαη δηαδηθαζίαο αηζζεηηθήο 

αγσγήο.  

Ρν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε θχζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζρεδίνπ θαη ηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Γίλεηαη επίζεο κλεία ζηελ επηινγή ηνπ εξκελεπηηθνχ 

παξαδείγκαηνο, θαζψο νη αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ αλαθνξηθά κε ηελ 

εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do ππνλννχλ ηελ χπαξμε 

πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο εθδνρψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία απνηειεί 

θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη πιαηζηαθή απφ ηε θχζε ηεο. Δπίζεο γίλεηαη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην ζρεδηαζκφ, ηε δεηγκαηνιεςία, ηελ επηινγή θαη ηελ 

πεξηγξαθή κεζφδσλ ιήςεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη αλαθνξά ζε 

δεηήκαηα αμηνπηζηίαο, εγθπξφηεηαο θαη εζηθήο ηεο έξεπλαο  

Ρν πέκπην θεθάιαην εηζάγεη ζηελ ελφηεηα αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη απνηειεί κηα απάληεζε ηνπ πξψηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πνπ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο θχζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do. Κέζα απφ ηηο ελφηεηεο απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ ππνγξακκίδνπκε δηαζηάζεηο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do νη 

νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do σο 

ηερλνινγίαο ηνπ εαπηνχ. Ζ θαηαλφεζε απηή πξνσζείηαη κέζα απφ κηα 

ζπλζεηηθή πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ θεληξηθψλ ζεσξεηηθψλ ζεκάησλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην ζρήκα ηεο ηερλνινγίαο ηνπ εαπηνχ ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ 

αλάδεημε ησλ θπξίαξρσλ ζεκάησλ πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ κέζα απφ 

ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ζηα δεδνκέλα θαη κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ δαζθάισλ 

ηνπ karate.  

Πηε βάζε θαηαλφεζεο ηεο εμάζθεζεο ηνπ karate-do σο πξαθηηθήο γηα ηε 

κέξηκλα θαη θξνληίδα ηνπ εαπηνχ, φπσο αξζξψζεθε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ην έθην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αθηεξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο δηάζηαζεο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do. Πηελ ελφηεηα 
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απηή απνηππψλεηαη κηα απάληεζε ζην ζεκαληηθφηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

πνπ έζεζε ε εξγαζία αλαθνξηθά κε ηηο ςπρνπαηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

εμάζθεζεο, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαλφεζε ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζην karate-do σο δηαδηθαζία αηζζεηηθήο αγσγήο γηα ηελ δηακφξθσζε 

ηνπ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ. Mέζα απφ ηηο ελφηεηεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ 

δηαθξίλνπκε πηπρέο ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε δηεξγαζία αηζζεηηθήο αγσγήο ηηο νπνίεο ππνζηεξίδνπκε 

ζπζηεκαηηθά κέζα απφ αλαθνξέο ζην ιφγν ησλ πιεξνθνξεηψλ καο.  

Πην έβδνκν θεθάιαην παξέρνπκε κηα ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηιακβάλνληαη νη δάζθαινη ζηελ 

εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-dν, ζπδεηψληαο δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αθεγεκαηηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη ηα νπνία δελ είραλ αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην αλάδεημεο ησλ 

παξαπάλσ ζεκαηηθψλ. Πην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνπκε δπζθνιίεο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ σο βαζηθή πξνυπφζεζε αλέιημεο 

παηδαγσγηθήο δξάζεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, θαζψο θαη 

ππνδείμεηο θαη ηξφπνπο ππέξβαζεο απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ, φπσο 

πξνηείλνληαη απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπ karate-do.  

Πην φγδνν θεθάιαην ηέινο, αλαθεξφκαζηε ζηε ζπλεηζθνξά θαη ηηο 

πηζαλέο εθαξκνγέο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ππδεηάκε ην βαζκφ 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ κέζα απφ ηελ πξνβιεκαηηθή, ηνπο 

εγγελείο πεξηνξηζκνχο πνπ ηε δηακφξθσζαλ θαη ηε γεληθφηεξε επίδξαζή ηεο 

ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2ν                                                 

ΡO ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ KARATE 

 

2.1 Ρν karate-do σο ζύζηεκα budo  

 

 πάξρνπλ πνιιέο κνξθέο, ζπζηήκαηα ή ζηπι παξαδνζηαθψλ 

αλαηνιίηηθσλ θηλέδηθσλ θαη ηαπσληθψλ πνιεκηθψλ ηερλψλ, ελφπισλ φπσο ην 

kendo (γηαπσλέδηθε ζπαζαζθία) ή kyodo (γηαπσλέδηθε ηνμνβνιία) θαη 

άνπισλ φπσο ην Karate, Judo, ην Kung Fu, ην Aikido θ.α., πνπ θαηαλέκνληαη 

ζε έλα ζπλερέο κεηαμχ καιαθψλ ή εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ή ζθιεξψλ 

ζηπι. Ρα εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ εθξεθηηθφηεηα, 

εκπιέθνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ κπτθή δχλακε θαη ε εμάζθεζε ζε απηά 

αλαπηχζζεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ επιπγηζία ηνπ αζθνχκελνπ θαη δνθηκάδεη 

ηελ αληνρή ηνπ. Ζ θηλεζηνινγία ηνπο είλαη άκεζα αλαγλσξίζηκε σο καρεηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Πε πξνρσξεκέλα ζηάδηα θαη αθνχ ν αζθνχκελνο έρεη 

απνθηήζεη ζσκαηηθή δχλακε θαη καρεηηθή ηθαλφηεηα πηζηεχεηαη φηη 

επέξρεηαη ε αίζζεζε θαη απφθηεζε επαθήο κε ηε δσηηθή ελέξγεηα, ην ki. Ζ 

εμάζθεζε ζηα καιαθά ζηπι αξζξψλεηαη εμ αξρήο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ ki, 

ην νπνίν ν αζθνχκελνο πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη θαη λα κάζεη λα ειέγρεη. Ρν 

ζψκα είλαη ραιαξφ θαη νη θηλήζεηο ήξεκεο θαη αξκνληθέο θαη έκθαζε δίδεηαη 

ζηελ αλαπλνή. Θεσξείηαη φηη ε εμάζθεζε ζηηο εζσηεξηθέο πνιεκηθέο ηέρλεο 

έρεη επεξγεηηθά νθέιε γηα ηελ πγεία θαη ζηε ζχγρξνλε πξαθηηθή δίδεηαη 

έκθαζε ζε απηή ηελ πιεπξά ηνπο κε απνηέιεζκα ε καρεηηθή ηνπο δηάζηαζε 

λα παξακειείηαη θαη ζηε Γχζε ζπρλά λα ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε.  

 Κηα παξαδνζηαθή πνιεκηθή ηέρλε πνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε θαη 

ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία ησλ δπν απηψλ πφισλ είλαη ην «παξαδνζηαθφ Karate». 

Κηα κνξθή αλαηνιίηηθεο πνιεκηθήο ηέρλεο πνπ ζεσξείηαη ην είδνο ζην νπνίν 

θάζε κεηαγελέζηεξν ζηπι «Karate» νθείιεη ην φλνκά ηνπ. Ν φξνο 

«Ξαξαδνζηαθφ Karate» είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζην Karate 

πνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ Budo (Schmidt, 1990).  

 Budo ζεκαίλεη «πνιεκηθφο δξφκνο» ή ην «κνλνπάηη ηνπ πνιεκηζηή». Ζ 

έλλνηα αλαθέξεηαη ζην λέν πξνζαλαηνιηζκφ πνπ απέθηεζαλ νη πνιεκηθέο 

ηέρλεο ζηηο ζπλζήθεο ζρεηηθήο εηξήλεο πνπ γλψξηζε ε Ηαπσλία θαηά ην 18ν 
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θαη 19ν αηψλα. Θαζψο ε άζθεζε κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε καρεηηθψλ 

δεμηνηήησλ γηλφηαλ ιηγφηεξν επηηαθηηθή, ππήξμαλ ηα πεξηζψξηα λα εθθξαζηεί 

κέζα απφ ηελ πινχζηα πνιεκηθή παξάδνζε ηεο Ηαπσλίαο ε αμία ηεο 

θαιιηέξγεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ εαπηνχ (Schmidt, 1984). Απφ ηνλ θνξκφ 

ηνπ θιαζζηθνχ bujutsu, ησλ κεζφδσλ κάρεο κε άκεζν πξαθηηθφ ραξαθηήξα, 

άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ηα θιαζζηθά budo, δειαδή πνιεκηθέο ηέρλεο πνπ 

έζεηαλ παξάιιειν ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θαη εμέιημε ηνπ αζθνπκέλνπ 

(Draeger, 1980).  

Απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ κέρξη θαη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ, ε ηαπσληθή 

θνηλσλία δηήιζε απφ κηα έληνλε θάζε εθζπγρξνληζκνχ θαη δπηηθνπνίεζεο. 

Ρελ πεξίνδν απηή ζπλέβε κηα ξηδηθή αλακφξθσζε πνιιψλ παξαδνζηαθψλ 

πνιεκηθψλ ηερλψλ, πνπ θαηά ηνπο εηζεγεηέο ηεο θξίζεθε απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ ην θνκκάηη απηφ ηνπ ηαπσληθνχ πνιηηηζκνχ λα επηβηψζεη ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο. Έγηλε έηζη ε κεηάβαζε απφ ην bujutsu, πνιεκηθέο ηερληθέο κε 

ζθνπφ ηελ απηνάκπλα ζε ζπλζήθεο θαζεκεξηλνχ ζαλάζηκνπ θηλδχλνπ, ζην 

ζχγρξνλν budo, ηηο παξαδνζηαθέο πνιεκηθέο ηέρλεο πνπ ξεηή πξνηεξαηφηεηα 

ζέηνπλ ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ. Βαζηθή έλλνηα εδψ είλαη απηή ηνπ 

Do, ηνπ «δξφκνπ» άζθεζεο θαη πξνζπάζεηαο πνπ νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε 

θαη αξκνλία. Ζ ζεκαζηνδφηεζε απηή ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ πηνζεηήζεθε σο 

θηινζνθία ηεο άζθεζεο απφ φιεο ζρεδφλ ηηο δηαδεδνκέλεο αζηαηηθέο 

πνιεκηθέο ηέρλεο, θηλέδηθεο, θνξεάηηθεο θαη ηαπσληθέο. Ρν ζχγρξνλν budo 

παξφηη πξντφλ εθκνληεξληζκνχ, απνηειεί ηε βάζε φισλ ησλ παξαδνζηαθψλ 

πνιεκηθψλ ηερλψλ πνπ έρνπλ πςειφηεξν ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θαη 

ηειεηνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα πην ζχγρξνλα καρεηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ κνλαδηθή επηδίσμε είλαη θάπνηα απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

κάρε ρσξίο επξχηεξε ζεκαζηνινγηθή επέλδπζε.  

Ρν ζχγρξνλν budo εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ 

εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν, σο κνξθέο θπζηθήο 

αγσγήο, κέζνδνη απηνάκπλαο γηα ηα άηνκα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, σο 

αζιήκαηα, δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ πνπ πξνζθέξνπλ αλαςπρή 

θαη αληαγσληζκφ. Απνζθνπνχλ ζην λα ελνπνηήζνπλ ηηο πλεπκαηηθέο θαη 

ζσκαηηθέο ελέξγεηεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ελαξκνλίζνπλ ηνλ αζθνχκελν 

κε ηα ήζε κηαο δηεζλνχο θνηλσλίαο πνπ επηδεηεί εηξήλε (Haines, 1968).  
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Ζ πλεπκαηηθή αγσγή πνπ επηδηψθνπλ ηα ζπζηήκαηα budo ζηεξίδεηαη ζηελ 

απηνπεηζαξρία, ηελ πξνζπάζεηα, ηελ ππνκνλή. Απηέο είλαη βεβαία αξεηέο πνπ 

ζπκβαδίδνπλ κε ην ηδεψδεο ηεο επγελνχο άκηιιαο θαη ζεσξείηαη θνηλφο ηφπνο 

γηα θάζε ζχγρξνλν άζιεκα. Όκσο αληίζεηα κε ηα άιια ζπνξ, ζην 

παξαδνζηαθφ Karate ε πλεπκαηηθή αγσγή δελ επηζθηάδεηαη απφ ηνλ θσδηθφ 

«ΛΗΘΖ». Ν απψηεξνο ζθνπφο πνπ ζέηεη ην budo δελ είλαη ε δηάθξηζε ή ε 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο, φπσο επηδηψθεη ν πξσηαζιεηηζκφο, αιιά είλαη κάιινλ 

θαζαπηφο κηα δηαδηθαζία δηαξθψο αλαλενχκελεο ζηφρεπζεο (Λαζηνχιαο, 

2004). Γελ ππάξρεη ηέινο ζηελ πξνπφλεζε! Ρε ζηηγκή πνπ ζα πηζηέςεηο φηη 

θάηη μέξεηο κε βεβαηφηεηα βξίζθεζαη έμσ απφ ην δξφκν ηνπ Budo (Ζagakure, 

ζει 54). Πηα budo ινηπφλ ζπλαληάκε ηελ έκθαζε ζηε δηάπιαζε ηνπ 

αζθνχκελνπ, ηελ εζηθνπιαζηηθή δηάζηαζε ηεο άζθεζεο, πνπ ππνλφκεπζε ε 

δνκηθή ζρέζε ηνπ αζιεηηζκνχ κε ηελ αγνξά θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ 

(Λαζηνχιαο, 2004). Ρα φπνηα νθέιε ηεο άζθεζεο πεξηνξίδνληαη φηαλ 

επηθξέκαηαη ην άγρνο ηεο επηηπρίαο (Foster, 1986). Πηα budo, ε απφδνζε δελ 

θαηαγξάθεηαη θαη δελ απαζρνιεί παξά κφλν ζην κέηξν θαη ζην βαζκφ πνπ ην 

άηνκν ηελ θαηαλνεί σο πξνζσπηθή πξφνδν θαη ξπζκφ εμέιημεο ζε έλα δηθφ ηνπ 

ρξνληθφ νξίδνληα. 

Υο ζπζηήκαηα κάρεο ηα budo επίζεο θαιιηεξγνχλ αξεηέο ζηνπο 

αζθνχκελνπο κέζσ ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο ηερληθέο κάρεο. Ηδηαίηεξν 

πλεπκαηηθφ ηφλν δίλνπλ νη αξρέο ηεο κε-ζθέςεο θαη αξρή ηεο πιαζηηθφηεηαο, 

απφξξνηα ησλ θαηαβνιψλ ηνπο απφ ην Εελ θαη Ράν πνπ ηα δηαπεξλνχλ ζε 

θάζε επίπεδν.  

Ζ αξρή ηεο πιαζηηθφηεηαο (ju no ri) αλαθέξεηαη ζε κηα ζρέζε 

ζπλχπαξμεο κε ηνλ αληίπαιν. Κηα ζρέζε ζπκπιεξσκαηηθή πνπ ζέιεη έιεγρν 

ησλ πξαγκάησλ κέζα απφ ηελ ελαξκφληζε καδί ηνπο. Γελ ζπλίζηαηαη ζηε 

ζπλερή ππνρψξεζε ή ψζεζε αιιά ζηε δηαξθή πξνζαξκνζηηθφηεηα αλάινγα 

κε ηηο ζπλζήθεο. Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πιαζηηθφηεηαο ζε νπνηεζδήπνηε 

δχζθνιεο ζηηγκέο πξνυπνζέηεη ηελ αξρή ηεο κε ζθέςεο (mushin no-shin) πνπ 

νξίδεη ηελ ηδεαηή πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ karateka ηε ζηηγκή ηεο κάρεο. 

Δπηηάζζεη ηελ απφιπηε ζπγθέληξσζε ζηελ θαηάζηαζε θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

απφιπηε ζπλαηζζεκαηηθή απνζηαζηνπνίεζε -έζησ πξφζθαηξε- απφ απηήλ θαη 

ηε ζπλεηδεηή επεμεξγαζία ηεο. Ν karateka εθπαηδεχεηαη λα «αδεηάδεη» ην λνπ 

ηνπ, λα έρεη «κπαιφ ήξεκν ζαλ λεξφ» (mizu no kokoro), λα γίλεηαη έλα κε ην 
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πεξηβάιινλ ηνπ (Funakoshi, 1975). Πε απηή ηελ θαηάζηαζε, ε αληίιεςε 

απαιιάζζεηαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θφβνπ, ηνπ ζηφρνπ, ησλ έληνλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ φπνπ ε ειάρηζηε δηαζάιεπζε ηεο ελεξγεηαθήο εξεκίαο ή 

αθφκα θαη πξφζεζε ηνπ αληηπάινπ θαζίζηαηαη αληηιεπηή, ππξνδνηψληαο 

απηφκαηα ηε βέιηηζηε αληίδξαζε. Πηηο πνιεκηθέο ηέρλεο, ην αλψηαην επίπεδν 

καρεηηθήο ηθαλφηεηαο επηηπγράλεηαη κνλφ φηαλ ν λνπο είλαη ειεχζεξνο απφ 

πάζε, θαη κε έλα παξάδνμν ηξφπν, εθείλα αθξηβψο πνπ είλαη εγγελή ζε κηα 

θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο (Fostrer, 1986).  

 Νη δπν απηέο αξρέο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απηνλνκεζεί απφ ηηο 

θηινζνθηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηνπο παξαδφζεηο θαη έγηλαλ ζπκβαηέο κε 

δπηηθά ζπζηήκαηα ζθέςεο θαη ζπκπαγείο ππξήλεο παξάδνζεο φπνπ ην Karate 

ηαμηδέςε θαη εγθαηαζηάζεθε αλά ηνλ θφζκν. Όηαλ νη αξρέο απηέο 

εκπεδσζνχλ κέζα απφ ηελ εμάζθεζε, ε εγγελήο δπλακηθή ηνπο πξνεθηείλεηαη 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο είηε σο ελαιιαθηηθή, έμππλε ζηάζε απέλαληη ζε 

θαηαζηάζεηο είηε σο απαγφξεπζε απφιπηεο ζπγθέληξσζεο ζην παξφλ θαη 

αθνζίσζεο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα (Hyams, 1993).  

 Ξλεπκαηηθά σζηφζν νθέιε απνθνκίδνληαη θαη κε ηελ ελδπλάκσζε πνπ 

επέξρεηαη κέζα απφ ηελ άζθεζε, ηελ βειηίσζε ηεο καρεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηελ εμνηθείσζε κε ηε ζχγθξνπζε ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. Όια απηά 

θαιιηεξγνχλ κε ηνλ θαηξφ ζηνλ αζθνχκελν κία πνιχηηκε αίζζεζε 

απηνπεπνίζεζεο πνπ έρεη έλα γεληθφηεξν ζεηηθφ αληίθηππν ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Δπίζεο, ν αζθνχκελνο θαηαθηά ζηαδηαθά ηελ 

απηνγλσζία ηνπ. Ρν Dojo (ρψξνο εμάζθεζεο) είλαη κηα κηθξνγξαθία ηνπ 

θφζκνπ φπνπ εξρφκαζηε ζε επαθή κε ηνπο ίδηνπο καο ηνπο θφβνπο, ηηο 

αλεζπρίεο καο, ηηο αληηδξάζεηο καο θαη ηηο ζπλήζεηεο καο, αληηκεησπίδνπκε 

έλαλ αληίπαιν πνπ ζηελ νπζία δελ είλαη αληίπαινο αιιά κάιινλ έλαο 

ζπλεξγάηεο πνπ έρεη αλαιάβεη λα καο βνεζήζεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο πην 

νινθιεξσκέλεο θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ καο (Hyams, 1993).  

 Θαη ελψ ζα κπνξνχζε λα πεξηκέλεη θαλείο ην αληίζεην, ε επηζεηηθφηεηα 

δείρλεη λα θαηαζηέιιεηαη (Fνster, 1986). Αθελφο, νη αλαζθάιεηεο θαη ηα 

ςπρνινγηθά ζπκπιέγκαηα πνπ ζπρλά ππνδαπιίδνπλ ηε ζπγθξνπζηαθή ζηάζε 

γίλνληαη επηφηεξα. Αθεηέξνπ, ε εζηθή ζπγθξφηεζε θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ 

budoka ηνλ νδεγνχλ λα αξλεζεί ηε ιχζε ηεο βίαο, φζν ηνπ δίλεηαη απηή ε 

επηινγή. Γηαηί, πέξα απφ αζιεηήο θαη καρεηήο, ν αζθνχκελνο ζηα ζχγρξνλα 
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budo είλαη θαη θνηλσλφο κίαο παηδείαο πνπ ππεξεηεί φξακα πνπ ππεξβαίλεη ην 

άηνκν. Κε απηή ηελ ηδηφηεηα είλαη πνπ θπξίσο κεηέρεη ζην κνλνπάηη ηεο 

απηνβειηίσζεο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο. Βέβαηα, ε εμαηνκηθεπκέλε θαιιηέξγεηα 

έρεη ηε δηθή ηεο αμία αιιά λνείηαη θαη σο κέζν γηα λα επηηεπρζεί έλαο 

απψηεξνο γεληθφο ζηφρνο, ην θνηλφ θαιφ, κέζσ ηεο δηάπιαζεο ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ αζθνχκελνπ, ζπκβάιινληαο ζε έλαλ θαιχηεξν θφζκν (Draeger, 1997). 

Ζ άζιεζε κέζα απφ ηα budo, ε κχεζε ζηε θηινζνθία κάρεο πνπ ηα δηέπεη 

θαη ε απηνπεπνίζεζε πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηελ εμάζθεζε δηακνξθψλνπλ 

ζηάζεηο δσήο θαη θαιιηεξγνχλ αξεηέο. Υζηφζν, νη ηδξπηέο ησλ ζχγρξνλσλ 

budo θξφληηζαλ λα εληζρχζνπλ απηφ ην πλεπκαηηθφ θνξηίν, αλαδεηθλχνληαο 

πεξηζζφηεξν ζηελ δηδαζθαιία ην πνιεκηθφ ήζνο ησλ budo θαη έλα αμηαθφ 

ζχζηεκα (Λαζηνχιαο, 2003). Ζ κέξηκλα απηή αθελφο απνζθνπνχζε ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, αθεηέξνπ ζπληζηνχζε κία 

κέξηκλα ελάληηα ζηελ πηζαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηέρλεο ηνπο γηα 

εηδερζείο θαη αληηθνηλσληθνχο ζθνπνχο. Ζ αγσλία πνπ πξνθαινχζε ην 

ελδερφκελν απηφ θαίλεηαη ζηα ιφγηα ηνλ Gishίn Funakoshi:  

 

Θα ήζεια λα ζνπ δεηήζσ λα πξνεηδνπνηήζεηο ηνπο λένπο πνπ 
εθπαηδεχνληαη ζην Dojo ζνπ, ψζηε λα κελ θάλνπλ ρξήζε ηεο 
ηθαλφηεηαο ηνπο γηα παξάλνκνπο ζθνπνχο. Υπάξρνπλ ηφζεο πνιιέο 
ζπκκνξίεο θαθνπνηψλ ζηε ρψξα ζήκεξα! Θαηάιαβα φηη εμαηηίαο 
κνπ, απηέο νη ζπκκνξίεο κάζαηλαλ Karate θαη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ 
γηα λα ζαθαηεχνπλ ή αθφκα λα δνινθνλνχλ αλζξψπνπο, ην φλνκα 
κνπ ζα θειηδσλφηαλ γηα πάληα! (Gishίn Funakoshi, 1975: 19)   

  

Πηε δηδαθηηθή ησλ budo, παξάιιεια κε ηελ θαιιηέξγεηα αξεηψλ, είλαη 

έληνλν ην ζηνηρείν ηεο εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο. Ρν πεξηερφκελν απηφ ζηε 

δηδαθηηθή ηνπ Karate πξνζαλαηνιίδεηαη θαιιηέξγεηα αθεξαηφηεηαο, 

εηιηθξίλεηαο, πξνζπάζεηαο, ην ζεβαζκφ ζηελ εζηκνηππία, ηελ επγέλεηα, ηνλ 

απηνέιεγρν (Draeger, 1997). Ζ δηαπαηδαγψγεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ηξία επίπεδα: νη εζηθέο αξρέο δηδάζθνληαη θαη νη επηζπκεηέο αξεηέο 

επηζεκαίλνληαη απφ ηνλ δάζθαιν, εληππψλνληαη κε ην παξάδεηγκα ηνπ, θαη 

θάπνηεο απφ απηέο καζαίλνληαη κε ηελ εζηκνηππία πνπ δηαπλέεη ην κάζεκα. 

Πχκθσλα κε ηε Πβνπξδάθνπ(2003), ηα budo πεξηβάιινληαη κε κηα 

ζθαίξα εζηθήο, θιεξνλνκεκέλε ελ κέξεη απφ ηελ παξάδνζε θαη 

εκπινπηηζκέλε απφ ηελ ππνηαγή ζην ζσζηφ πνπ ην θαζνξίδεη ην θπξίαξρν 

αμηαθφ ζχζηεκα(Πβνπξδάθνπ 2003: 42). Ρα budo έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο 
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απφ ηελ πνιεκηθή παξάδνζε ηεο Ηαπσλίαο θαη αληαλαθινχλ ζε έλα βαζκφ 

ζηνηρεία ηεο (Schmidt, 1986). Δίλαη, έηζη, έθδεια ζηα budo επηβηψκαηα ηνπ 

θψδηθα εζηθήο ησλ πνιεκηζηψλ ζακνπξάη, ηνπ πνιπζξχιεηνπ bushido. Ξνιιά 

απφ ηα «ζθιεξά» ζηνηρεία ηνπ bushido, φπσο ε ηπθιή ππνηαγή ζηνπο 

αλσηέξνπο, ε πεξηθξφλεζε γηα ηνλ ζάλαην, κία απφιπηε θαη πνιιέο θνξέο 

κνηξαία αληίιεςε ηεο έλλνηαο ηεο ηηκήο, ζπλήζσο δελ βξήθαλ ζέζε ζηηο 

λεσηεξηθέο ζπλζήθεο. Ξαξακέλνπλ φκσο εγγεγξακκέλεο ζηελ εζηθή ηνλ 

budoka αμίεο φπσο ε αίζζεζε δηθαίνπ, ην θνπξάγην, ε θηιεπζπιαρλία, ε 

επγέλεηα, ε εζηθή αθεξαηφηεηα, ε εηιηθξίλεηα, ε επηδίσμε ηεο ζνθίαο, ε 

επζέβεηα πξνο ηνπο γεξαηφηεξνπο.  

Ζ εκβάπηηζε ζε έλα ηέηνην εζηθφ θαη αμηαθφ ζχκπαλ θαη ε ζθπξειάηεζε 

ησλ αξεηψλ ηνλ budoka αληηζηαζκίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα γίλεη θαηάρξεζε 

ηεο καρεηηθήο ηέρλεο. Απηφ δηαζθαιίδεηαη πεξαηηέξσ κε ηελ ξεηή απνθήξπμε 

ηεο βίαο ζηελ εζηθή ζθαίξα ηνπ budo. Ν budoka απνηξέπεηαη απφ ηε ρξήζε 

ησλ καρεηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ, ε νπνία ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλε κφλν γηα 

ηελ απηνπξνζηαζία ή ηελ πξνζηαζία άιισλ αλζξψπσλ απφ άκεζε απεηιή 

(Πβνπξδάθνπ, 2003). Κάιηζηα, θαη ζε απηήλ αθφκα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε, ην 

Karate ζέηεη σο αξρή ηε ρξήζε ηεο ιηγφηεξεο δπλαηήο βίαο, εθαξκφδνληαο ηελ 

αξρή ηεο πιαζηηθφηεηαο. 

Ρν πξφηαγκα ηεο κε-βίαο απαληάηαη, κε ιηγφηεξν παζηθηζηηθή ρξνηά, απφ 

ηα αξραία ρξφληα ζηελ πνιεκηθή θνπιηνχξα ηεο Άπσ Αλαηνιήο: «Ρν λα 

θεξδίζεηο εθαηφ λίθεο ζε εθαηφ κάρεο δελ είλαη ην πςειφηεξν επίπεδν. Ρν λα 

ππνηάμεηο ηνλ αληίπαιν ρσξίο κάρε ζπληζηά ηελ χςηζηε ηέρλε» (Tsunetomo, 

2002:46). Πηελ εζηθή ηνπ budo, ε επηινγή ηεο κε-βίαο ζεσξείηαη φηη 

αληαλαθιά ηελ αλσηεξφηεηα θαη ηε ζπλνιηθή θαιιηέξγεηα ηνπ budoka, ελψ ε 

επηζεηηθφηεηα θαη ε πξνζθπγή ζηε βία εθιακβάλνληαη σο γλσξίζκαηα 

αλαζθαιψλ θαη άμεζησλ αλζξψπσλ. Ν budoka θαιείηαη λα αλαγλσξίδεη θαη 

λα απνθεχγεη ηηο θαηαζηάζεηο φπνπ είλαη ελδερφκελε κία θιηκάθσζε ησλ 

εληάζεσλ, λα αγλνεί κε εξεκία ηηο πξνθιήζεηο ηνπ απεπζχλνπλ θαη αλ ε 

αληηπαξάζεζε δελ απνθεπρζεί λα πξνζπαζήζεη κε θάζε ηξφπν λα ηελ 

επηιχζεη εηξεληθά. Όιεο νη παξαπάλσ αξρέο ζπληζηνχλ έλα θνηλφ ζχλνιν 

εζηθψλ επηηαγψλ γηα φια ηα budo.  

Ζ εζηκνηππία είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ budo. Ξαξφηη ζε απηή 

βαζίδεηαη ε «δνκνπνίεζε» ηεο ηεξαξρίαο, ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο ηάμεο ζην 
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dojo, ηαπηφρξνλα θπξηαξρείηαη ηφζν απφ ην ζηνηρείν ηεο ηαπεηλφηεηαο θαη ηεο 

επιάβεηαο, ψζηε ζπρλά παξεξκελεχεηαη σο έρνπζα ζξεζθεπηηθή ζεκαζία θαη 

πξνβιεκαηίδεη ηνπο ζθεπηηθηζηέο αζθνχκελνπο. Ξέηξα ηνπ ζθαλδάινπ είλαη ε 

ππφθιηζε (reί), κία θίλεζε πνπ επαλαιακβάλεηαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο 

ζηελ αξρή, ζην ηέινο θαη ζηε δηάξθεηα ηνλ καζήκαηνο ζε φια ηα budo. 

Υζηφζν, ε ππφθιηζε φπσο απαληάηαη ζηα budo δελ έρεη ζξεζθεπηηθή 

ζεκαζία. Αληίζεηα, παξαπέκπεη ζε νπζηψδε ζπζηαηηθά ηνπ ήζνπο ησλ budo, 

ηελ ηαπεηλφηεηα, ηνλ αιιεινζεβαζκφ θαη ηελ επγέλεηα (Schmidt, 1986). Πε 

κία δηαδηθαζία φπνπ ην ζηνηρείν ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ηεο ειεγρφκελεο βίαο 

είλαη έληνλν, ε ακνηβαία απηή εθδήισζε ζεβαζκνχ, επραξηζηίαο θαη 

παξαίηεζεο απφ νπνηαδήπνηε εμνπζηαζηηθή βιέςε είλαη δηπιά ζεκαληηθή, 

θαζψο δηαζθαιίδεη φηη δελ ζα ππξνδνηεζνχλ πάζε θαη έξηδεο πνπ εθφζνλ 

θιηκαθσζνχλ επηθέξνπλ έλαλ παξάγνληα θηλδχλνπ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη 

εθηξέπνπλ ηνλ αζθνχκελν απφ ην «κνλνπάηη». Ππλάκα, ε εζηκνηππία ζκηιεχεη 

ήζνο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αζθνχκελσλ (Hakim, 2003). πνθιηλφκελνο ν 

αζθνχκελνο «ζπλεζίδεη» ηελ ζεκλφηεηα, ηελ επγέλεηα, ηελ εξεκία. Ν ξφινο 

ηνπ δαζθάινπ (senseί) ζηελ εζηθή ζπγθξφηεζε ησλ καζεηψλ ηνπ εθηείλεηαη 

πνιχ πέξα απφ ην λα κπεί ζηνπο καζεηέο ηνπ ζην ήζνο ηνλ budo θαη λα 

θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο εζηκνηππίαο ζην Dojo. 

Όπσο «ην karate δελ ζηακαηάεη ζην Dojo» (Funakoshi, 1975), ν δάζθαινο 

πξέπεη λα δηδάζθεη θαη έμσ απφ ην Dojo, κε ηελ ζηάζε ηνπ, ηελ εζηθή 

αθεξαηφηεηα θαη ηελ επγέλεηα ηνπ budoka. Ν δάζθαινο είλαη ην πξφηππν γηα 

ηνλ λεαξφ αζθνχκελν πνπ ηνλ ζαπκάδεη, παξαηεξεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα 

ζην Dojo αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν βίν ηνπ θαη ηε κηκείηαη. Κ‟ απηφλ ηνλ έκκεζν 

ηξφπν κεηαβηβάδνληαη νη επγελείο αμίεο πνπ αζπάδνληαη ηα budo αιιά θαη 

δηδάζθεηαη ε πξνζήισζε ζηελ θαζεζηεθπία ηάμε. Ν δάζθαινο ηέινο, 

επαγξππλεί γηα ηελ ζσζηή θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηνπο 

απνηξέπεη απφ ηελ παξέθθιηζε. Ζ έθβαζε ηεο θνηλσληθήο απνζηνιήο πνπ 

έρνπλ επσκηζηεί ηα budo θξίλεηαη ηειηθά απφ έλαλ αηνκηθφ παξάγνληα, ηνλ 

δάζθαιν (Πβνπξδάθνπ, 2003). Πηε ζπλέρεηα αλαθεξφκαζηε ζηα επηκέξνπο 

ζηπι ή ζρνιέο (ryu) ηνπ karate-do φπσο δηακνξθψζεθαλ ηζηνξηθά ζηελ 

Ηαπσλία σο ζηνηρεία κηαο θνηλήο θιεξνλνκίαο θαη παξάδνζεο, ηνπ budo.  
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2.2 Ρα ζηπι ηνπ karate-do 

 

Όπσο αλαθέξεη ν McIntyre(1996), ηα βαζηθφηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα 

Ηαπσληθά ζηπι karate είλαη ην Shotνkan ryu, Wado ryu, Shotokai Egami ryu, 

Goju ryu, Shito ryu, Shorin ryu, Kyokoushin ryu, Shido ryu θαη ην ζηπι ηνπ 

Oyama. Απν ηα 9 απηά ζηπι ην Shotokan απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν θαη ν 

ηδξπηήο ηνπ Gishin Funakoshi αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο ν παηέξαο ηνπ 

ζχγρξνλνπ karate. Ρν Wado ryu δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Σηξαλφξη Όηζνπθα 

(1890-1982), πνπ ήηαλ καζεηήο ηνπ Gishin Funakoshi. To Shotokai, 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Πηγθέξνπ Δγθάκη (1912-1981), πνπ ήηαλ καζεηήο ηνπ 

Gishin Funakoshi. Ρν Kyokushin δεκηνπξγήζεθε απν ηνλ θνξεάηε, κε 

ηαπσληθή ππεθνφηεηα αξγφηεξα, Καζνπηάζνπ Νγηάκα (1923-1996), πνπ 

επίζεο ήηαλ καζεηήο ηνπ Gishin Funakoshi. Ρν Shidokan, είλαη παξαθιάδη 

ηνπ kyokushin θαη δεκηνπξγήζεθε απν ηνλ Γηνζίηδη Πνέλν, ν νπνίνο 

πξνεξρφηαλ απν ην kyokushin. Ρν Oyama είλαη ζπγγελέο κε ην Kyokushin θαη 

δηεπζχλεηαη απν έλαλ απν ηνπο θαιχηεξνπο καζεηέο ηνπ Oyama, ηνλ Πηγθέξνπ 

Νγηάκα. Δπίζεο, ην Goju, ην Shito θαη ην Shorin ryu είλαη παξφκνηα ζηπι πνπ 

δηακνξθψζεθαλ κέζα απν ηελ παξάδνζε ηνπ Shotokan, θαη επίζεο πηνζεηνχλ 

φιεο ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε εθείλε ηελ επνρή ν Funakoshi, φπσο ε 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη πξνφδνπ κέζσ ησλ βαζκψλ kyu 

θαη dan, απνηεινχλ θνηλφ ηφπν ζε θάζε επηκέξνπο ηαπσληθφ ζηπι ηνπ karate-

do θαη κέξνο ηεο εμάζθεζεο γηα αζθνχκελνπο θάζε ειηθίαο ζην παξαδνζηαθφ 

karate ζηηο κέξεο καο.  

Ζ αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο ηζηνξηθήο δηακφξθσζεο ησλ επηκέξνπο ζηπι 

πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ θνξκφ ηνπ karate-do σο ζχγρξνλσλ budo αλαδεηθλχεη ηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ryu, φπσο ε θνηλή κνξθή νξγάλσζεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ε θνηλή δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ελ πνιινίο έλα θνηλφ πεξηερφκελν 

δηδαζθαιίαο θαη θνηλή νξνινγία, θνηλή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη 

πξναγσγήο ησλ αζθνχκελσλ θαη πξσηίζησο ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

εμάζθεζε κέζσ ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ, πνπ κε ηε κνξθή kihon, kata θαη 

kumite απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο εμάζθεζεο ζην παξαδνζηαθφ karate. Ζ 

αλαθνξά ζηα επηκέξνπο ζηπι καο εμνηθεηψλεη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ζρνιψλ ηνπ karate-do πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη δάζθαινη πνπ 

ελεκέξσζαλ κε ηηο απφςεηο ηνπο ηελ παξνχζα κειέηε θαη δηθαηνινγνχλ ηελ 
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επηινγή ζπκπεξίιεςήο ηνπο ζην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Κηα ζχληνκε 

παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο ζηπι ηνπ παξαδνζηαθνχ karate επηρεηξνχκε ζηε 

ζπλέρεηα.  

 

2.2.1 Ρν Shotokan Ryu 

 

Ρν ζηπι ηνπ Shotokan είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή παξαδνζηαθνχ 

Karate ζαλ κνξθή ηαπσληθήο πνιεκηθήο ηέρλεο, σο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Budo. Έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην "Tode", έλα άνπιν ακπληηθφ καρεηηθφ ζχζηεκα 

πνπ αλαπηχρζεθε ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ηεο Νkinawa, ππφ ηελ επίδξαζε 

ησλ θηλεδηθψλ πνιεκηθψλ ηερλψλ γηα πάλσ απφ 2000 ρξφληα. Ρν "Tode" ήηαλ 

ε πνιεκηθή ηέρλε πνπ δηδάρηεθε ν Gichin Funakoshi. Γελλεκέλνο ην 1868 ζην 

λεζί Shuri ηεο Okinawa, δηδάρηεθε ην Ρνde απφ κεγάινπο δαζθάινπο ηεο 

επνρήο θαη κεζνδηθνχο κειεηεηέο ηεο ηέρλεο, φπσο ν Azato θαη ν Ηtosu. Αξρηθά 

εξγάζηεθε σο δάζθαινο φηαλ κεηά ηελ πξνζάξηεζε ησλ λεζηψλ ηεο Νkinawa 

ζηελ Ηαπσλία ζηάιζεθε ζην Ρφθπν γηα λα παξνπζηάζεη κπξνζηά ζηνλ 

απηνθξάηνξα ηελ ηέρλε ηνπ Νkinawa Karate. Απφ ην 1917 έσο ην 1922 σο 

πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ξνιεκηθψλ Ρερλψλ ηεο Νkinawa, ν Funakoshi 

πξαγκαηνπνηεί δηάθνξεο επηδείμεηο ηεο ηνπηθήο πνιεκηθήο ηέρλεο ζηελ 

Ηαπσλία. Ρν 1935, πνπ αλνίγεη ζην Ρφθπν ηελ πξψηε δηθή ηνπ ζρνιή, έρεη ήδε 

δηαδψζεη ην Karate ζε βαζκφ πνπ ππήξρε έλαο κηθξφο ππξήλαο ζρεδφλ ζε 

θάζε παλεπηζηήκην ηεο Ηαπσλίαο. Ρν Shoto – kan (Θηίξην (Ρνπ) Shoto), απφ ην 

θαιιηηερληθφ ςεπδψλπκν ηνπ Funakoshi “Shνtν”, πνπ δειψλεη ηνλ ήρν ηνπ 

ζξνΐζκαηνο ησλ θιαδηψλ ηνπ πεχθνπ, ήηαλ ην φλνκα ηεο πξψηεο απηήο ζρνιήο 

(Kanazawa, 1986).  

Ζ κνξθή ηνπ Shotokan, φπσο δηακνξθψζεθε ζηελ ζπλέρεηα ήηαλ αξθεηά 

δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ δίδαμε αξρηθά ν Funakoshi (Hassell, 1999). Απηφ 

ππήξμε θαη ε αθνξκή γηα λα γίλνπλ δηαζπάζεηο ζην ρψξν κε ηελ δεκηνπξγία 

ππνζπζηεκάησλ. Θάπνηεο απφ απηέο ηηο αιιαγέο ηηο έθαλε ν γηνο ηνπ 

Funakoshi, Yositaka. Όπσο εμειίρζεθε ην ζηπι έδσζε έκθαζε ζηηο κεγάιεο 

θαη επζείεο θηλήζεηο θαη έγηλε ηδηαίηεξα γλσζηφ ζηε Γχζε κε ηα εμαηξεηηθά 

βηβιία θαη άιιν δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ εηνηκάζηεθε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

δάζθαινπ Masatoshi Nakayama θαη ηελ παζίγλσζηε JKA (Japan Karate 

Association), ηελ πξψηε νξγάλσζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ 
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Shotokan Karate Do. Ξέξα απφ απηφ φκσο, φιε ε αίγιε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνέξρεηαη απφ κηα εμαηξεηηθή γεληά δαζθάισλ πνπ πεξηφδεπζαλ ή 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Γχζε. Κεξηθνί απφ απηνχο είλαη νη Kase, Shirai, 

Enoeda, Kanazawa, Nishiyama, Mikami, Okazaki, Mori θ.α.  

Ν Funakoshi ζεσξνχζε απψηεξν ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο ζην Karate ηελ 

ηειεηνπνίεζε ηνπ ραξαθηήξα κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ 

ζψκαηνο. «Ξξηλ ληθήζεηο ηνλ αληίπαιν, πξέπεη λα ληθήζεηο πξψηα ηνλ εαπηφ 

ζνπ»… «Κπνξεί λα πξνπνλείηαη θαλείο γηα πνιχ θαηξφ, αιιά αλ κφλν θνπλά 

ρέξηα θαη πφδηα θαη ρνξνπεδά ηξηγχξσ ζαλ καξηνλέηα, ηφηε ην karate δελ έρεη 

θακία δηαθνξά απφ ην καζαίλεηο ρνξφ. Θα ραζεί έηζη ε νπζία. Γελ ζα ηα 

θαηαθέξεη λα θαηαιάβεη ηελ πεκπηνπζία ηνπ Karate-Do» (Funakoshi, 1975: 

29).  

Πεκαληηθφ γηα εθείλνλ ήηαλ επίζεο ε πιεπξά απηνάκπλαο ηνπ Karate. 

«Σην Karate δελ ππάξρεη πξψην ρέξη» (Funakoshi, 1975: 45), πνπ ζεκαίλεη φηη 

έλαο karateka δελ πξέπεη πνηέ, νχηε θαη πξνιεπηηθά, λα επηηίζεηαη πξψηνο.  

 Σαξαθηεξηζηηθφ ηνπ Shotokan Karate είλαη νη βαζηέο ζηάζεηο, πνπ δίλνπλ 

επζηάζεηα θαη δπλακηζκφ ζηηο θηλήζεηο. Νη ηερληθέο εθηεινχληαη κε ζαθή 

αλαθνξά ζην θέληξν ηνπ ζψκαηνο (hara) ψζηε νιφθιεξν ην ζψκα λα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γξήγνξα θαη αληαλαθιαζηηθά γηα ηελ παξαγσγή δχλακεο. 

Αθφκε, ην ζηπι δίλεη έκθαζε ψζηε θάζε θίλεζε κε ην ρέξη ή ηνλ θαξπφ γίλεηαη 

κε πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ πήρε θαη ηνπ βξαρίνλα θαη‟ 

επέθηαζε.  

 

2.2.2 To Wado ryu 

 

Ρν φλνκα Wadō-ryū απνηειείηαη απν ηξία ζπζηαηηθά Wa, dō, θαη ryū. Wa 

ζεκαίλεη «αξκνλία», dō ζεκαίλεη «δξφκνο» θαη ryū πνπ ζεκαίλεη «ζρνιή» ή 

«ζηπι». Αξκνλία εδψ δε ζεκαίλεη κηα ζρέζε κε ην ζχκπαλ αιιά ππνγξακκίδεη 

κηα βαζηθή αξρή ηνπ ζηπι θαη παξαδνρή πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε ελδνηηθφηεηα 

κπνξεί λα είλαη θάπνηεο θνξέο πην απνηειεζκαηηθή απν ηελ θηελψδε δχλακε. 

Ν ηδξπηήο ηνπ Hironori Ōtsuka εμαζθήζεθε πξψηα ζην Shotokan θαη γηα 

θάπνην δηάζηεκα κάιηζηα ππήξμε θαη επηθεθαιήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθνχ 

δηδάρζεθε απν ηνλ Funakoshi, απνζπάζηεθε θαη δεκηνχξγεζε ην ζηπι ηνπ 

Wado. To ζηπι κνηάδεη εθπιεθηηθά κε ην Shotokan κε ην νπνίν κνηξάδνληαη 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hironori_%C5%8Ctsuka
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πνιιέο βαζηθέο αξρέο, φκσο επίζεο έρεη επεξεαζηεί απν ην Shindō Yōshin-ryū 

θαη πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο ξίςεσλ. Έλα kihon, φπσο κηα ακπληηθή 

ηερληθή ηνπ Wado πξνζνκνηάδεη εθπιεθηηθά κε απηή ηνπ Shotokan, φκσο 

απνηεινχλ επίζεο κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε κάρε. Βαζηθή αξρή ηνπ 

Wadō-ryū είλαη απηή ηνπ tai sabaki, ηεο απνθπγήο κηαο επίζεζεο, 

επηηξέπνληαο θαηλνκεληθά ηελ ζπκπαξάζπξζε απφ ηελ επίζεζε ηνπ 

αληηπάινπ παξά ηελ αληίζεηε θαη κεησπηθή αληηκεηψπηζή ηεο, κέζσ ελφο 

αξκνληθνχ πεξηζζφηεξν ζπληνληζκνχ κε ηνλ αληίπαιν πάξα κηαο ζχληνλεο 

δπλακηθήο αληαπάληεζεο. Απηφ νδεγεί ζε κηα αλαινγηθά ςειφηεξε ζέζε ηνπ 

ζψκαηνο, ίδηεο ζηάζεηο αιιά ιηγφηεξν ρακειέο κε ην Shotokan, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ηαρχηεξε κεηαθίλεζε θαη πεξηζηξνθή γχξσ απν ηνλ θάζεην 

άμνλα ηνπ ζψκαηνο.  

Ζ βαζηθή θηλεζηνινγηθή εθηέιεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξίδεηαη φπσο θαη 

ζηα ππφινηπα ζηπι απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζσκαηνκεραληθήο γηα ηελ 

παξαγσγή δχλακεο απφ ηα θάησ, θηέξλεο, πξνο ηα πάλσ, ζεκείν επαθήο κε 

ην ζηφρν. Πε απηή ηε βάζε αλαπηχζζνληαη θαη θάπνηεο πεξαηηέξσ 

παξαιιαγέο πξνρσξεκέλσλ ηερληθψλ πνπ αθνξνχλ π.ρ. ζηελ ζηαδηαθή 

κείσζε ηεο έκθαζεο παξάγσγεο δχλακεο απν ηε θηέξλα ζε πην αγσληζηηθή 

κνξθή. Νη παξαιιαγέο απηέο δελ ππνλννχλ ηελ αλσηεξφηεηα ή θαησηεξφηεηα 

ηνπ wado αλάκεζα ζηα επηκέξνπο ζηπι karate, απιά επηζεκαίλνπλ κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε κάρεο ηε ζηηγκή ηεο πξψηεο επαθήο κε ηνλ 

αληίπαιν πνπ έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο.  

 

2.2.3 Ρν Goju Ryu  

 

Ρν Goju-ryu αλαπηχρζεθε απφ ην Naha-te, ε δεκνηηθφηεηά ηνπ νθείιεηαη 

πξψηηζηα ζηελ επηηπρία ηνπ Kanryo Higaonna (1853-1915). Ν θαιχηεξνο 

καζεηήο ηνπ ν Chojun Miyagi (1888-1953) αξγφηεξα ην 1930, ίδξπζε ην ζηπι 

Goju-ryu «ζθιεξφο θαη καιαθφο ηξφπνο». Πην Goju ryu δίλεηαη πνιιή έκθαζε 

ζην ζπλδπαζκφ ησλ καιαθψλ θπθιηθψλ ηερληθψλ απφθξνπζεο κε ηηο γξήγνξεο 

ηζρπξέο θαη δηαδνρηθέο αληεπηζέζεηο. Ρν 1929 δηεμήρζε έλα κεγάιν ζπλέδξην 

γηα ηηο πνιεκηθέο ηέρλεο ζην Θηφην ηεο Ηαπσλίαο. Ν δάζθαινο Miyagi δελ 

κπνξνχζε λα παξεπξεζεί θαη έζηεηιε ζηε ζέζε ηνπ έλα καζεηή ηνπ ηνλ 

Shinsato. Ρν θάζε πξφζσπν ζην ζπλέδξην ξσηήζεθε πνην ήηαλ ην ζηπι ζην 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tai_sabaki
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νπνίν απηφο εθπαηδεχεηαη. Δθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή δελ ππήξρε θαλέλα 

φλνκα γηα ην ζηπι ζην νπνίν ν Shinsato εθπαηδεχνληαλ. Έρνληαο ηελ αίζζεζε 

φηη ε ηέρλε ηνπ ππνβαζκίδνληαλ θαη ζα ζεσξνχληαλ εξαζηηερληθή, επέιεμε 

γξήγνξα ην Hankry-ryu, ην νπνίν ζεκαίλεη ηνλ ηξφπν θαηά ην ήκηζπ ζθιεξά. 

Όηαλ Shinsato είπε ζηνλ Miyagi ηη είρε ζπκβεί, ν Miyagi ζπκπάζεζε ηελ ηδέα 

ηελ νπνία έπεηηα πξνρψξεζε έλα βήκα πεξαηηέξσ. 

Απφ ηηο νθηψ θηλέδηθεο γξαθέο ελφο θηλεδηθνχ πνηήκαηνο, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη φηη: «Όια ζην ζχκπαλ αλαπλένπλ ζθιεξά θαη καιαθά», ν Miyagi 

εκπλεχζηεθε έλα λέν φλνκα ην Goju-ryu «ν ζθιεξφο θαη καιαθφο ηξφπνο». Νη 

ιέμεηο Go-ju ζεκαίλνπλ ζηα ηαπσληθά ζθιεξφο-καιαθφο (απαιφο). Πην ζηπι 

απηφ δίλεηαη έκθαζε ζηηο απαιέο θπθιηθέο απνθξνχζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζχληνκεο θαη δπλαηέο αληεπηζέζεηο κε γξήγνξα δηαδνρηθά θηππήκαηα. Γεληθά, 

νη κεηαθηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο είλαη βαζηζκέλεο ζηελ ηαρχηεηα. Έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ ζην Goju είλαη ε αθξαία ιεπηνκέξεηα κε ηελ νπνία 

επηρεηξνχληαη ηα ρηππήκαηα ζην kumite (ειεχζεξνο αγψλαο). Ρν ζηπι ηνλίδεη 

ηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ θαη θάζε καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζηακαηήζεη έλα θηχπεκα ή έλα ιάθηηζκα ειάρηζηα εθαηνζηά απφ ην ζηφρν. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο κηα κνξθή kata γηα ηελ νπνία ην 

ζηπι απηφ είλαη δηάζεκν θαη ρσξίο ηελ νπνία θακία εμήγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Goju δελ ζα ήηαλ πιήξεο. Απηά είλαη ηα kata αλαπλνήο, ην Sanchin θαη ην 

Tenso ζηα νπνία αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο.  

Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηνλ κεγάιν δάζθαιν 

ηνπ goju-ryu karate ηνλ Gogen Yamaguchi (1909), ηδξπηή ηεο νξγάλσζεο 

goju-Kai, ηνλ νπνίν ν Miyagi φξηζε ζαλ εθπξφζσπν ηνπ ζηπι ηνπ ζηελ 

Ηαπσλία. Απηφο ζπλδχαζε ηηο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο κε ηελ πξνπφλεζε ηνπ 

karate θαη ελζσκάησζε ην Yoga θαη ην Shinto ζην Goju-Kai, ζεκειηψλνληαο ην 

Goju-Shinto, δηαθεξχηηνληαο φηη κπαιφ θαη ζψκα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

φηη δηα κέζνπ ηεο αλαπλνήο θαη ηεο απηνζπγθέληξσζεο θαζίζηαηαη θάπνηνο 

ηθαλφο λα θαηαλνήζεη ηελ νπζία ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ. Ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

ην ζηπι ηνπ goju έρεη ελζσκαηψζεη ηηο αλαπλεπζηηθέο (ibuki) αζθήζεηο. Πε 

απηφλ απνδίδεηαη ε πξψηε ζθέςε ειεχζεξνπ αγψλα κε θαλνληζκνχο, ην 

γλσζηφ (jyu kumite), κεξηθνί απφ ηνπ νπνίνπο ηζρχνπλ κέρξη θαη ζήκεξα. 
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2.2.4 Ρν Shito Ryu  

 

Ρν shito-ryu ζεκειηψζεθε απφ ηνλ Kenwa Mabuni (1868-1952) ην 1928 

θαη είλαη άκεζα επεξεαζκέλν απφ ην Naha-te θαη ην Shuri-te (Shorei-ryu θαη 

Shorin-ryu) ζε ζπλδπαζκφ κε ην θηλέδηθν Chuan Fa. Ν Mabuni ήηαλ γφλνο ηεο 

ηάμεο (bushi) ησλ αξηζηνθξαηηθψλ πνιεκηζηψλ ηεο Okinawa θαη μεθίλεζε ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ζην karate ην 1902 ζε ειηθία 13 εηψλ ππφ ηνλ Anko Itosu, 

ηζηνξηθή θπζηνγλσκία δηφηη ήηαλ ν άλζξσπνο πνπ γηα πξψηε θνξά εηζήγαγε 

ην karate ζην θαλνληθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα ηεο λήζνπ Okinawa. Αξγφηεξα ν 

Κabuni έγηλε ν δεχηεξνο soke (ηδξπηήο ζηπι) ηνπ ζχγρξνλνπ shuri - Te ζηπι 

Ηtνshu-kai. Ν Κabuni επίζεο δηδάρζεθε karate απφ ηνλ Chνjun Miyagi, ηνλ 

ηδξπηή ηνπ Gνjπ Ryu karate, ν oπoίoο ηνλ ζχζηεζε ζηνλ Θanryo Higaonna, 

κεγάιε θπζηνγλσκία ηνπ Naha Te. Άιινο δάζθαιφο ηνπ ππήξμε ν Araraki 

Θamadeunchu, δάζθαιoο επίζεο ηνπ Gichin Funakνshi (ηδξπηή ηνπ Shotokan) 

θαη ηνπ Ρsuyνshi Citose ηδξπηή ηνπ Chito Ryu. Ρν 1929 κεηά απφ παξάθιεζε 

ηνπ Jigoro Θano, παηέξα ηνπ ζχγρξνλνπ judo, εγθαηαζηάζεθε κνλίκσο ζηελ 

πφιε Osaka φπνπ ίδξπζε ην δηθφ ηνπ ζηπι, ην «Shito Ryu». Ρν φλνκα Shito 

δεκηνπξγήζεθε απφ ζπλδπαζκφ ησλ γηαπσλέδηθσλ ραξαθηήξσλ 

(ηδενγξάκκαηα) ησλ δαζθάισλ ηνπ Mabuni, - Yasutsune "Anko" Itosu θαη 

Kanryo Higa'shi'onna. Ξηζηφο ζηηο παξαδφζεηο ηνπ Okinawa, ε εθκάζεζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ φπισλ ηνπ Θνbudν πάληα έπαημε έλα ζπνπδαίν ξφιν ζην Shito 

Ryu. Όηαλ ν Κabuni πέζαλε ην 1952, θπζηθφο δηάδνρνο ηνπ ήηαλ ν γηνο ηνπ, ν 

Kanei Κabuni. Πηελ δεθαεηία ηνπ 70 δηάθνξεο άιιεο θαηεπζχλζεηο ηνπ Shito 

Ryu δεκηνπξγήζεθαλ, κε πην γλσζηφ ην Hayashi-Ha Shito Ryu απφ ηνλ Ρeruo 

Hayashi. Άιιεο γλσζηέο δηεζλείο θπζηνγλσκίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Shito 

Ryu, είλαη ν Yoshinao Λanbu, ηδξπηήο ηνπ "Λanbudν" karate θαη ν Fumio 

Demura. Ρν ζηπι ηνπ shito-ryu ρξεζηκνπνηεί κεγάιν αξηζκφ απφ kata πεξίπνπ 

50, ζπκπεξηιακβάλεη ηα ίδηα kata κε ην Shotokan-ryu θαη ην Goju-ryu, 

ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο κε φπια (Kobudo), ελζσκαηψλεη επίζεο θαη πνιιέο 

ηερληθέο απφ ην Tai Jutsu-Ju Jutsu, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έκθαζε πνπ 

απνδίδεη ζηε δχλακε ηεο εθηέιεζεο ησλ ηερληθψλ.  
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2.3 Πηνηρεία ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do 

 

Κέζα απν ηελ ηζηνξηθή αλαθνξά δηακφξθσζεο ησλ βαζηθψλ ζηπι ηνπ 

karate πνπ απαληψληαη ζηηο κέξεο καο επηζεκαίλεηαη ε θνηλή πνιηηηζκηθή ηνπο 

θιεξνλνκηά θαη ην θνηλφ αμηαθφ πιαίζην πνπ δηαπεξλά ηε ζπγθξφηεζε θαη ην 

ραξαθηήξα ησλ επηκέξνπο ζηπι σο δηαθξηηέο φςεηο θαη ηερλνηξνπίεο κηαο 

εληαίαο ηέρλεο πνπ παξά ηηο φπνηεο ηερληθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο 

πξνηείλνληαη σο ζπζηήκαηα κε θνηλφ ζηφρν ηελ δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα 

ησλ αζθνχκελσλ. Νη ηερληθέο απηέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο 

επηκέξνπο ηερλνηξνπίεο ηνπ karate-do ππήξμαλ πνιχ ζπρλά πξντφλ 

πξνζσπηθψλ επηινγψλ ησλ δαζθάισλ πνπ επηρείξεζαλ λα πξνζαξκφζνπλ 

πεξηζζφηεξν ηηο ηερληθέο ηνπ karate-do ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη 

αλάγθεο εηζάγνληαο θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο. Απηφ πνπ δηαπηζηψλεη επίζεο 

θαλείο κέζα απν ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζηπι ηνπ 

karate-do είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηαρξνληθά δηακνξθψλνπλ ηελ ηάζε 

θαη ηε κνξθή εμάζθεζεο ζην ζχζηεκα ηνπ karate-do. Πεκεία ζχγθιηζεο φισλ 

ησλ ζηπι ηνπ karate-do απνηεινχλ ε θνηλή νξνινγία πνπ πεξηγξάθεη ηηο 

θηλήζεηο θαη ηηο επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο ησλ θηλήζεσλ ζηε βάζε ηεο 

ζσκαηνκεραληθήο, ε αλαθνξά ζηηο αξρέο ηεο εζηκνηππίαο πνπ κνξθνπνηεί ηε 

δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο θαη ππνγξακκίδεη ηελ ζσζηή θηλεζηνινγηθή 

εθηέιεζε ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο θπζηνινγίαο θαη ησλ θπζηθψλ λφκσλ, ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη πξναγσγή ησλ καζεηψλ 

κέζα απν ην ζχζηεκα ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δσλψλ θαη θπζηθά ε βαζηθή 

κνλάδα γχξσ απφ ηελ νπνία αξζξψλεηαη ε εμάζθεζε ζην karate-do, ε βαζηθή 

ηερληθή, ηα kihon. Ζ αλαθνξά ζηηο βαζηθέο ηερληθέο σο δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do είλαη ζηαζεξή ζηηο πεξηγξαθέο φισλ ησλ επηκέξνπο 

ζηπι φπσο θαηαγξάθεηαη θαη παξαπάλσ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ζην ζεκείν απηφ ζα αλαθεξζνχκε πην δηεμνδηθά ζε απηα ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ karate-do πνπ θαίλεηαη λα ελνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do δηακνξθψλνληαο έλα πιαίζην αλαθνξάο πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ καο ζε επφκελν 

ζηάδην ηεο έξεπλάο καο.  

Ρα kihon απνηεινχλ βαζηθέο ηερληθέο, φπσο άκπλεο, γξνζηέο, ιαθηίζκαηα, 

κέζα απφ ηα νπνία ν αζθνχκελνο αιθαβεηίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο 
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θηλεζηνινγίαο ψζηε λα αλαπηχμεη ηελ ηερληθή ηνπ ηελ ηέρλε ηνπ karate-do. Ζ 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ αηνκηθή άζθεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε θίλεζεο μερσξηζηά αιιά θαη κέζα απφ απηέο ησλ 

αξρψλ ηεο θίλεζεο ψζηε ηειηθά λα αλαπηχμεη ην kime, ηθαλφηεηα γηα κέγηζηε 

παξάγσγε δχλακεο θαη ηαρχηεηαο ζηηγκηαία θαη εληνπηζκέλα κε αθξίβεηα ζην 

ζηφρν ηνπ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία λνπ-ζψκαηνο (Nakayama, 1979). Ζ 

πξνζπάζεηα απηή απαηηεί ππνκνλή θαη επηκνλή θαη δελ επηζθηάδεηαη απφ ηελ 

παξνπζία αληηπάινπ αιιά επλνείηαη απφ απηή. Ν αληίπαινο απνηειεί 

ζεβάζκηα θαη αλαγθαία κνξθή γηα ηελ αλάδπζε θαη πξφνδν ηνπ karateka.  

 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ εθκάζεζε θάζε 

θίλεζεο, θαη ζηε βάζε απηή ησλ αξρψλ θηλεζηνινγίαο, είλαη θαη ε βαζηθή 

παξάκεηξνο πνπ επηηξέπεη ηελ αλέιημε ςπρνπαηδαγσγηθήο δξάζεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

εθκάζεζε ησλ αξρψλ ηεο θηλεζηνινγίαο αιιά θαη άιισλ αθεξεκέλσλ 

ελλνηψλ, φπσο ε βαξχηεηα, ε απφζηαζε, ε ηαρχηεηα, ε ζπληνληζκέλε δξάζε ή 

αληίδξαζε θ.α., απαηηνχλ ηελ ελζπλείδεηε ζπκκεηνρή θαη εμάζθεζε ηνπ 

ζψκαηνο. Απηφ επηδηψθεηαη ηφζν κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ηφζν ησλ κεξψλ, 

ρέξηα-πφδηα κεκνλσκέλα, φζν θαη ηελ ζπλνιηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο, 

ζχλζεηε θαη ζπληνληζκέλε θίλεζε ησλ κεξψλ κε επίθεληξν ηνπο γνθνχο θαη ηε 

ζσζηή αλαπλνή, φπσο απαηηεί ε εμάζθεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ζην πιαίζην 

κηαο ειηθνεηδνχο θαη ζηε βάζε βεκάησλ κεζνδνινγίαο εθκάζεζεο.  

 Πηαδηαθά ε απφθηεζε βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ησλ βαζηθψλ 

ηερληθψλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηελ εθηέιεζε ησλ kata. Tα kata 

απνηεινχλ θφξκεο ζπλδπαζκψλ ηερληθψλ πνπ εηζάγνπλ ηελ ζπλερή ξνή ζηελ 

εθηέιεζε πνιιαπιψλ θηλήζεσλ πξνο θάζε θαηεχζπλζε έλαληη θαληαζηηθψλ 

αληηπάισλ. Ππλήζσο απαηηνχλ ιηγφηεξν απφ 2 ιεπηά γηα ηελ νινθιήξσζή 

ηνπο, φκσο πξνυπνζέηνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ kihon θαη θαιή 

θπζηθή θαηάζηαζε. Ν αζθνχκελνο θαιείηαη λα νπηηθνπνηεί, λα θαληάδεηαη ηηο 

επηζέζεηο ηνπ αληηπάινπ ηνπ ξπζκίδνληαο ηελ θίλεζή ηνπ ζε ζρέζε κε απηφλ 

θαζψο θηλείηαη ζην ρψξν. Ρα kata γίλνληαη αληηθείκελν ζπλερνχο θαη καθξάο 

επαλαιακβαλφκελεο εμάζθεζεο κέρξηο φηνπ ε εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηκέξνπο ηερληθψλ λα απνθηήζεη ξνή, κέρξη λα αλαδεηρηεί ε θφξκα ηνπ kata 

κέζα απφ ηελ αζπλείδεηε πιένλ εθηέιεζε ησλ ηερληθψλ. Ξξφθεηηαη γηα κηα 

κνξθή ελ θηλήζεη δηαινγηζκνχ, κηα πξψηε επαθή κε ηελ ελεξγεηαθή 
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δηαρείξηζε ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα απφ ην επίπεδν ησλ κεκνλσκέλσλ θαη 

πεξηζζφηεξν ζηαηηθψλ θηλήζεσλ πνπ απαηηνχλ νη βαζηθέο ηερληθέο. H 

εμάζθεζε ζηα kata εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ρσξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηελ 

αίζζεζε ξπζκνχ, θαζψο εληζρχεη πεξαηηέξσ ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα θαη 

εκπινπηίδεη ην ζρήκα ζψκαηνο.  

 Ρέινο ην kumite απνηειεί ην δεηνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Karateka, ε εηζαγσγή ζην πεξηβάιινλ κάρεο. Νη βαζηθέο ηερληθέο εθηεινχληαη 

εδψ παξνπζία αληηπάινπ πνπ δπζθνιεχεη ηελ εθηέιεζε θαη βνεζά έηζη ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο απφζηαζεο (mae) ζε ζρέζε κε ην ζηφρν. 

Ξξνθξίλεηαη ε εθαξκνγή θάζε γλψζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άκπλα θαη 

αληεπίζεζε πνπ απαηηεί ηερληθή, ηαρχηεηα εθηέιεζεο, ζσζηή αλαπλνή, 

επνπηεία θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο θάζε ζηηγκή (zanchin). Έηζη 

θαιιηεξγείηαη ζηαδηαθά ε εηνηκφηεηα γηα αληίδξαζε αιιά θαη ε ππνκνλή, ε 

εγθξάηεηα, ν έιεγρνο ηνπ θφβνπ κέζα απφ ηε γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

αζθνχκελνπ αιιά θαη ηελ παξαηήξεζε θαη γλψζε ηνπ αληηπάινπ. Ζ 

ππεξλίθεζε ηνπ θφβνπ πνπ πξνθαιεί έλαο ηζρπξφο αληίπαινο δελ είλαη εχθνιε 

ππφζεζε θαη απαηηεί θάπνην βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηελ ηδέα φηη κπνξεί λα 

ππνκείλεη θάλεηο ή φρη έλα ηζρπξφ ρηχπεκα δηαηεξψληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

αληηδξάζεη ζε απηφ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Ξέξα απφ ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

γλσζηηθά νθέιε ε εμάζθεζε ζην kumite πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ςπρνθηλεηηθνχ ηνκέα πξνθξίλνληαο ηελ ηαρχηεηα θαη ην ξπζκφ ζηελ θίλεζε 

θαη ηελ αλαπλνή. Πε απηή ηελ πξννπηηθή ν αγψλαο παξακέλεη κηα θχξηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπλέρεηα ηεο εμάζθεζεο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε 

ςπρηθψλ θαη θηλεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ αηφκνπ. Θαη απηφ αθνχ, φζνλ αθνξά 

ην δηαγσληζκφ ή αγψλα, ην Karate-do αθνινπζεί ηηο επηδηψμεηο θαη αξρέο ηνπ 

budo (Kanazawa, 1985).  

 Νη θαλνληζκνί ησλ αγψλσλ ζεζπίδνληαη κε ηελ επηδίσμε ηεο βνήζεηαο θαη 

ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο πξνο ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα ηνπ κέζσ ηεο ζπλερνχο θπζηθήο θαη δηαλνεηηθήο 

αλαδήηεζεο (ISKF, 1977). Έηζη, ζε αληίζεζε κε άιια αζιήκαηα νη θαλνληζκνί 

αγψλσλ δελ πξνζδηνξίδνπλ ην ίδην ην άζιεκα, ηελ κνξθή παηγληδηνχ θαη ηελ 

ηδηαίηεξή ηνπ ηαπηφηεηα. Ν δηαγσληζκφο ζην Budo έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ 

πξαθηηθή κέζνδν ηνπ «Shiai» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αγψλαο παξέρεη 

πξψηηζηα ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα δνθηκάζνπλ ηηο ηερληθέο 
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θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ψζηε νη αζιεηέο λα βειηηψλνπλ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ ηερληθή ηνπο θαηάξηηζε. Ρέινο, κηα εηδνπνηφο δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα ζηπι παξαδνζηαθνχ Karate θαη θάζε άιιεο κνξθήο Karate ζε 

ζρέζε κε ηνπο θαλνληζκνχο αγψλσλ είλαη ε παξαδνρή ηνπ «kime waza», ηεο 

απνθαζηζηηθήο θαη θαηαιεθηηθήο ηερληθήο ηνπ ελφο ρηππήκαηνο. Κηα ηερληθή 

ζθνξάξεη κνλφ φηαλ έρεη ην ζσζηφ ρξνληζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίπαιν, ηε 

ζσκαηνκεραληθή ηεο αξκνληθή εθηέιεζε, ηελ απφζηαζε απφ ην ζηφρν, θαη ην 

θπξηφηεξν ηε κέγηζηε ηζρχ πνπ θηλεηνπνηεί νιφθιεξε ηελ χπαξμε πξνο ην 

ζηφρν παξάιιεια κε ηνλ απφιπην έιεγρν, ψζηε λα κελ θαηαθέξεη ζαλάζηκν 

ρηχπεκα ζηνλ αληίπαιν αλ θαη είρε απηή ηε δπλαηφηεηα. Θαλέλα άιιν άζιεκα 

δελ απαηηεί θαη δελ θαιιηεξγεί ηέηνηαο κνξθήο αζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη γη‟ 

απηφ ε κεζνδνινγία ηεο πξνπφλεζεο θαη ε βηνκεραληθή ηνπ Karate δηαθέξεη 

ξηδηθά απφ ηα άιια αζιήκαηα. Ξέξα απφ ηνλ ειεχζεξν αγψλα, ην kumite, 

φπνπ αληαγσλίδεηαη θαλείο θάπνην αληίπαιν ηεο ίδηα θαηεγνξίαο θηιψλ 

ππάξρεη θαη ν δηαγσληζκφο ησλ kata φπνπ έλαο-αηνκηθά ή ηξεηο-νκαδηθά 

εθηεινχλ κηα θφξκα, κηα αθνινπζία θηλήζεσλ ζην ρψξν πνπ απνηεινχλ 

ηερληθέο ελαληίσλ θαληαζηηθψλ αληηπάισλ. Θξηηέο-δηαηηεηέο, αζθνχκελνη νη 

ίδηνη κε εκπεηξία εηψλ, απνθαίλνληαη σο πξνο ηελ αθξίβεηα εθηέιεζεο ηεο 

παξαδνζηαθήο θφξκαο, ηελ πνηφηεηα ηεο ηερληθήο, ηελ ηαρχηεηα, ηελ 

αθξίβεηα εθηέιεζεο θαη ηε ζσζηή ζηάζε, φπσο επίζεο ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ηερληθψλ ηνπ kata πνπ αθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ νκαδηθνχ αγσλίζκαηνο.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3ν                                                        

ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΛΝΗΔΠ ΘΑΗ ΠΣΖΚΑΡΑ ΡΖΠ 

ΠΘΔΤΖΠ ΡΝ FOUCAULT 

 

3.1 Δηζαγσγή  

 

Θα ήζεια ηα βηβιία µνπ λα είλαη έλα είδνο εξγαιεηνζήθεο απφ 
ηελ νπνία νη άιινη µπνξνχλ λα βξνπλ µέζα έλα εξγαιείν ην νπνίν 
µπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, µε ηνλ ηξφπν θαη ην ζθνπφ πνπ 
εθείλνη επηιέγνπλ… Γξάθσ γηα ηνπο ρξήζηεο θαη φρη ηνπο 
αλαγλψζηεο (Foucault, 1972: 523-524).  

 

Ν Κηζέι Φνπθψ αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ σο εξγαιεηνζήθε ρξήζηµε 

γηα θάζε ζεσξεηηθή αλαδήηεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε θαη 

ιεηηνπξγία θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη πσο ηα θαηλφκελα απηά 

ζπλδένληαη µε ηελ θαηαζθεπή θαη µεηαζρεµαηηζµφ θνηλσληθψλ ιφγσλ 

θαη πξαθηηθψλ. Ρελ πξνζέγγηζε απηή επηρεηξνχµε λα αμηνπνηήζνπµε σο 

εξγαιείν ελαιιαθηηθήο θαηαλφεζεο θαη µειέηεο ηεο θχζεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Φνπθψ 

ηνλίδεη µεξηθά απφ ηα βαζηά πξνβιήµαηα θαη ηηο αληηθάζεηο ζηε µειέηε 

ηνπ ζχλζεηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άζθεζεο, ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο λνήκαηνο, ηηο ζηξαηεγηθέο εμνπζίαο θαη ηε 

δηαζπνξά ηεο γλψζεο (Foucault, 1972), πνπ ζπλεγνξνχλ ζηνλ ηδηφηππν 

απνθιεηζκφ ηεο εμάζθεζεο ηνπ karate-do απν ην πεδίν ελδηαθεξφλησλ 

ησλ εξεπλεηψλ πνπ επηρεηξνχλ ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άζθεζεο 

θαη αζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θπξίσο κέζα απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν 

ησλ θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο 

ςπρνινγίαο πνπ ελεκεξψλεη παξαδνζηαθά ηα πεδία ησλ επηζηεκψλ 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Πηελ θαηεχζπλζε δηακφξθσζεο κηαο 

ελαιιαθηηθήο πξννπηηθήο θαηαλφεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο εμάζθεζεο 

ζην karate-do, ε θνπθστθή ζεψξεζε πξνηείλεη κηα θξηηηθή εμέηαζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ιφγνπ σο θπξίαξρε κνξθή ιφγνπ πνπ δηακνξθψλεη ηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο άζθεζεο, ηα ππνθείκελα θαη ηνλ ηξφπν 

κειέηεο ηνπο.  
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3.2 Ακθηζβήηεζε, παξαγσγή θαη κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ ιόγνπ 

 

Ν Φνπθψ ελδηαθεξφηαλ γηα ηα ζπζηήµαηα ζθέςεο ή ζχλνια ηεο 

γλψζεο πνπ παξάγνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ ζθεπηφκαζηε θαη θαηαλννχµε 

ηνλ θφζµν(Rabinow, 1997). Ρέηνηα ζπζηήκαηα ζθέςεο ραξαθηήξηζε ηηο 

ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη πεξηέγξαςε κέζα απν ηελ έλλνηα ηεο 

αληηθεηκελνπνίεζεο ηνλ ηξφπν πνπ νη ζχγρξνλεο επηζηήκεο ηνπ 

αλζξψπνπ ζπιιακβάλνπλ θαηεγνξηθά ηε γλψζε πνπ πξνζδηνξίδεη ην 

γλσζηηθφ ηνπο πεδίν θαη ηαπηφρξνλα κνλνπσινχλ απηή ηελ θαηαλφεζε 

ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεδίν κέζα απν ηελ αλαπφθεπθηε δηάρπζε ηνπ 

ιφγνπ πνπ εθθέξνπλ σο αιήζεηα απφ ηελ νπνία νη άλζξσπνη αδπλαηνχλ 

λα μεθχγνπλ. Ακθηζβεηψληαο ηελ αιήζεηα ησλ γλψζεσλ πνπ παξέρνπλ 

νη επηζηήµεο ηνπ αλζξψπνπ, ν Foucault αληηπξφηεηλε ηελ ηδέα ησλ 

επηζηεµψλ σο ιφγσλ πνπ ζπγθξνηνχληαη ηζηνξηθά θαη νδεγήζεθε ζε 

έλαλ νξηζµφ ηεο επηζηήµεο σο επηζηεκνινγηθνχ πεδίνπ, µηαο 

θνζµνζεσξίαο, µηαο θνηλήο ηζηνξηθήο θαηαλφεζεο επηµέξνπο 

γλσζηηθψλ πεδίσλ, πνπ πηνζεηεί θνηλνχο θαλφλεο, εληαία ινγηθή 

επεμεξγαζία, δνµή ζθέςεο απφ ηελ νπνία νη άλζξσπνη δελ µπνξνχλ λα 

μεθχγνπλ, έλα ζχλνιν θαζνιηθψλ αξρψλ πνπ γξάθηεθε απφ θάπνην 

αφξαην ρέξη(Foucault, 1972: 191). Έηζη, ε επηζηεκνληθή γλψζε πνπ 

αλαθέξεηαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο άζθεζεο απνηειεί αληηθείκελν 

δηεξεχλεζεο πνπ ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ 

απνθιεηζκφ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ άζθεζεο (Markula, 2004), φπσο ην 

karate-do. Ξνηα είλαη φκσο απηή ε γλψζε πνπ ππνρξεψλεη ζε κηα 

πξνθαηαλφεζε ηεο άζθεζεο πνπ απνθιείεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do σο αληηθείκελν ιφγνπ ζην πιαίζην ηεο 

επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο ηεο άζθεζεο θαη πψο παξάγεηαη;  

Ν Foucault ππνζηήξημε φηη δηαθνξεηηθέο επηζηήµεο, δηαθνξεηηθέο 

µνξθέο θαηαλφεζεο ή ζπλζήθεο δηαιφγνπ δηαµνξθψλνπλ ηη µπνξεί λα 

γίλεη γλσζηφ θαη ηαπηφρξνλα επηζθηάδνπλ άιιεο µνξθέο γλψζεο. Όπσο 

ππνζηήξημε κέζα απν ηελ κειέηε ηεο αξραηνινγίαο ηεο γλψζεο, νη 

επηζηήµεο ηνπ αλζξψπνπ αλαπηχρζεθαλ µέζα ζε µηα ζρεηηθή 

απηνλνµία θαη µπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ σο ηδηαίηεξα απηνξπζµηδφµελα 

ζπζηήµαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε µε ηελ έλλνηα πνπ νλφµαζε ιφγν  
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(discourse)(Markula, 2006). H έλλνηα ηνπ ιφγνπ είλαη ζεµαληηθή γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο θαηλνµεληθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζπλέρεηαο ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεµψλ (Denzin, & Lincoln, 2000). Δίλαη νη πξαθηηθέο 

ηνπ ιφγνπ πνπ θαζηζηνχλ απηή ηελ αιεζνθάλεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα 

ησλ επηζηεκνληθά παξαγφκελσλ δειψζεσλ. Νη δειψζεηο απνηεινχλ ηα 

δνµηθά ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ, γχξσ απφ ηα νπνία αξζξψλεηαη ε αιήζεηα 

θαη ε εμνπζία ηεο επηζηεµνληθήο γλψζεο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν, νη 

δειψζεηο δελ απνηεινχλ θάπνηα µπζηηθή δνµή αιιά πξαγµαηηθέο 

πξαθηηθέο (Foucault, 1972).  

Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ιφγνπ ζηελ µειέηε ηεο εμάζθεζεο ζην 

karate-do νδεγεί ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο επίζεµεο αθαδεκατθήο 

γλψζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο άζθεζεο θαη εμεηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ 

απηή ε γλψζε ζπγθξνηείηαη, δηαρέεηαη θαη θπξηαξρεί. Απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ιφγνπ, ην ζεµείν εθθίλεζεο γηα ηελ αλάιπζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήµαηνο είλαη λα αληηιεθζνχµε ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν γηα ηελ 

άζθεζε, ηδηαίηεξα απηφλ πνπ ζπγθξνηείηαη ζην ρψξν ηεο Τπρνινγίαο 

µέζα απφ ηα πεδία ηεο Αζιεηηθήο θαη ηεο Τπρνινγίαο ηεο Άζθεζεο σο 

µηα δηαδηθαζία παξαγσγήο λνήµαηνο πνπ µνξθνπνηεί έλλνηεο, ζρέζεηο 

θαη ηαπηφηεηεο (Fairclough, 1992).  

Ζ λνεκαηνδφηεζε ηεο άζθεζεο, φπσο επηρεηξείηαη απφ ηνλ 

θπξίαξρν επηζηεκνληθφ ιφγν απφ ην πεδίν ηεο Τπρνινγίαο θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηνπο ππνηνµείο ηεο Τπρνινγίαο πνπ αθηεξψλνληαη ζηε 

µειέηε ηεο άζθεζεο θαη αζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξαγκαηνπνηείηαη 

µέζα απφ ηελ ελλνηνινγηθή επεμεξγαζία ηεο άζθεζεο µε ςπρνινγηθνχο 

φξνπο φπσο θαη φξνπο δάλεηνπο απφ ηελ ηαηξηθή θαη θπζηνινγία, πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ηεο άζθεζεο σο ζσµαηηθή θπξίσο 

δξαζηεξηφηεηα, σο ζπνξ ή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ µε 

ζθνπφ ηελ βειηίσζε ζσµαηηθψλ παξαµέηξσλ ηεο πγείαο (Sparkes, 

1995).  

Νη πνηθίιεο θαη αληηθαηηθέο απφςεηο γηα ηελ άζθεζε, εηδνκέλε είηε 

σο ζπνξ είηε σο ςπραγσγηθή θαη αλαδσνγνλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη 

έλλνηεο µε ηηο νπνίεο ε γλψζε απηή δηαθηλείηαη, αξζξψλεη έλα είδνο 

ιφγνπ πνπ δπζρεξαίλεη µηα νιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ θαηλνµέλνπ ηεο 

άζιεζεο, ην θαηαθεξκαηίδεη θαη ην ππνηάζζεη ζηηο θαηεγνξίεο µε βάζε 
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ηηο νπνίεο ην µειεηά παξαµεηξηθά. Ζ άζθεζε µπνξεί λα θαηαλνείηαη σο 

αλαδσνγνλεηηθή δξαζηεξηφηεηα σθέιηµε γηα ην θαξδηαγγεηαθφ 

ζχζηεµα θαη ελδπλαµψλεη ηελ πγεία, µηα θαηαλφεζε πνπ ππνγξακκίδεη 

έλα θχξηα ζσµαηηθφ θαη πάζρνλ εαπηφ πνπ εκπιέθεηαη ζε µηα ήπηαο 

µνξθήο αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ιφγνπο πγείαο. Ξαξφµνηα, ε 

άζθεζε, λννχµελε σο ζπνξ, γίλεηαη αληηιεπηή σο δπλαµηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνυπνζέηεη έλα πγηέο θαη δπλαηφ ζσµαηηθφ εαπηφ 

πνπ εµπιέθεηαη ζε απηή µε ζθνπφ ηελ επίηεπμε δηάθξηζεο ή άιινπ 

είδνπο ηθαλνπνίεζεο. 

Ν ιφγνο απηφο ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά, πεξηνξίδνληαο ην εχξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ζην πεδίν ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηεο επηζηήµεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ άζθεζε. Ν 

επίζεµνο ιφγνο γηα ηελ άζθεζε ιεηηνπξγεί µε ηξφπν πνπ απνθιείεη 

άιιεο µνξθέο θαηαλφεζεο ηεο άζθεζεο, εμαηξψληαο απφ ην πεδίν 

ελδηαθεξφλησλ ελαιιαθηηθέο µνξθέο δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε 

εμάζθεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πνιεµηθψλ ηερλψλ.  

Ν επίζεµνο απηφο αθαδεµατθφο ιφγνο πνπ αμηψλεη εγθπξφηεηα ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσληθήο πξαγµαηηθφηεηαο πνπ πεξηγξάθεη, 

πεξηνξίδεη ηαπηφρξνλα ηελ πιεξέζηεξε εμέηαζε ηνπ θαηλνµέλνπ ηεο 

άζθεζεο επηζθηάδνληαο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο θαη ςπρνινγηθήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο, θαζψο δελ εμεηάδεηαη ε δηαµφξθσζε ηεο 

ππνθεηµεληθφηεηαο ζην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ άζθεζεο, πνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εμάζθεζεο ζε µηα παξαδνζηαθή πνιεµηθή ηέρλε 

πξνθξίλεηαη σο ζπλεηδεηά επηδησθφµελνο ζηφρνο µέζσ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο ζσµαηηθήο εμάζθεζεο. Αληίζεηα, ν επίζεµνο 

αθαδεµατθφο ιφγνο ιεηηνπξγεί µε ηξφπν πνπ πξνζδηνξίδεη ηα 

αλζξψπηλα ππνθείµελα, σο άηνµα πνπ θαηαθεχγνπλ ζηελ άζθεζε 

εηεξνπξνζδηνξηδφµελα απφ άξξεηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζεσξνχληαη παλαλζξψπηλνη θαη θπξίσο µεηξήζηµνη (Smith & 

Sparkes, 2009).  

Πηε πξννπηηθή απηή ζπλάγνπµε φηη ε φπνηα απφπεηξα µειέηεο ηεο 

εμάζθεζεο ζε µηα παξαδνζηαθή πνιεµηθή ηέρλε απφ ηε µεξηά ηεο 

Τπρνινγίαο αλαραηηίδεηαη απφ µηα πξνζθξνχζηηα πεξηγξαθηθή 

νξνινγία µε ηελ νπνία θαιείηαη θαλείο λα επελδχζεη ηελ πξαθηηθή 
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εμάζθεζεο ζην karate-do ψζηε λα εληαρζεί ζε θάπνην απφ ηα ζαθψο 

πξνζδηνξηζµέλα αληηθείµελα µειέηεο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ άζθεζε 

φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηoλ ηδηαίηεξν θάζε θνξά επηζηεµνληθφ ιφγν.  

Ξαξφια απηά ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ζε 

µνξθέο άζθεζεο φπσο ην karate-do αξζξψλεηαη σο µηα ηδηαίηεξε 

µνξθή ιφγνπ πνπ δηαξξεγλχεη ηνλ θπξίαξρν αθαδεµατθφ ιφγν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζµφ ηεο άζθεζεο θαη δηεθδηθεί ηελ έληαμε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζην δηάινγν πνπ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο 

άζθεζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ππνθεηµέλσλ ηεο. Ρν karate-do 

πξνβάιεη σο κηα µνξθή ηαπσληθήο πνιεµηθήο ηέρλεο πνπ ζέηεη 

παξάιιειν ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θαη εμέιημε ηνπ αζθνπµέλνπ. 

Σαξαθηεξίδεηαη σο «δξφµνο» άζθεζεο θαη πξνζπάζεηαο πνπ νδεγεί 

ζηελ νινθιήξσζε θαη αξµνλία, ζε αληηδηαζηνιή µε ηα πην ζχγρξνλα 

µαρεηηθά ζπζηήµαηα φπνπ µνλαδηθή επηδίσμε είλαη θάπνηα 

απνηειεζµαηηθφηεηα ζηε µάρε ρσξίο επξχηεξε ζεµαζηνινγηθή 

επέλδπζε (Draeger, 1980). Ρν karate-do εκθαλίδεηαη ζχζηεκα αγσγήο, 

σο µνξθή ζσκαηηθήο άζθεζεο, σο µέζνδνο απηνάµπλαο γηα ηα άηνµα 

ζηελ θαζεµεξηλή ηνπο δσή, σο άζιεκα, δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειεπζέξνπ 

ρξφλνπ πνπ πξνζθέξεη αλαςπρή θαη αληαγσληζµφ θαη σο ζπζηήµα πνπ 

απνζθνπεί ζηελ ςπρνζσκαηηθή ελνπνίεζε µε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ελαξµνλίζεη ηνλ αζθνχµελν µε ηα ήζε µηαο δηεζλνχο θνηλσλίαο πνπ 

επηδεηεί εηξήλε (Haines, 1968).  

Κέζα απφ ηελ παξαπάλσ αλαθνξά γίλεηαη εµθαλέο φηη ε εμάζθεζε 

ζην karate-do απνηειεί έλα είδνο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ηνπο ηξφπνπο µε ηνπο νπνίνπο ν θπξίαξρνο 

επηζηεµνληθφο ιφγνο πεξηγξάθεη ηελ άζθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ρα 

ζπζηήµαηα πνιεµηθψλ ηερλψλ πξνζδηνξίδνληαη σο πξαθηηθέο µε 

ςπρνπαηδαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ εθµάζεζε 

ηερληθψλ µάρεο, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνάζπηζεο θαη εμηζνξξφπεζεο 

ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ αηφµσλ. Ξαξάιιεια θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν 

εζηθνπιαζηηθφο πξνζαλαηνιηζµφο ηεο εθπαίδεπζεο ππνγξαµµίδεη ηε 

δπλαηφηεηα αλέιημεο ςπρνπαηδαγσγηθήο δξάζεο µέζσ ηεο εμάζθεζεο. 

Δπίζεο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εζηίαζε ηνπ ςπρνπαηδαγσγηθνχ 

εγρεηξήµαηνο ζηε ζσµαηηθή δηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο σο 
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µέζσ δηαµφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο νιφηεηαο. Ζ ζεµαζηνδφηεζε απηή 

ζπµβάιεη θαηά ηε γλψµε µαο ζηνλ απνθιεηζµφ ησλ πνιεµηθψλ ηερλψλ 

απφ ην πεδίν ελδηαθεξφλησλ ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο µε απνηέιεζµα 

λα παξαµέλεη αλεπηβεβαίσηε θαη αλαμηνπνίεηε ε φπνηα δπλεηηθά 

ππνηηζέµελε ςπρνπαηδαγσγηθή ηνπο δπλαηφηεηα. Ξξνζδηνξηζµέλε σο 

ζχζηεµα εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφµνπ, ε πξαθηηθή απηή 

εθπίπηεη ησλ γλσζηψλ νξηζµψλ ηεο άζθεζεο πνπ δελ θάλνπλ ιφγν γηα 

ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή επίδξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ άζιεζεο πνπ 

πεξηιαµβάλνπλ.  

Αθφκα, ζηελ πξννπηηθή κηαο γελεαινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

θαηλνµέλνπ ηεο άζθεζεο ζην ζχγρξνλν δπηηθφ θφζµν κε θφλην ην 

ηζηνξηθφ παξειζφλ απνθαιχπηεη θάπνηνπο αθφκα ιφγνπο απνθιεηζµνχ 

ηνπ karate-do απφ ηνλ αθαδεµατθφ ιφγν. Γηα παξάδεηγµα, ζην δπηηθφ 

θφζµν, ε ζπµµεηνρή ζηα επίζεµα αλαγλσξηζµέλα αζιήµαηα πνπ 

εληάζζνληαη ζην πεδίν ελδηαθεξφλησλ ησλ επηζηεµνληθψλ πεηζαξρηψλ 

πνπ αθηεξψλνληαη ζηελ άζθεζε θαη αζιεηηθή ζπµπεξηθνξά ζην ρψξν 

ηεο Τπρνινγίαο θάλεη ιφγν γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηα 

νιπµπηαθά ηδεψδε, φπσο ε επγελήο άµηιια, ε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ 

αηφµνπ, πξνζθέξνπλ ηαπηφρξνλα επθαηξίεο γηα µάζεζε, δηάθξηζε θαη 

ςπραγσγία, ηελ ίδηα ζηηγµή πνπ ν ιφγνο απηφο επηζθηάδεη -δελ 

επηζεµαίλεη- ηελ δηάζηαζε ηνπ επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ θαη ηε 

ζρέζε ησλ ζπνξ µε ηελ βηνµεραλία θαηαλάισζεο πνπ θάζε άιιν παξά 

επνδψλεη ηελ πξνψζεζε ησλ ηδεψλ ηνπ νιπµπηζµνχ, πεξηνξίδεη ηελ 

αηνµηθή ζπµµεηνρή ζε ζέαζε αζιεηηθψλ ζπµβάλησλ θαη αγλνεί ηε 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο παηδαγσγηθήο δξάζεο µέζα απφ ηνλ αζιεηηζµφ. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ, ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ζηξέθεηαη ζηε 

µειέηε πηπρψλ-παξαµέηξσλ ηεο ζπµπεξηθνξάο πνπ ζπλδέεηαη µε 

ζπγθεθξηµέλα αζιεηηθά πιαίζηα, φπσο απηά ησλ δεµνθηιέζηεξσλ ζπνξ 

ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ρνξεγίεο θαη παξαµεξίδεηαη 

ε µειέηε ιηγφηεξν δεµνθηιψλ ή εξαζηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

άζθεζεο θαη ε εμέηαζε ηεο ςπρνινγηθήο, θνηλσληθήο θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη άιισλ πηπρψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Ξεξηγξάθνληαο ηελ πξννπηηθή µειέηεο ηνπ θαηλνµέλνπ ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate ζηε βάζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ ιφγνπ 
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φπσο πξνηείλεη ν Foucault ζα ζπλνςίδαµε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο µαο 

σο εμήο: θαηαξρήλ µηα εθαξµνγή ηεο έλλνηαο ηνπ ιφγνπ ζηελ µειέηε 

ηεο εμάζθεζεο ζηηο πνιεµηθέο ηέρλεο νδεγεί ζηελ αµθηζβήηεζε ηεο 

επίζεµεο αθαδεµατθήο γλψζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο άζθεζεο θαη 

πσο απηή ε γλψζε ζπληειεί ζηελ εδξαίσζε ελφο ηδηφηππνπ 

απνθιεηζµνχ ηεο ζπγθεθξηµέλεο µνξθήο άζθεζεο απφ ην πεδίν ησλ 

εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ πεηζαξρηψλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηε 

µειέηε ηεο άζθεζεο. Κε φξνπο Φνπθψ, ε εμάζθεζε ζηηο παξαδνζηαθέο 

πνιεµηθέο ηέρλεο δελ είλαη παξά µηα θνηλσληθή πξαθηηθή, γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο νπνίαο είλαη απαξαίηεηε ε εμέηαζε ησλ ηξφπσλ 

ππνζηαζηνπνίεζεο ησλ ελλνηψλ, ζρέζεσλ θαη ππνθεηµέλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηε ζπγθεθξηµέλε µνξθή δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εμέηαζε ηεο 

ελλνηνινγηθήο ππνζηαζηνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζην ζρεµαηηζµφ ελλνηψλ 

θαη ησλ ζπζηεµάησλ ζθέςεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

ζθεθηφµαζηε γηα ην karate-do. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνζθπγή θαη κειέηε ηνπ ιφγνπ ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, ησλ 

αλζξψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξαθηηθή ηεο εμάζθεζεο. Απην ζα 

επέηξεπε ηελ αλάδπζε κηαο έγθπξεο θαη ηθαλνπνηεηηθήο πεξηγξαθήο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do ζηε βάζε ησλ 

πξνζσπηθψλ αλαθνξψλ ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ αληινχλ απφ 

ηελ εκπεηξία ηεο εμάζθεζεο. Ζ ζεσξεηηθή πξννπηηθή ηνπ Foucault 

ππνζηεξίδεη ηειηθά κηα πξννπηηθή θαηαλφεζεο ηεο εκπεηξίαο 

εμάζθεζεο ζην karate-do κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ιφγνπ ησλ 

εκπιεθφκελσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμάζθεζεο.  

 

3.3 Ρερλνινγίεο ηνπ εαπηνύ  

 

Πην χζηεξν έξγν ηνπ, ν Foucault ελδηαθέξζεθε γηα ηελ δηαδηθαζία 

δηαµφξθσζεο ηεο ππνθεηµεληθήο εµπεηξίαο ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ 

εμνπζίαο. Ν Foucault, αληίζεηα ζηε ξνµαληηθή θαη νπζηνθξαηηθή άπνςε 

γηα ηελ χπαξμε ελφο θαζνιηθνχ θαη ζπλεθηηθνχ εαπηνχ, ππνζηεξίδεη ηελ 

άπνςε φηη ην ππνθείµελν ζπγθξνηείηαη µέζα απφ πξαθηηθέο, πξαθηηθέο 

ππνθεηµελνπνίεζεο ηηο νπνίεο επηιέγεη ην ίδην µέζα απφ ην απφζεµα 
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ησλ πξαθηηθψλ πνπ παξέρεη ην πνιηηηζµηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

εληάζζεηαη (Foucault, 1988: 50-51). Αλαθεξφηαλ ζην ππνθείµελν σο 

θφξµα πνπ µπνξεί λα µνξθνπνηεζεί. Έηζη, ην ππνθείµελν είλαη πηζαλφ 

λα επηιέμεη ην ίδην ηε µεηαµφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, επηιέγνληαο 

ηελ εµπινθή ζε πξαθηηθέο ηηο νπνίεο νλφµαζε ηερλνινγίεο ηνπ εαπηνχ. 

Νη ηερλνινγίεο απηέο επηηξέπνπλ ζηα ππνθείµελα λα επηδξάζνπλ µε 

δηθά ηνπο µέζα ή µε ηε βνήζεηα άιισλ ζε µηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ πάλσ 

ζην ζψµα θαη ηελ ςπρή ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηελ επαθή ηνπο θαη ηνλ 

ηξφπν χπαξμεο ζηνλ θφζµν, ψζηε λα µεηαµνξθψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο µε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε επηπρίαο, αγλφηεηαο, ζνθίαο, ηειεηφηεηαο ή 

αζαλαζίαο (Foucault, 1988b).  

Νη ηερλνινγίεο ηνπ εαπηνχ αλαθέξνληαη ζε πξαθηηθέο αληίζηαζεο 

ησλ ππνθεηµέλσλ ζε ζρέζεηο εμνπζίαο, ρσξίο θπζηθά λα εμαζθαιίδνπλ 

απαξαίηεηα ην µεηαζρεµαηηζµφ ησλ ζρέζεσλ απηψλ. Νη πξαθηηθέο 

απηέο εµπιέθνπλ ην άηνµν ζε µηα δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο γλψζεο 

γηα ηελ ζρέζε ηνπο µε µηα µνξθή εμνπζίαο θαη ηνπ ηξφπν πνπ δξνπλ, 

θαηαλννχλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε βάζε απηήο ηεο 

γλψζεο, µηα δηαδηθαζία πνπ µπνξεη λα νδεγήζεη ζην µεηαζρεµαηηζµφ 

ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ µνξθνπνηνχλ ην ππνθείµελν, θαη επνµέλσο 

ζηε µεηαµφξθσζε ηνπ ππνθεηµέλνπ. Πχκθσλα κε ην Foucault(2003)q 

 Νη ηερλνινγίεο ηνπ εαπηνχ είλαη πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο 
ζπλεηδεηά εµπιέθεηαη θαλείο γηα λα δηαµνξθψζεη ηε ζρέζε ηνπ µε 
ηνπο άιινπο θαη ηνλ θφζµν γχξσ ηνπ, λα αιιάμεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 
εαπηφ, λα θηηάμεη ηε δσή ηνπ ζχµθσλα µε αηζζεηηθέο αμίεο πνπ 
επηιέγεη (Foucault, 1985: 10-11).  

Ζ αληίζηαζε δελ αλαθέξεηαη ζηελ απφξξηςε θαλφλσλ πνπ 

δηαµνξθψλνπλ ην ππνθείµελν αιιά ζε µηα ζπλεηδεηή επηινγή 

αληηθαηάζηαζήο ηνπο πεξηζζφηεξν µε εζηθέο επηινγέο ηνπ αηφµνπ, σο 

απνηέιεζµα µηαο πξνβιεµαηηθήο πεξί ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ 

απνηειεζµάησλ ηνπο. Γηα ην Foucault, εζηθή δελ είλαη έλα ζχζηεµα 

θαλφλσλ, πνπ απαγνξεχεη πξάμεηο θαη ζπµπεξηθνξέο ή αμηνινγεί ην 

ζσζηφ θαη ην ιάζνο, αιιά έλαο θψδηθαο πνπ ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν πνπ 

επηιέγεη θαλείο λα δήζεη ηε δσή ηνπ σο ππνθείµελν ησλ πξάμεψλ ηνπ 

(Foucault, 1983a).  

Νη αιιαγέο ζην ππνθείµελν γίλνληαη αληηιεπηέο µέζα απφ ηηο 

αιιαγέο ζηνλ θψδηθα εζηθήο ηνπ. Έηζη, παξφηη θάλεηο µπνξεί λα 



46 
 

απνδέρεηαη αθφµε θάπνηεο αξρέο ηνπ εζηθνχ θψδηθα ζηνλ νπνίν 

αληηζηέθεηαη, µπνξεί λα αιιάδεη ν ηξφπνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο 

σο απνηέιεζµα ησλ λέσλ εζηθψλ ηνπ πξνζαλαηνιηζµψλ. Ν Foucault 

αλαθέξεηαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία σο εμαηνµίθεπζε ησλ εζηθψλ 

θσδίθσλ σο µηα ηερληθή ππνθεηµελνπνίεζεο ζην πιαίζην φµσο ησλ 

ηερλνινγηψλ ηνπ εαπηνχ. Ζ ππνθεηµελνπνίεζε ή απηφ-

µεηαζρεµαηηζµφο ηνπ εαπηνχ ζε απηή ηελ πξννπηηθή είλαη µηα 

δηαδηθαζία ηεζζάξσλ επηµέξνπο ζηηγµψλ, πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

εµπινθή ηνπ ππνθεηµέλνπ ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ εαπηνχ θαη αθνξνχλ ην 

αληηθείµελν ηεο εζηθήο, ηνλ ηξφπν ππνηαγήο, ην εζηθφ έξγν ή αζθεηηθή 

θαη ην ηέινο.  

Ρν αληηθείµελν ηεο εζηθήο αλαθέξεηαη ζην µέξνο ηνπ εαπηνχ πνπ 

πξνθξίλεη θαλείο σο ζεµείν επαθήο µε ηελ εηεξφηεηα, ην νπνίν 

αμηνινγεί σο πξνβιεµαηηθφ θαη απνηειεί ην πεδίν φπνπ εληνπίδεηαη ε 

πξνζπάζεηα µεηαζρεµαηηζµνχ ηνπ(Foucault, 1983b). Ωο αληηθείµελν 

ηεο εζηθήο, ην άηνµν δεζµεχεηαη ζε ηξφπνπο πνπ ππφζρνληαη αιιαγή ζε 

απηφ ην αληηθείµελν (Foucault, 1985: 27). Νη ηξφπνη απηνί αλαθέξνληαη 

σο ηξφπνη ππνηαγήο θαη πξνζδηνξίδνπλ ή δηθαηνινγνχλ ηελ εµπινθή ζε 

θάπνην εζηθφ έξγν ή αζθεηηθή. Ζ αζθεηηθή δελ αθνξά ζηε 

ζπµµφξθσζε ζε θάπνην θαλφλα ελφο λένπ εζηθνχ θψδηθα αιιά ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ αηφµνπ λα γίλεη ην εζηθφ αληηθείµελν ηεο 

ζπµπεξηθνξάο ηνπ, ε δνπιεία πνπ θάλεη ην ίδην άηνµν ζηνλ εαπηφ ηνπ 

(Foucault, 1985: 27). Ζ αζθεηηθή αλαθέξεηαη ζηα µέζα πνπ 

ρξεζηµνπνηεί ην άηνµν γηα λα µεηαζρεµαηίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε εζηθφ 

ππνθείµελν. Ξξφθεηηαη γηα απηφ-µεηαζρεµαηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ απνηεινχλ ηα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εξγαιεία πνπ δηαηίζεληαη 

ζην άηνµν γηα ην µεηαζρεµαηηζµνχ ελφο λένπ εαπηνχ (Foucault, 1983b: 

239). Ν ζθνπφο ηνλ νπνίν ηθαλνπνηεί ε αζθεηηθή απνηειεί ην ηέινο θαη 

αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο χπαξμεο πνπ απνζθνπεί ε αζθεηηθή 

πξνζπάζεηα, ηελ αηζζεηηθή µνξθή πνπ επηδηψθεη. Γηα παξάδεηγµα, 

επηδησθφµελνο ζηφρνο µπνξεί λα είλαη ε αγλφηεηα, ε ειεπζεξία, ε 

αζαλαζία, ε απφθηεζε θάπνηαο επηδεμηφηεηαο ηνπ εαπηνχ (Foucault, 

1983b: 239).  
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Ν Foucault ππνζηήξημε φηη, παξφηη νη πεξηγξαθηθέο πηπρέο ησλ 

θσδίθσλ εζηθήο δελ έρνπλ αιιάμεη ζηε δηάξθεηα ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ 

απφ ηελ αξραηφηεηα µέρξη ζήµεξα, ε εζηθή σο ηξφπνο ζπζρέηηζεο ηνπ 

αηφµνπ µε απηνχο ηνπο θαλφλεο, ππήξμε επαλεηιεµµέλα αληηθείµελν 

ηξνπνπνίεζεο. Ν Foucault αλαθέξεη φηη ε εζηθή ηεο χπαξμεο ησλ 

αξραίσλ Eιιήλσλ ζηεξίδνληαλ ζηελ ειεχζεξε επηινγή επηδίσμεο ηεο 

αξεηήο θαη πζηεξνθεµίαο ζε αληίζεζε µε ηε ζχγρξνλε εζηθή πνπ 

επηιέγεη εξείζµαηα φπσο ε επηζηεµνληθή γλψζε. Ζ εζηθή σο επηινγή 

πνπ ζηξαηεχεη ην άηνµν ζε µηα αζθεηηθή µεηαζρεµαηηζµνχ ηνπ εαπηνχ 

πξνο θάπνην ηδεψδεο πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη εμσγελψο απφ ην λφµν, 

ζξεζθεπηηθφ ή δηθαληθφ ή άιιε απζεληία, απνηειεί γηα ην Foucault µηα 

ηερληθή ππνθεηµελνπνίεζεο δηαθνξεηηθή απφ ηελ θπξηαξρηθή επηβνιή, 

µηα ειεχζεξε επηινγή ηνπ αηφµνπ πνπ ζηξέθεηαη ζηνλ µεηαζρεµαηηζµφ 

ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ. Ζ ππνθεηµελνπνίεζε σο ηερληθή ηνπ εαπηνχ 

αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζµφ απφ ην ίδην ην άηνµν ησλ πηπρψλ ηνπ εαπηνχ 

πνπ ζα απνηεινχλ ην αληηθείµελν ηεο εζηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ 

πξνζδηνξηζµφ ηεο ζέζεο ηνπ ππνθεηµέλνπ έλαληη ησλ θαλφλσλ πνπ ζα 

αθνινπζήζεη θαη ζηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ χπαξμεο πνπ ζα επηδηψμεη σο 

εζηθφ πξνζαλαηνιηζµφ. Θαη απηφ απαηηεί απφ ην άηνµν λα δξάζεη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ, λα επνπηεχεη, λα αμηνινγεί, λα βειηηψλεη θαη λα 

µεηαζρεµαηίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ (Foucault, 1985: 28).  

Ζ ππνθεηµελνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηνλ µεηαζρεµαηηζµφ ηνπ εαπηνχ 

µέζα απφ ηελ απην-επηηήξεζε θαη απηφ-εμέηαζε, µηα δηαδηθαζία πνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ αµθηζβήηεζε θαη άξλεζε ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο 

ηνπ εαπηνχ ζην πθηζηάµελν πιαίζην ζρέζεσλ εμνπζίαο. Νη ηερληθέο ηνπ 

εαπηνχ δελ εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληίζηαζεο ηνπ αηφµνπ ζηα 

δπλαµηθά ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ηελ εζηθή πνπ επηβάιινπλ ζην 

άηνµν, αιιά εµπιέθνπλ ην άηνµν ζε µηα εζηθή εξγαζία 

µεηαζρεµαηηζµνχ ηνπ εαπηνχ µε ηελ επηδίσμε θάπνηαο µνξθήο 

επεµεξίαο ζην πιαίζην πνπ δηαµνξθψλνπλ απηέο νη πθηζηάµελεο 

ζρέζεηο εμνπζίαο. Νη ηερληθέο απηέο µπνξεί λα παξαπέµπνπλ ή λα 

πξνέξρνληαη απφ άιιε επνρή θαη πνιηηηζµηθφ πιαίζην, είλαη φµσο 

εθαξµφζηµεο ζην παξφλ, µε θάπνην ηξφπν δηαζέζηµεο ζηα άηνµα 

ζήµεξα ζαλ αληίινγνο ζηα θπξίαξρα µνληέια/ηξφπνπο ζθέςεο ή 
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λνεµαηνδφηεζεο ηεο δσήο, φπσο ε ςπραλάιπζε, ν αλζξσπηζµφο ή ε 

ηαηξηθή ή άιιε επηζηήµε. Ζ εζηθή ησλ αξραίσλ σο επηδίσμε ηνπ 

σξαίνπ, ηεο φµνξθεο θαη ηζνξξνπεµέλεο ή ελάξεηεο δσήο, απνηειεί µηα 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε δσήο πνπ παξέρεη µηα δηαθνξεηηθή απφ ηηο  

θπξίαξρεο εζηθέο επηηαγέο δηαµφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ζχγρξνλνπ δπηηθνχ αλζξψπνπ. Ζ αηζζεηηθή ηεο χπαξμεο δελ αθνξά 

ηελ επηδίσμε µηαο φµνξθεο δσή αιιά ηελ θαηαλφεζε ηεο δσήο θαη ηνπ 

εαπηνχ µαο σο πιηθνηήησλ πνπ µνξθνπνηνχληαη θαη µεηαζρεµαηίδνληαη. 

Ζ γεληθή ηδέα είλαη φηη, θαζψο ε δχλαµε είλαη παληαρνχ παξνχζα 

δηαµνξθψλνληαο ζρέζεηο µε δηαθνξεηηθή δπλαµηθή, ε νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζην ζπζρεηηζµφ δπλάµεσλ µπνξεί λα επηθέξεη αιιαγή ζην 

ζχζηεµα πνπ δηαµνξθψλεη ηελ ππνθεηµεληθή ηαπηφηεηα. Γεδνµέλνπ φηη 

νη ηερληθέο ηνπ εαπηνχ επηηξέπνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηφµνπ ζε µηα 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη πην 

ηθαλνπνηεηηθά ζε ζρέζε µε ην πθηζηάµελν πιαίζην ζρέζεσλ εμνπζίαο, 

κπνξεί νη ηερληθέο ηνπ εαπηνχ λα ζεσξεζνχλ σο απειεπζεξσηηθέο 

πξαθηηθέο.  

Νη ηερληθέο ηνπ εαπηνχ απαηηνχλ ηελ εζηθή θξνληίδα γηα ηνλ εαπηφ 

πνπ ελεξγνπνηεί µηα απηφ-αηζζεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ αλάιεςε ηεο 

επζχλεο γηα ηνλ εζηθφ µεηαζρεµαηηζµφ πξνυπνζέηεη θξηηηθή ζηάζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ µνξθνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα  ηνπ 

αηφµνπ, πηπρέο ηηο νπνίαο επηιέγεη λα µεηαζρεµαηίζεη ην άηνµν 

αλαιαµβάλνληαο ην έξγν ηεο αζθεηηθήο, πηνζεηψληαο έηζη πξαθηηθέο 

πνπ ηνπ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε δχλαµεο ή δηεπζέηεζε ησλ ζρέζεσλ ζηηο 

νπνίεο µεηέρεη ην άηνµν µε ην µηθξφηεξν βαζµφ θπξηαξρίαο. 

 

3.4 Ζ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ εαπηνύ  

 

 Ν Foucault δελ ελδηαθέξζεθε άκεζα γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ δηαπίζησζε απηή πξνθχπηεη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ επηρεηξήζακε ζην πιαίζην ησλ 

δπλαηνηήησλ καο θαη ζηελ έθηαζε ηνπ δηαζέζηκνπ ζε καο ζπγγξαθηθνχ 

έξγνπ ηνπ Foucault. Ξαξφια απηά, ε πξνζθπγή ζην ζεσξεηηθφ ηνπ 

έξγν θαη θπξίσο ζηε δεπηεξνγελή βηβιηνγξαθία πνπ ην επεμεξγάδεηαη, 



49 
 

αλαδεηθλχεη ηελ αγσγή σο θνηλσληθή πξαθηηθή ή ηερλνινγία γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ. Ζ αγσγή ζην έξγν ηνπ Foucault απνθηά κηα 

θπξίαξρε ζέζε ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

άηνκν θαη ζπλαθφινπζα ηελ θνηλσλία πνπ ζέηεη ζηνλ ππξήλα ηεο ην 

άηνκν. Ζ παηδαγσγηθή σο πξαθηηθή ηεο αγσγήο πξνζδηνξίδεηαη 

εηδηθφηεξα ζηε κειέηε ηνπ Foucault Ζ Ηζηνξία ηεο Σεμνπαιηθφηεηαο σο 

κηα πξαθηηθή αηζζεηηθήο δηακφξθσζεο, πνπ δηαρξνληθά εμειίζζεηαη 

ππφ ηελ επηηαγή θαη πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Πε 

απηή ηελ πξννπηηθή, ην άηνκν απνθηά θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθή δηακφξθσζε θαζψο ζπλδηακνξθψλεη κηα εζηθή, θνηλσληθέο 

αμίεο θαη θαλφλεο, πνπ ξπζκίδνπλ ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ θφζκν γχξσ 

ηνπ. Ζ κειέηε ηνπ Foucault γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα καο ππελζπκίδεη κηα 

αξραηνειιεληθή θαηαλφεζε ηεο αγσγήο σο ζεκειηψδε θνηλσληθή 

πξαθηηθή κε βαζηθή επηδίσμε ηε κεξηκλά γηα ηνλ εαπηφ, κηα πξαθηηθή 

ηθαλή λα εκπιέθεη απνηειεζκαηηθά ην άηνκν ζε κηα δηαδηθαζία 

απηνδηακφξθσζεο πνπ ζπλεγνξεί θαη εμππεξεηεί ηαπηφρξνλα ηελ 

θνηλσληθή αλάγθε γηα πξφνδν. Πηελ πξννπηηθή ηνπ Foucault ε 

παηδαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα δηακνξθψλεηαη ππφ ηελ επηδίσμε ηεο 

θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ σο αηνκηθή επηινγή θαη ζηάζε δσήο γηα ηελ 

ππνθεηκεληθή θαη θνηλσληθή δηακφξθσζε θαη επεκεξία. Απαληά ζηελ 

επξχηεξε θνηλσληθή επηδίσμε γηα ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα κηαο 

ηέρλεο ηνπ βίνπ, πνπ εμαζθαιίδεη κηα ελάξεηε αηνκηθή θαη θνηλσληθή 

δσή, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο.  

 Πηε ζπλέρεηα θαη κε αλαθνξά ζην χζηεξν έξγν ηνπ Foucault πνπ 

αθηεξψζεθε ζηε κέξηκλα γηα ηνλ εαπηφ, επηρεηξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε 

πεξαηηέξσ ηηο παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο αγσγήο σο πξαθηηθήο ηνπ 

εαπηνχ πξνζδηνξίδνληαο ηελ νπζία ή ην αληηθείκελφ ηεο αγσγήο, ηα 

κέζα ή ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ην ξφιν πνπ επηθπιάζζεη γηα ην 

δάζθαιν, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ θαηεχζπλζε ή ζθνπφ πνπ επηδηψθεη.  

 

3.4.1 Ζ νπζία ηεο εζηθήο αγσγήο  

 

Πηε κειέηε ηνπ γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηα θαη ζηνλ ηξίην ηφκν πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηε κέξηκλα γηα ηνλ εαπηφ καο, ν Foucault (2003) 
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ππνγξακκίδεη φηη ε αγσγή γεληθά είλαη επηθεληξσκέλε ζην ζψκα. Πε 

απηή ηελ πξννπηηθή ε ςπρή δηαρσξίδεηαη ζρεκαηηθά απφ ην ζψκα φκσο 

δελ κέλεη ακέηνρε ζηελ αηζζεηηθή πξνζπάζεηα. Αληίζεηα ε αγσγή 

ζεσξείηαη έξγν ηεο ςπρήο. Ξαξαπέκπνληαο ζε θείκελα ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γξακκαηείαο, ν Foucault(2003) πεξηγξάθεη φηη νη 

κεηαβιεηέο ηνπ ζψκαηνο φπσο ε θαηάζηαζε, ε ηζνξξνπίεο ηνπ, νη 

παζήζεηο θαη νη γεληθέο ή παξνδηθέο δηαζέζεηο ηνπ είλαη απηέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ρν ζψκα είλαη εθείλν πνπ επηβάιιεη 

θαηά θάπνην ηξφπν ην λφκν ηνπ ζην ζψκα (148). Ζ ςπρή είλαη εθείλε 

πνπ παίδνληαο ην δηθφ ηεο ξφιν, απεηιεί αδηάθνπα λα παξαζχξεη ην 

ζψκα πέξα απφ ηε δηθή ηνπ κεραληθή θαη ηηο ζηνηρεηψδεο αλάγθεο ηνπ. 

Δίλαη απηή πνπ ζε παξαθηλεί λα δηαιέγεηο ζηηγκέο αθαηάιιειεο λα 

ελεξγείο κέζα ζε χπνπηεο ζπλζήθεο, λα αληηηάζζεζαη ζηηο θπζηθέο 

δηαζέζεηο. Αλ νη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε απφ κηα αγσγή πνπ λα 

ινγαξηάδεη κε πνιιή ζρνιαζηηθφηεηα φια ηα ζηνηρεία ηεο θπζηνινγίαο, 

ν ιφγνο είλαη φηη απηνί ηείλνπλ δηαξθψο λα μεθφβνπλ απφ ηε 

θπζηνινγία, επεξεαζκέλνη απφ ηηο θαληαζηψζεηο ηνπο, ηα πάζε ηνπο 

θαη ηνπο έξσηέο ηνπο (149). Ζ ζπλεηή ςπρή έρεη επνκέλσο λα παίμεη έλα 

δηπιφ ξφιν: λα επηβάιεη ζην ζψκα κηαλ αγσγή πνπ λα θαζνξίδεηαη 

πξαγκαηηθά απφ ηε θχζε ηνπ, απφ ηηο ηάζεηο ηνπ, απφ ηελ θαηάζηαζε 

θαη ηηο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη, φκσο δε ζα κπνξέζεη λα ηνπ 

ηελ επηβάιεη ζσζηά παξά κφλν ππφ ηνλ φξν φηη ζα έρεη θάλεη ζηνλ ίδην 

ηνλ εαπηφ ηεο κηαλ νιφθιεξε θαηεξγαζία: λα δηαιχζεη ηηο πιάλεο, λα 

ειαηηψζεη ηηο θαληαζηψζεηο, λα δακάζεη ηηο επηζπκίεο πνπ ηελ θάλνπλ 

λα παξαγλσξίδεη ηνλ απέξηηην λφκν ηνπ ζψκαηνο (149). Απηφ ην έξγν 

ηεο ςπρήο πάλσ ζηνλ εαπηφ ηεο πξνζδηνξίδεηαη σο πξνυπφζεζε γηα κηα 

ζσζηή ζσκαηηθή αγσγή. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:  

 

Τειηθά, κηα πιήξεο αγσγή, πεξηιακβάλεη ηελ αγσγή ή 
ελαξκφληζε ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο…ζε κηα πξνζπάζεηα 
θαηεχζπλζεο ησλ νξκψλ καο θαη κε ηε θξνληίδα ψζηε νη επηζπκίεο 
καο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο δπλάκεηο καο. ..θαη φπσο ην ζψκα δελ 
πξέπεη λα παξαθέξεηαη ρσξίο κηα ζρεηηθή επηζπκία ηεο ςπρήο, 
έηζη θη απηή δελ πξέπεη λα πξνρσξά πέξα απφ θείλν πνπ απαηηεί ην 
ζψκα θαη απφ εθείλν πνπ ππαγνξεχνπλ νη αλάγθεο ηνπ (Foucault, 
2003: 150).  
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Ξαξαπέκπνληαο ζην Φαίδξν, ν Foucault πξνζζέηεη φηη: 

 

Ζ ςπρή εληέιιεηαη λα δηάγεη έλα «ηαθηηθφ ηξφπν δσήο» ν 
νπνίνο εμαζθαιίδεηαη επεηδή είλαη «θπξία ηνπ εαπηνχ ηεο» θαη 
«λνηάδεηαη γηα ην κέηξν», επεηδή ε ςπρή «θαζππφηαμε ην κέξνο 
εθείλν απφ φπνπ έξρεηαη ε θαθία» θαη αληίζεηα «απειεπζεξψλεη 
εθείλν απφ φπνπ πξνέξρεηαη ε αξεηή». Τε κάρε φκσο πνπ ζα 
φθεηιε λα δηεμάγεη θαηά ηεο ζθνδξφηεηαο ησλ νξέμεψλ ηεο δε ζα 
κπνξνχζε λα ηε δψζεη παξά κφλν ζηα πιαίζηα κηαο δηηηήο ζρέζεο 
πξνο ηελ αιήζεηα: ζρέζε πξνο ηνλ ίδην ηεο ηνλ πφζν, ηνπ νπνίνπ 
έρεη δηεξεπλήζεη ηελ νπζία’ ζρέζε πξνο ην αληηθείκελν ηνπ πφζνπ 
ηεο, ην νπνίν έρεη αλαγλσξίζεη σο αιεζηλή νπζία (Foucault, 2003: 
150).  

 

Ζ αγσγή ηειηθά αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία εζηθήο 

απηνδηακφξθσζεο ή δηακφξθσζεο ηεο ζρέζεο κε ηνλ εαπηφ, κηα 

πξαθηηθή πνπ επηδξά ζηελ ςπρή θαη ζην ζψκα ησλ αηφκσλ, κηα 

δηακνξθσηηθή γηα ην άηνκν ζπλνιηθά ιεηηνπξγία, φπσο ηε ζπδεηήζακε 

πξνεγνπκέλσο ζην πιαίζην ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ εαπηνχ. Κέζα απφ 

απηφλ ηνλ παξαιιειηζκφ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ φξσλ ηεο ππνθεηκελνπνίεζεο θαη ηεο αγσγήο σο πξαθηηθέο 

πνπ πξνζνκνηάδνπλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

ζέηνληαο θνηλφ ζηφρν ηελ βαζηά δηακφξθσζε ή θαιιηέξγεηα ηνπ εαπηνχ 

κε ηελ επηδίσμε κηαο ελάξεηεο δσήο.  

Ζ αγσγή σο ηερλνινγία ηνπ εαπηνχ αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 

πνπ θαηαθιχδεη ηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη ζπληειεί ζηελ ηζφξξνπε 

αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο αλζξψπηλεο δηάζηαζεο. Απνηειεί 

κηα θνηλσληθή πξαθηηθή πνπ απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε αλζξψπσλ 

ηθαλψλ λα θξνληίδνπλ θαη λα απνιακβάλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. πφ ηελ 

επηηαγή ηεο επηκέιεηαο ηνπ εαπηνχ ε αγσγή παξαπέκπεη ηειηθά ζε κηα 

δηαδηθαζία απηνπξνζπάζεηαο κε ηελ επηδίσμε ηεο επίηεπμεο κηαο 

θαηάζηαζεο ςπρνζσκαηηθήο ηζνξξνπίαο θαη απφιαπζεο ηνπ εαπηνχ.  

  

 

3.4.2 Ζ δηαδηθαζία ηεο αγσγήο  

 

Πηελ πξννπηηθή ηνπ Foucault(2003) ε αγσγή γηα επηκέιεηα ηνπ 

εαπηνχ ζπληζηά κηα ηερλνινγία ηνπ εαπηνχ, κηα δηαδηθαζία 
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ππνθεηκελνπνίεζεο πνπ επηηξέπεη ζηα ππνθείκελα λα επηδξάζνπλ µε 

δηθά ηνπο µέζα ή µε ηε βνήζεηα άιισλ ζε µηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ πάλσ 

ζην ζψµα θαη ηελ ςπρή ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηελ επαθή ηνπο θαη ηνλ 

ηξφπν χπαξμεο ζηνλ θφζµν, ψζηε λα µεηαµνξθψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο µε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε αξεηήο. Νη δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ κηα 

ζπλνιηθή δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα παξαπέκπνπλ ζε ηξφπνπο δσήο 

ησλ αηφκσλ φπσο απηνί αλαπηχζζνληαη ηζηνξηθά εμππεξεηψληαο 

θάπνηα θνηλσληθή αλάγθε. Νη αλάγθεο απηέο αλάγνληαη ζε αμίεο πνπ 

πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ δξάζε ησλ αηφκσλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα 

δσήο ή δηαγσγήο ππφ ηελ αμηαθή επηδίσμε. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ν 

Foucault θαηαλνεί ηελ εζηθή σο πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηξφπν δσήο 

ζε θνηλσληθφ πιαίζην πνπ αλάγεη θαη ηαπηφρξνλα αλαπαξάγεη αμίεο 

φπσο ε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ.  

Ν Foucault, δηεξεπλψληαο ηζηνξηθά ηε ζπγθξφηεζεο ηεο έλλνηαο ηεο 

αξεηήο απφ ηελ επνρή ηεο θιαζζηθήο αξραηφηεηαο, αλαθέξεηαη ζηνλ 

ελάξεην ηξφπν δσήο σο πξαθηηθή κε θνηλσληθή αμία. Ζ αξεηή 

θαηαλνείηαη σο ηξφπνο δσήο πνπ εμαζθαιίδεη ηαπηφρξνλα ην αηνκηθφ 

θαη θνηλσληθφ θαιφ. Δλάξεηνο είλαη ν ηξφπνο δσήο πνπ πξαγκαηψλεηαη 

θάησ απφ ηελ επηηαγή ηεο επηκέιεηαο ηνπ εαπηνχ(Foucault, 2003). 

Όπσο αλαθέξεη: 

Ζ επηηαγή ηεο επηκέιεηαο ηνπ εαπηνχ, πνπ απαληάηαη ζε πνιιά 
θηινζνθηθά δφγκαηα, αλαθέξεηαη ζε κηα θνηλσληθή πξαθηηθή πνπ 
δεκηνπξγεί δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αληαιιαγέο, επηθνηλσλίεο θαη 
ζεζκνχο, θαη ηέινο έλα νξηζκέλν ηξφπν απφθηεζεο θαη 
επεμεξγαζίαο γλψζεσλ. Ζ επηκέιεηα εαπηνχ δελ είλαη κηα έγλνηα ή 
δηάρπηε επηζηαζία ..ν φξνο δειψλεη έλα ζχλνιν ελαζρνιήζεσλ, 
δξαζηεξηφηεηεο θαη θξνληίδεο.. ε «επηκέιεηα» ζπλεπάγεηαη 
κφρζν... ρξεηάδεηαη ρξφλνο γη’ απηφ.. λα θαζνξηζηεί ην κεξίδην ηνπ 
ρξφλνπ πνπ πξέπεη λα ηεο αθηεξσζεί. Κε ηε κνξθή ελδνζθφπεζεο 
ή δηαθνπήο ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ, ε πξνζπάζεηά καο 
ζπληείλεη ζε κηα απηναπνκφλσζε πνπ καο επηηξέπεη λα βξεζνχκε 
ελψπηνο ελσπίσ κε ηνλ εαπηφ καο… λα πεξηζπιιέμνπκε ην 
παξειζφλ καο, λα μαλαδνχκε φιε ηελ πεξαζκέλε καο δσή, λα 
εμνηθεησζνχκε κε ηα δηδάγκαηα θαη ηα παξαδείγκαηα απφ ηα νπνία 
ζέινπκε λα εκπλεπζηνχκε θαη λα μαλαβξνχκε, ράξε ζε κηαλ 
απέξηηηε δσή, ηηο βαζηθέο αξρέο κηαο ινγηθνθξαηνχκελεο 
δηαγσγήο (Foucault, 2003: 55-56).  

Ζ δηαδηθαζία ηεο αγσγήο αλαθέξεηαη επίζεο ζε φιεο εθείλεο ηηο 

αζθήζεηο, πξαθηηθά θαζήθνληα θαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

γεκίδνπλ ην ρξφλν θαη απαηηνχληαη γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ, 

θαζψο ε ελαζρφιεζε κε ηνλ εαπηφ δελ είλαη θάπνηα αξγνκηζζία…  
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ππάξρνπλ δηαινγηζκνί, αλάθιεζε ζηε κλήκε αιεζεηψλ πνπ γλσξίδνπκε 

ήδε (Foucault, 2003). Ξαξαπέκπνληαο ζηνλ Κάξθν Απξήιην ν 

Foucault αλαθέξεη:  

[…] πξφθεηηαη γηα κηα καθξφρξνλε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο 
ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη ησλ νξζνινγηθψλ επηρεηξεκάησλ πνπ καο 
πείζνπλ λα κελ αθήλνπκε ηνλ εαπηφ καο λα εμάπηεηαη νχηε θαηά 
ησλ άιισλ, νχηε θαηά ησλ αηπρεκάησλ, νχηε θαηά ησλ 
πξαγκάησλ» (Foucault, 2003: 57).  

Κέξνο ησλ αζθήζεσλ απηψλ αθνξνχλ επίζεο ζπλδηαιέμεηο κε 

θάπνηνλ έκπηζην, κε θίινπο, κε θάπνην ζχκβνπιν ή θαζνδεγεηή, φπνπ 

εθζέηεη θαλείο ηελ ςπρηθή ηνπ θαηάζηαζε, γπξεχεη ζπκβνπιέο, δίλεη 

ζπκβνπιέο ζε φπνηνλ ηηο έρεη αλάγθε, πξάγκα πνπ ζπληζηά, εμάιινπ, 

κηαλ σθέιηκε άζθεζε αθφκα θαη γη‟ απηφλ ηνλ ίδην πνπ νλνκάδεηαη 

παηδαγσγφο, δηφηη ηηο ελεξγνπνηεί έηζη θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά ην δάζθαιν πξφηππν θαη παξάδεηγκα γηα ην 

καζεηή ηνπ.  

 

3.4.3 Ζ ζρέζε δαζθάινπ–καζεηή θαη ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ  

 

Ν Foucault ππνγξακκίδεη πσο ε θαιιηέξγεηα ηνπ εαπηνχ δελ 

απνηειεί κηα άζθεζε κνλαμηάο. Νη αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηεί ε θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ εαπηνχ δελ είλαη παξά θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο. Ν Foucault (2003) αλαθέξεη φηη: 

 H αγσγή ζπρλά πήξε κνξθή κέζα απφ δνκέο ιίγν ή πνιχ 
ζεζκνζεηεκέλεο, φπνπ είηε κηα αλαγλσξηζκέλε ηεξαξρία 
επηθφξηηδε ηνπο πην πξνρσξεκέλνπο λα βνεζνχλ ηνπο άιινπο 
αηνκηθά ή ζπιινγηθά, είηε παξνρή βνήζεηαο απφ ηνπο άιινπο δηα 
ηεο νκάδαο ..δη’ αιιήισλ ζψδεζζαη» (Foucault, 2003: 58). 

Πηελ πξνζπάζεηα αγσγήο γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ ν ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ είλαη απαξαίηεηνο. Ν ξφινο αλαθέξεηαη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα ιεηηνπξγίεο, ζην δάζθαιν σο εηζεγεηή, θαζνδεγεηή, ζχκβνπιν 

ή έκπηζην θίιν, πνπ κεηαμχ ηνπο δελ ήηαλ πάληα επδηάθξηηεο (Foucault, 

2003: 58). Ζ επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ δελ είρε σο κνλαδηθφ θνηλσληθφ 

έξεηζκα ηελ χπαξμε ζρνιψλ, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 

ηεο θαζνδήγεζεο ηεο ςπρήο, αιιά έβξηζθε εχθνια ζηήξηγκα ζε κηα 

νιφθιεξε δέζκε ζπλεζηζκέλσλ ζρέζεσλ ζπγγέλεηαο, θηιίαο ή 

ππνρξέσζεο (Foucault, 2003: 59). Ν Foucault πξνζζέηεη φηη φηαλ θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ εαπηνχ, απνηεηλφκαζηε ζε θάπνηνλ 
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άιινλ ηνπ νπνίνπ καληεχνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνδεγεί θαη λα 

ζπκβνπιεχεη, θάλνπκε ρξήζε ελφο δηθαηψκαηνο. Δλψ επίζεο επηηεινχκε 

έλα θαζήθνλ φηαλ πξνζθέξνπκε βνήζεηα ζε θάπνηνλ άιιν ή φηαλ 

δερφκαζηε κε επγλσκνζχλε ηα καζήκαηα πνπ κπνξεί λα καο δψζεη. Ζ 

ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ απνηειεί κηα απφδεημε γηα ηελ 

ηαπηφρξνλα αηνκηθή θαη θνηλσληθή θχζε ηεο πξαθηηθήο ηεο επηκέιεηαο 

ηνπ εαπηνχ.  

Έλα ζεκαληηθφ επίζεο δήηεκα ζρεηηθά κε ην ξφιν δαζθάινπ ζην 

πιαίζην κηαο αγσγήο κε βαζηθή επηδίσμε ηελ επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ 

απνηειεί ε απηνγλσζία. Ν Foucault θάλεη ιφγν γηα κηα νιφθιεξε ηέρλε 

ηεο απηνγλσζίαο πνπ αλαπηχρζεθε, κε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, 

εμεηδηθεπκέλεο κνξθέο εμέηαζεο θαη θσδηθνπνηεκέλεο αζθήζεηο. Ζ 

ηέρλε απηή αθνξά ηελ δηεχξπλζε ηεο θαηαλφεζεο ή γλψζεο γηα ηνλ 

εαπηφ. Ζ απηνγλσζία απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο καο κε ηνλ 

εαπηφ. Πηε βάζε απηήο ηεο θαηαλφεζεο θαη κέζα απφ απηνπξνζπάζεηα 

θαη αζθήζεηο ζα κπνξέζεη ην άηνκν λα απηνπεηζαξρήζεη, λα βηψζεη κηα 

θαηάζηαζε ςπρνζσκαηηθήο ηζνξξνπίαο, λα δεζκεπηεί ηειηθά ζηελ 

αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα ηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ. Απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο, φπσο νδεγίεο, αζθήζεηο θαη εμεηάζεηο απαηηνχλ ηελ ελεξγή 

παξνπζία θάπνηνπ επηθνξηηζκέλνπ κε ην ξφιν ηνπ ζπλνδνηπφξνπ, 

δαζθάινπ ή θαζνδεγεηή, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ γηα απηνγλσζία 

θαη απηνβειηίσζε.  

Ζ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ σο απαξαίηεηεο ζπληζηψζαο 

γηα ηελ εζηθή δηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ θαζηζηά ην δάζθαιν θνηλσληθφ 

αλακνξθσηή. Ζ επζχλε γηα θνηλσληθή αλακφξθσζε βαξχλεη ην 

δάζθαιν πνπ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αγσγήο επηρεηξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ αηνκηθή δηακφξθσζε θάζε αηφκνπ πνπ δεηά ηε βνήζεηά 

ηνπ. Ν Foucault, αλαθεξφκελνο γεληθά ζην ξφιν ησλ δηαλννχκελσλ 

ππνγξακκίδεη φηη ε ζέζε ηνπο δελ είλαη πηα απηή ηνπ πξσηνπφξνπ θαη 

ηαπηφρξνλα πεξηζσξηαθνχ ζεκαηνθχιαθα ηεο θνηλσληθήο γλψζεο, 

αιιά απηή ηνπ αγσληζηή πνπ επσκίδεηαη ηελ επζχλε λα ζηαζεί ελάληηα 

ζηηο κνξθέο εμνπζίαο πνπ ηνλ κεηαζρεκαηίδνπλ ζε αληηθείκελν θαη 

φξγαλν «γλψζεο», «αιήζεηαο», «ζπλείδεζεο» θαη «ιφγνπ» (Foucault 
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ζην Bouchard, 1977: 208). Ν δάζθαινο πεξηγξάθεηαη σο ελεξγφ 

ππνθείκελν παξά σο φξγαλν δηαηψληζεο γλψζεο θαη αιήζεηαο, 

επσκηδφκελνο ηελ επζχλε θαηαλφεζεο ηεο ζέζεο ηνπ ζην πιαίζην ησλ 

δπλάκεσλ πνπ ηνλ πεξηζηνηρίδνπλ θαη απνζαθήληζεο ηεο ζέζε πνπ 

επηζπκεί έλαληη ζηηο δπλάκεηο απηέο.  

Πην πιαίζην ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ εαπηνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αγσγήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ εαπηνχ, ν ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ θαζίζηαηαη απαξαίηεηνο, θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνγλσζίαο θαη απηναλάπηπμεο. Ζ απηνγλσζία θαη ε απηνβειηίσζε 

απνηεινχλ δσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ ν 

δάζθαινο θαιείηαη λα ζπλδξάκεη. Ν δάζθαινο επσκίδεηαη ηελ 

θνηλσληθή επζχλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζε κηα 

ηδηαίηεξε δηαδηθαζία ππνθεηκελνπνίεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

απηνγλσζία θαη απηναλάπηπμε ησλ καζεηψλ ηνπ, επηρεηξψληαο ζηελ 

νπζία λα θάλεη ην καζεηή λα εξσηεπηεί ην αληηθείκελν ηεο αγσγήο πνπ 

δελ είλαη άιιν απφ ηελ επηκέιεηα γηα ηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ.  

Ζ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο 

δαζθάινπ – καζεηή απνζαθελίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ Foucault γηα ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ζηελ ελφηεηα πνπ αθηεξψλεη ζηελ ηέρλε ηνπ 

έξσηα. Ν Foucault αλαθέξεηαη ζηελ Δξσηηθή, κηα ηερληθή ηνπ εαπηνχ, 

καδί κε ηελ Γηαηηεηηθή θαη ηελ Νηθνλνκηθή, πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ 

ειιεληθή ζθέςε θαη πξνηείλεη κηα λέα ηδηφηππε δηακφξθσζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο αγσγήο. Ζ αγσγή απηή δελ αλαθέξεηαη ζε έλα θψδηθα 

ππνρξεσηηθήο δηαγσγήο πνπ νξγαλψλεη ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά 

φισλ, αιιά ζε κηα εμειηθηηθή πνξεία φπνπ ν δάζθαινο ηεο αιήζεηαο 

καζαίλεη ζην αγφξη ηη είλαη ζνθία.  

Ξξφθεηηαη γηα ηε δηακφξθσζε κηαο λέαο εζηθήο πνπ αθνξά ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζρέζεο εξσκέλνπ αγνξηνχ θαη εξαζηή θαη 

πξνηείλεη έλα λέν ηξφπνο δσήο θαη ζρέζεο κε ηνλ εαπηφ καο. Ζ 

επεμεξγαζία απηή θαηέζηε ηζηνξηθά δπλαηή ηε ζηηγκή πνπ ην 

αληηθείκελν ηνπ Έξσηα αιιάδεη θαη ε αιήζεηα πξνθξίλεηαη ηεο αξεηήο 

ηνπ εξσκέλνπ. Ζ κεηαηφπηζε απηή επέιπε ην εκπφδην ηεο εγθξάηεηαο 

ηνπ εξαζηή ζε βάξνο ηεο ηηκήο ηνπ εξσκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαγθαίαο εξσηνηξνπίαο φπσο επίζεο θαη ην θψιπκα ηεο αξθεηά 
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κεγάιεο αληίζηαζεο ηνπ εξσκέλνπ κεηαζρεκαηίδνληαο ηε κνξθή ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. Ζ ξχζκηζε πνπ πξφηεηλε ε λέα απηή επεμεξγαζία 

εηζάγεηαη απφ ηνλ Ξιάησλα ζην Ππκπφζην θαη αθνξά ηελ κεηαηφπηζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξσηα πξνο ην ηδαληθφ ηεο αιήζεηαο.  

Ν Foucault, αλαιχνληαο ηνπο δηαιφγνπο ηνπ Πσθξάηε κε ηνπο 

ζπλδαηηπκφλεο ζην Ππκπφζην ηνπ Ξιάησλα, απνθαιχπηεη πηπρέο ηεο 

λέαο απηήο εξσηηθήο πνπ εγθαηληάδεη ην λέν ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηελ 

ζεμνπαιηθή αγσγή. Ν Πσθξάηεο παξνπζηάδεηαη σο ν εξσκέλνο πνπ 

πεξηηξηγπξίδεηαη απφ ηνπο δπλεηηθνχο εξαζηέο ηνπ, κλεζηήξεο πνπ ηνλ 

πνιηνξθνχλ, αθνινπζνχλ θάζε βήκα ηνπ, επηδηψθνπλ λα ηνλ 

ζαγελέςνπλ, λα ηνπο ραξίζεη ηελ εχλνηά ηνπ, λα ηνπο κεηαδψζεη ηνπο 

ζεζαπξνχο ηεο ζνθίαο ηνπ. Όκσο εθείλνο εκθαλίδεηαη πεξηβεβιεκέλνο 

φιεο εθείλεο ηηο δπλάκεηο ηνπ ζείνπ αλδξφο: θπζηθή αληνρή, αηαξαμία, 

ηθαλφηεηα λα αγλνεί ην ζψκα ηνπ θαη λα ζπγθεληξψλεη κέζα ηνπ φιε 

ηελ ελέξγεηα ηεο ςπρήο ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα αληηζηέθεηαη. Ν 

Πσθξάηεο δελ αγαπηέηαη απφ απηνχο παξά κφλν ζην κέηξν αθξηβψο πνπ 

είλαη ηθαλφο λα αληηζηαζεί ζηε γνεηεία ηνπο. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη δε 

ηξέθεη γη‟ απηνχο έξσηα θη επηζπκία, αιιά φηη παξαθηλείηαη απφ ηε 

δχλακε ηνπ αιεζηλνχ έξσηα, θαη φηη μέξεη αιεζηλά λα αγαπά ην αιεζέο 

πνπ πξέπεη λα αγαπά. Απνηειεί έλα πξφηππν αληηθείκελν πφζνπ θαζψο 

ελζαξθψλεη ην εμνρφηεξν αληηθείκελν έξσηα ζην νπνίν κπνξνχλ λα 

απνηαζνχλ νη λένη, αιιά επίζεο σο ηνλ κφλν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ηνλ έξσηά ηνπο κέρξη ηελ αιήζεηα.  

Ν Πσθξάηεο εηζάγεη έλα λέν ηξφπν θπξηαξρίαο: ηελ θπξηαξρία πνπ 

αζθείηαη απφ ην δάζθαιν ηεο αιεζείαο θαη γηα ηελ νπνία έρεη φια ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο πνπ αζθεί πάλσ ζηνλ 

εαπηφ ηνπ. Θέιμε θαη φρη επηβνιή είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο 

ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή, ζνθία πλεχκαηνο θαη φρη πξφζθαηξε 

ζαξθηθή απφιαπζε είλαη ην θνηλφ δεηνχκελν ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. 

Ν δάζθαινο θαηέρεη ηελ ηθαλφηεηα λα άγεη ην καζεηή ζηελ αιήζεηα θαη 

ν καζεηήο έηζη θαζίζηαηαη ηθαλφο λα θηάζεη ζηελ αιήζεηα κε ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ. Ζ γλψζε ηεο αιήζεηαο δελ είλαη 

θηήκα ή πξνλφκην ηνπ δαζθάινπ αιιά παξακέλεη δεηνχκελν θαη θνηλφ 

ζηφρν γηα δάζθαιν θαη καζεηή. Γηα ην Foucault:  
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Ν δάζθαινο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη κε πνηα δηθή ηνπ θίλεζε, κε 

πνηα πξνζπάζεηα θαη πνηα εζσηεξηθή δηεξγαζία ν καζεηήο ζα κπνξέζεη 

λα ζπλάγεη θαη λα ζπλάςεη δηα παληφο ηε ζρέζε ηνπ κε ην αιεζηλφ 

είλαη. ..πξνζπαζεί ζε κηα εμειηθηηθή πνξεία –κε δπζθνιίεο, πεξηπέηεηεο, 

νιηζζήκαηα- λα νδεγήζεη ην λέν λα μαλαβξεί ην δηθφ ηνπ είλαη 

(Foucault, 2003: 58).  

Ν δάζθαινο, εκπιέθνληαο ην καζεηή ζε κηα δηαδηθαζία άζθεζεο, 

επηρεηξεί λα ηνπ δείμεη ην δξφκν πξνο ηελ αιήζεηα, ηελ απηνγλσζία θαη 

απηναλάπηπμε, αιιηψο ζηε γλψζε θαη θξνληίδα ηνπ εαπηνχ ηνπ. Πηε 

δηαδηθαζία απηήο ηεο αγσγήο, ν δάζθαινο θέξεη ηελ επζχλε λα 

νδεγήζεη ην λέν ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, είλαη επηθνξηηζκέλνο κε 

ην θαζήθνλ απηφ σο πην έκπεηξνο ζην δξφκν ηεο αλαδήηεζεο ηεο 

αιήζεηαο, πξνπνξεχεηαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη είλαη αιεζέζηεξα 

εξσηεπκέλνο κε ηελ αιήζεηα. Δίλαη εθείλνο πνπ ζα κπνξέζεη θαιχηεξα 

λα θαζνδεγήζεη ην καζεηή λα κελ εθθαπιηζηεί ζε πνηαπέο απνιαχζεηο. 

..είλαη εθείλνο πνπ ζα κάζεη ζηνλ καζεηή ηνπ πψο λα ζξηακβεχζεη ησλ 

επηζπκηψλ ηνπ θαη λα γίλεη «ηζρπξφηεξνο ηνπ εαπηνχ ηνπ» (Foucault, 

2003: 60).  

Κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ζρέζεο δαζθάινπ – καζεηή, ε 

αγσγή θαηαδεηθλχεηαη σο θνηλσληθή πξαθηηθή θαη ηξφπνο δσήο θάησ 

απφ ην ζχµβνιν ηεο αλεζπρίαο ηνπ εαπηνχ, µηα δηαδηθαζία ηαπηφρξνλα 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή πνπ εμαίξεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ σο 

πξνυπφζεζε γηα ηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ δηα ηεο επελέξγεηαο 

ζην ππνθείκελν». Ρα κέζα ή ηνπο ηξφπνπο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα 

εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

3.4.4 Νη ηξόπνη ηεο αγσγήο  

 

3.4.4.1 Γνθηκαζίεο 

 

Νη δηαδηθαζίεο δνθηκαζίαο αλαθέξνληαη ζε ζσκαηηθέο αζθήζεηο θαη 

έρνπλ δηπιφ ξφιν. Αθελφο πξνσζνχλ ηελ απφθηεζε κηαο αξεηήο θαη 

αθεηέξνπ ππνινγίδνπλ ην βαζκφ πξνφδνπ πνπ ην ελδηαθεξφκελν άηνκν 

έρεη επηηχρεη. Νη δνθηκαζίεο ζπρλά πξνθξίλνπλ ηελ απάξλεζε κε ηε 
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κνξθή ζηέξεζεο. Ν Foucault (2003) αλαθέξεη φηη πάλσ απ‟ φια ζθνπφο 

ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ δελ είλαη ε εθαξκνγή ηεο απάξλεζεο γηα ηελ 

απάξλεζε, αιιά λα θαηαζηήζνπλ ην άηνκν ηθαλφ λα βνιεχεηαη ρσξίο ην 

πεξηηηφ, δηακνξθψλνληαο κηαλ απηνθπξηαξρία πνπ λα κελ εμαξηάηαη 

θαζφινπ απφ ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ηνπο (Foucault, 2003: 69). 

Πηελ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ν Foucault αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ 

ζηηο απφςεηο ηνπ Δπίθνπξνπ θαη ηνπ Πελέθα. Πχκθσλα κε ηελ άπνςε 

ηνπ Δπίθνπξνπ, ζθνπφο ησλ δνθηκαζηψλ ήηαλ λα θαηαδείμνπλ πσο ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ θαζηζηά ηε δσή πην 

απνιαπζηηθή, πην αγλή, πιεξέζηεξε θαη πην ζηαζεξή απφ ηελ φπνηα 

εδνλή πνπ κπνξεί λα καο πξνζθέξεη θάζε πεξηηηφ ζηε δσή θαη ε 

δνθηκαζία ρξεζίκεπε γηα λα ζεκεηψζεη ην θαηψθιη πέξα απφ ην νπνίν ε 

ζηέξεζε ζε θάλεη λα ππνθέξεηο, κεηψλεη δειαδή ηελ απφιαπζε ηνπ 

βίνπ. Πηελ πξννπηηθή ηνπ Πελέθα, πνπ εθπξνζσπεί ηελ άπνςε ησλ 

ζησηθψλ θηινζφθσλ, ζθνπφο ηεο δνθηκαζίαο ηεο ζηέξεζεο ήηαλ ε 

πξνεηνηκαζία γηα ελδερφκελεο ζηεξήζεηο, κηα δηαδηθαζία πνπ ηειηθά 

απνθαιχπηεη ζην άηνκν πφζν εχθνιν είλαη λα απνθχγεη φια εθείλα πνπ 

ην πεξηνξίδνπλ, φπσο ε ζπλήζεηα, ε θνηλή γλψκε, ε αγσγή, ε θξνληίδα 

γηα ππφιεςε, ε επηζπκία γηα επίδεημε, κε ηηο πεξηνξηζηηθέο δνθηκαζίεο 

νη ζησηθνί επεδίσθαλ λα δείμνπλ φηη ην απαξαίηεην κπνξνχκε πάληα λα 

ην έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, θαη φηη δελ πξέπεη λα καο πηάλεη θφβνο ζηε 

ζθέςε ελδερφκελσλ ζηεξήζεσλ. Ν Πελέθαο πξνζθεχγεη ζην 

παξάδεηγκα ηνπ ζηξαηηψηε πνπ εθγπκλάδεηαη πξηλ ηελ ψξα ηεο δξάζεο, 

εθηειεί γπκλάζηα ρσξίο ερζξφ κπξνζηά ηνπ, μεζεψλεηαη ζε 

θαηλνκεληθά πεξηηηά έξγα, κε ζθνπφ λα είλαη επαξθήο φηαλ παξαζηεί 

αλάγθε (Foucault, 2003: 70). Θάλεη αθφκα ιφγν γηα αζθήζεηο εηθνληθήο 

πελίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη αζθνχκελνη πεξηέξρνληαη 

εθνπζίσο ζε θαηαζηάζεηο έζραηεο έλδεηαο, ζηεξνχκελνη αλέζεηο φπσο 

ην καιαθφ ζηξψκα, ην θαζαξφ θαη απαιφ έλδπκα, ζε κηα δηαδηθαζία 

πνπ δελ είλαη παηρλίδη αιιά δνθηκαζία. Κηα δνθηκαζία δελ απνηειεί 

άζθεζε ζε κηα πξφζθαηξε ζηέξεζε γηα λα εληείλεη ηελ απφιαπζε πνπ 

ζα θέξεη ε άξζε ηεο, παξά κηα άζθεζε εμνηθείσζεο κε ην ειάρηζην γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα βεβαηφηεηαο θαη αζθάιεηαο φηη ε ρεηξφηεξε αηπρία δελ 

πξφθεηηαη λα καο ζηεξήζεη ην απαξαίηεην, πσο είκαζηε ηθαλνί λα 
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ππνκέλνπκε απηφ πνπ κπνξεί λα αλερφκαζηε πφηε πφηε (Foucault, 

2003: 71). Ζ ζέζε απηή αλαθέξεηαη ζηε δηάπιαζε ηνπ εαπηνχ καο εθ 

ησλ πξνηέξσλ κε εζεινχζηεο αζθήζεηο πνπ θαιιηεξγνχλ ηειηθά κηα 

απηνπεπνίζεζε φηη θαη κε ηα ειάρηζηα κπνξψ λα απνιαχζσ κηα δσή 

πιεξέζηεξα θαη πην ηθαλνπνηεηηθά.  

 

3.4.4.2 Έιεγρνο ζπλείδεζεο  

 

Νη δνθηκαζίεο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ εμάζθεζε ζην ζπλεηδεζηαθφ 

έιεγρν. Ζ άζθεζε ππνβνιήο ζηνλ έιεγρν ηεο ζπλείδεζεο απνηειεί 

κέξνο ηεο ππζαγφξεηαο δηδαζθαιίαο θαη πεξηειάκβαλε πξσηλφ θαη 

βξαδηλφ ζθέινο. Ν πξσηλφο έιεγρνο ρξεζίκεπε ζηε ζεψξεζε ησλ 

θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εκέξαο, ψζηε ν θαζέλαο λα είλαη 

επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνο γη‟ απηά ..ν βξαδηλφο ήηαλ αθηεξσκέλνο 

ζηελ αλαζθφπεζε θαη απνκλεκφλεπζε ηεο εκέξαο πνπ πέξαζε κε 

ζθνπφ έλαλ απνινγηζκφ κηαο πξνφδνπ (Foucault, 2003: 71). Όηαλ ν 

ζφξπβνο ηεο εκέξαο απνζπξζεί ν Πέμηηνο ξσηνχζε ηελ ςπρή ηνπ: «Απφ 

πνην ειάηησκα ζεξαπεχηεθεο, πνηα θαθία πνιέκεζεο, ζε ηη έγηλεο 

θαιχηεξε;» (Foucault, 2003: 71). Όηαλ ε ςπρή έρεη δερηεί ην κεξίδην 

ηνπ επαίλνπ θαη ηνπ ςφγνπ ηεο ν χπλνο πνπ επέξρεηαη είλαη ήξεκνο, 

βαζχο θη ειεχζεξνο. …ν θαζέλαο νθείιεη λα πξνρσξά ζε επηζθφπεζε 

ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο εκέξαο, λα επηζθνπεί ηα έξγα ηνπ γηα λα 

επαλεμεηάδεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε θάπνην ζηφρν.. λα ειέγρεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα πξννδεχζεη (Foucault, 2003: 73). Ζ εηιηθξηλήο 

απηή δηαδηθαζία απηνεμέηαζεο δελ γίλεηαη γηα λα δηαπηζησζεί ε ελνρή 

ή ην ιάζνο αιιά γηα λα εληζρχζεη -κε βάζε ηε δηαπίζησζε κηαο 

απνηπρίαο πνπ αλαζχξεηαη απφ ηε κλήκε θαη αλαιχεηαη κε ην ινγηθφ -

ηνλ νξζνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ εμαζθαιίδεη κηα ζπλεηή δηαγσγή  

(Foucault, 2003: 73).  

 

3.4.4.3 Γηαλνεηηθή εξγαζία 

 

Ν Foucault πξνζζέηεη φηη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία απηνεμέηαζεο 

πξνζηίζεηαη θαη ε αλαγθαηφηεηα κηαο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο πάλσ ζηελ 
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ίδηα ηε λφεζε (Foucault, 2003: 73). Ξέξα απφ ηελ απνηίκεζε 

ηθαλνηήησλ θαη δηαπίζησζε ζθαικάησλ, ε αμηνιφγεζε απηή απνβιέπεη 

ζε έλα δηαξθέο θηιηξάξηζκα ησλ παξαζηάζεσλ ηεο ζπλείδεζεο: λα ηηο 

εμεηάδεη, λα ηηο ειέγρεη θαη λα ηηο μεδηαιέγεη. Ξέξα απφ κηα ηαθηηθή 

άζθεζε απνηειεί κηα δηαξθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ καο …κηα 

δηαξθή αμηνιφγεζε ηεο αιήζεηαο θαη δηάθξηζεο ησλ παξαζηάζεσλ… ην 

«δνθηκάδεηλ» …ζεκαίλεη λα ζηαζκίδσ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ εαπηφ 

καο θαη ζ‟ απηφ πνπ παξηζηάλεηαη (Foucault, 2003: 74). Διέγρνληαο ηη 

εμαξηάηαη θαη ηη δελ εμαξηάηαη απφ καο δνθηκάδνπκε ηε δχλακε θαη 

αζθνχκε ζηελ ειεπζεξία καο.. ψζηε δερφκαζηε ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο 

κε ηνλ εαπηφ κφλν εθείλν πνπ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ ειεχζεξε 

θαη ζψθξνλα επηινγή ηνπ ππνθεηκέλνπ (Foucault, 2003: 74).  

 

3.4.5 Πθνπόο ηεο εζηθήο αγσγήο  

 

Πχκθσλα κε ην Foucault (2003), θνηλφο ζηφρνο ησλ παξαπάλσ 

πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ηνπ εαπηνχ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ 

γεληθή αξρή ηεο «επηζηξνθήο ζηνλ εαπηφ» (Foucault, 2003: 75). Ζ 

γεληθή απηή πξφηαζε θαηαξρήλ, αλαθέξεηαη ζε κηα κεηαβνιή ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ..φρη φηη πξέπεη λα δηαθφςνπκε θάζε άιιε 

κνξθή ελαζρφιεζεο γηα λα αθηεξσζνχκε νινθιεξσηηθά θαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ εαπηφ καο, αιιά ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πξέπεη λα έρνπκε, θαιφ είλαη λα κελ μερλάκε φηη ηνλ θχξην ζθνπφ 

πνπ νθείινπκε λα ζέηνπκε ζηνλ εαπηφ καο πξέπεη λα ηνλ αλαδεηνχκε 

κέζα καο, ζηε ζρέζε ηνπ εαπηνχ κε ηνλ εαπηφ πξνο ηνλ εαπηφλ 

(Foucault, 2003: 76). Ξξφθεηηαη γηα κηα κεηαζηξνθή ηεο πξνζνρήο καο 

απφ ηα ιηγφηεξν νπζηψδε θαζεκεξηλά γεγνλφηα θαη ηε δσή ησλ άιισλ, 

ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά γηα ην άηνκν κπζηηθά ή θαηλφκελα ηεο θχζεο 

πνπ αμίδνπλ θάπνηαο δηεξεχλεζεο ζε εθείλα πνπ πξαγκαηηθά έρεη 

αλάγθε λα γλσξίδεη θαλείο. Ξξφθεηηαη γηα κηα ηξνρηά ράξε ζηελ νπνία, 

μεθεχγνληαο απφ θάζε εμάξηεζε θαη ππνηαγή, μαλαβξίζθνπκε ηειηθά 

ηνλ εαπηφ καο, ζαλ έλα απάλεκν ιηκάλη, ή ζαλ κηα αθξφπνιε 

πξνζηαηεπκέλε απφ ηα ηείρε ηεο (Foucault, 2003: 76). Ξξφθεηηαη γηα 

κηα απφξξεηε ζέζε ηεο ςπρήο πνπ απνδεζκεπκέλε απφ ηηο έγλνηεο ηνπ 
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κέιινληνο ακχλεηαη πξνζηαηεπκέλε απφ ηα βέιε ηεο ηχρεο πνπ ηε 

ζηνρεχνπλ. Ζ ηχρε δελ έρεη ηα καθξηά ρέξηα πνπ ηεο απνδίδεη ε θνηλή 

γλψκε, θαλέλαλ δε κπνξεί λα ππνηάμεη, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ 

πξνζθνιιψληαη ζε απηήλ. Αο θάλνπκε ινηπφλ ην άικα πνπ καο 

κεηαθέξεη φζν γίλεηαη καθξηά ηεο.  

Θαηά κηα έλλνηα ε επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ ζεκαηνδνηεί κηα ηδηαίηεξε 

ζρέζε εμνπζίαο, θαζψο αλήθνπκε ζηνλ εαπηφ καο θαη αζθνχκε ζηνλ 

εαπηφ καο κηα εμνπζία πνπ ηίπνηε δελ ηελ πεξηνξίδεη νχηε απεηιεί, αιιά 

θαηέρνπκε ην απηεμνχζην (Foucault, 2003: 77). Ξξφθεηηαη γηα κηα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλε ζρέζε πνπ καο επηηξέπεη επίζεο λα ραηξφκαζηε ηνλ 

εαπηφ καο …φπσο ραηξφκαζηε θάηη πνπ έρνπκε ηαπηφρξνλα ζηελ 

θπξηφηεηά καο θαη εκπξφο ζηα κάηηα καο (Foucault, 2003: 77). Ζ 

ζηξνθή ζηνλ εαπηφ ζεκαηνδνηεί ηελ απνκάθξπλζε απφ ηηο έγλνηεο ηνπ 

έμσ θφζκνπ, ηηο θηινδνμίεο, ην θφβν γηα ην κέιινλ ..πνπ επηηξέπεη λα 

γπξίζνπκε πηζσ ζην παξειζφλ.. λα ην αλαπνιήζσ, λα ην εθηπιίμσ θαηά 

ηε βνχιεζή κνπ κπξνο ζηα κάηηα κνπ θαη λα έρσ καδί ηνπ κηα ζρέζε 

πνπ ηίπνηε δε ζα κπνξέζεη λα ηελ ηαξάμεη. Ζ ζρέζε απηή πξνζδίδεη κηα 

αίζζεζε εαπηνχ πνπ απνηειεί ην κφλν θνκκάηη ηεο δσήο πνπ είλαη ηεξφ 

θαη απαξαβίαζην, πνπ έρεη μεθχγεη απφ φια ηα παηρλίδηα ηεο ηχρεο, πνπ 

έρεη μεθχγεη απφ ηε δχλακε ηεο κνίξαο, πνπ δελ ην αλαζηαηψλεη νχηε ε 

θηψρεηα νχηε ν θφβνο νχηε νη αξξψζηηεο. Ρνχην ην θνκκάηη δε κπνξεί 

λα ελνριεζεί νχηε λα ζακπσζεί, αηψληα θαη γαιήληα είλαη ε θαηνρή ηνπ  

(Foucault, 2003: 77). Θαη ε πείξα ηνπ εαπηνχ πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα 

ζε απηή ηελ θπξηφηεηα δελ είλαη απιψο ε πείξα κηαο δακαζκέλεο 

δχλακεο ή κηαο θπξηαξρίαο πνπ αζθείηαη πάλσ ζε κηα δχλακε έηνηκε λα 

επαλαζηαηήζεη, είλαη ε πείξα κηαο απφιαπζεο πνπ αληινχκε απφ ηνλ 

εαπηφ καο. Δθείλνο πνπ ηειηθά θαηφξζσζε λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ 

εαπηφ ηνπ, είλαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, έλα αληηθείκελν απφιαπζεο. Όρη 

κφλν ηθαλνπνηνχκαζηε κ‟ απηφ πνπ είκαζηε θαη δερφκαζηε λα 

πεξηνξηζηνχκε ζε απηφ αιιά θαη καο αξέζεη ν εαπηφο καο. Ζ 

επραξίζηεζε απηή είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ δελ ζπλνδεχεηαη νχηε 

αθνινπζείηε απφ θακία κνξθή δηαηαξαρήο ζην ζψκα θαη ηελ ςπρή, 

νξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ πξνθαιείηαη απφ ηίπνηε πνπ λα είλαη 

αλεμάξηεην απφ καο θαη μεθεχγεη απφ ηελ εμνπζία καο, αιιά γελληέηαη 
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απφ εκάο θαη κέζα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο. ..Γε γλσξίδεη νχηε βαζκίδεο 

νχηε αιιαγέο, αιιά δίλεηαη κνλνθφκκαηα θαη φηαλ δνζεί ηίπνηε δε 

κπνξεί λα ηε βιάςεη. Ρν είδνο ινηπφλ απηφ απφιαπζεο δηαθέξεη απφ ην 

είδνο ηεο απφιαπζεο ηεο εδνλήο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη έμσ απφ καο, ζε 

εθήκεξα αληηθείκελα ππφ ην θφβν ηεο ζηέξεζεο θαη ζηελ νπνία 

ξέπνπκε θεξφκελνη απφ ηε δχλακε ηεο επηζπκίαο πνπ κπνξεί ή δελ 

κπνξεί λα βξεη ηθαλνπνίεζε (Foucault, 2003: 77). Αληί ησλ 

παξάθξνλσλ αβέβαησλ θαη πξφζθαηξσλ απνιαχζεσλ ε επηζηξνθή 

ζηνλ εαπηφ παξέρεη κηα κνξθή απφιαπζεο γαιήληα θαη παληνηηλή.  

 Ν ζθνπφο ηεο εζηθήο αγσγήο νξίδεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ 

αηφκνπ πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Κηα θπξηαξρία πνπ δηεπξχλεηαη ζε κηα 

εκπεηξία, φπνπ ε ζρέζε πξνο ηνλ εαπηφ παίξλεη ηε κνξθή φρη απιψο 

κηαο θπξηάξρεζεο, αιιά κηαο απφιαπζεο δίρσο επηζπκία θαη ηαξαρή. 

 

3.5 Πύλνςε θεθαιαίνπ 

 

Ρν έξγν ηνπ Foucault εληάζζεηαη ζην πεδίν ηεο ηζηνξίαο ηεο  

επηζηήκεο θαη ζηε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο δηακφξθσζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

ζπζηεκάησλ ζθέςεο. Υζηφζν, ε επίδξαζε ησλ ηδεψλ ηνπ είλαη θαλεξή 

ζηα επηζηεκνληθά πεδία ησλ θνηλσληθψλ, αλζξσπηζηηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ κέζα απφ έλα δηαξθψο απμαλφκελν ζψκα 

εξεπλψλ, εηδηθά κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄80. Πε απηφ ην πιαίζην, ε 

αμηνπνίεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ Foucault 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζην πλεχκα κηαο θξηηηθήο θαη απνδφκεζεο 

ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζπλαληάκε ζην πιαίζην ηεο 

εθπαίδεπζεο ππφ ην πξίζκα ησλ ηερλνινγίσλ θπξηάξρεζεο. Ζ 

θνπθστθή πξνζέγγηζε επηζηξαηεχεηαη πξψηηζηα γηα λα ππνζηεξίμεη 

πξνζπάζεηεο απνδφκεζεο ηεο έλλνηαο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηελ 

απνδνθηκαζία ηεο πεηζαξρίαο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ηνπ θαηξνχ 

καο. Ππκβάιεη θπξίσο ζε κηα θαηαλφεζε ηεο εθπαίδεπζεο σο έλα αθφκε 

ζεζκφ πνπ ιεηηνπξγεί δηαζπαζηηθά γηα ην ππνθείκελν θαη ην 

απνμελψλεη απφ ηνλ βαζχηεξν εαπηφ ηνπ κέζα απφ ηελ παξαγσγή θαη 

δηαηψληζε ιφγσλ πνπ αληηθεηκελνπνηνχλ ή πξνζδηνξίδνπλ απνθιεηζηηθά 

θαη πεξηνξηζηηθά ηα αληηθείκελφ ηεο –καζεηέο, δηαησλίδνπλ ζρέζεηο 
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εμνπζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηειηθά ζε βάξνο ηεο απηνγλσζίαο θαη 

απηναλάπηπμεο. Πε απηή ηελ πξννπηηθή ε ζχγρξνλε ηάζε εθαξκνγήο 

ησλ ηδεψλ ηνπ Foucault ζηελ εθπαίδεπζε επηζθηάδεη ηελ δπλαηφηεηα 

θαηαλφεζεο ηεο αγσγήο σο δηαδηθαζία ππνθεηκελνπνίεζεο κέζα απφ 

ην πξίζκα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ εαπηνχ.  

Κηα δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ θπξίαξρε ηάζε θαηαλφεζεο 

ησλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ Foucault θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε 

κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο μεθηλά απφ κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο εμνπζίαο πνπ πξνζθέξεη ν Foucault. Ν 

Foucault δελ ελαληηψλεηαη ζε νπνηαδήπνηε εμνπζία. Ζ άπνςή ηνπ πεξί 

ηνπ ηδξπκαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζρνιείσλ δελ ζπλεγνξεί παξάιιεια 

θαη ζηελ απφξξηςή ηνπο. Ν Foucault δελ απνξξίπηεη ηελ ηδέα ηεο 

εθπαίδεπζεο σο αλαπφθεπθηα εμνπζηαζηηθή θαη δηαβξσηηθή γηα ην 

άηνκν δηαδηθαζία, φπσο ζπκπεξαίλεη κέζα απφ ηε ηζηνξηθή κειέηε ησλ 

θιαζζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Πηε κειέηε ηνπ Ζ Ηζηνξία ηεο 

Σεμνπαιηθφηεηαο ζπκπεξαίλεη φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θξνληίδα γηα ηνλ 

εαπηφ είλαη δξαζηεξηφηεηεο αιιειέλδεηεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο 

πξνζπάζεηεο θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαδήηεζε 

θάπνηνπ θαζνδεγεηή ή δαζθάινπ. Ζ ζεψξεζε απηή επηηξέπεη ήδε ηελ 

θαηαλφεζε ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο σο κηα δηαδηθαζία πνπ 

επνδψλεηαη ζηε βάζε ηεο ζρέζεο δαζθάινπ – καζεηή θαη ζηνρεχεη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο.  

Πηε κειέηε ηνπ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο εζηθήο ζην ηζηνξηθφ 

πιαίζην ηεο θιαζζηθήο αξραηφηεηαο ν Foucault θαίλεηαη λα 

ππεξαζπίδεηαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ δηαπηζηψλνληαο φηη ε επίθιεζε 

θαη πξνζθπγή ζηε βνήζεηα ελφο δαζθάινπ απνηειεί πξνυπφζεζε ζηελ 

αλαδήηεζε απηνγλσζίαο. Ζ δηαηχπσζε απηή θαίλεηαη αξρηθά 

αληηθαηηθή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ δαζθάινπ σο θπξίαξρνπ ζε κηα ζρέζε 

εμνπζίαο πνπ δηαθζείξεη θαη δηαξξεγλχεη ηε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε 

ηνλ εαπηφ ηνπ, ζρέζεηο πνπ φπσο ζπκπεξαίλεη ν Foucault ζπλαληάκε ζε 

ζρνιηθά ηδξχκαηα θαη πξαθηηθέο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε εμνπζία ζην 

Foucault θαηαλνείηαη σο ζρέζε πνπ κνξθνπνηείηαη δπλακηθά θαη 

αέλαα, ν δάζθαινο δελ αξθεί γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο ζρέζεο 
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εμνπζίαο θαη κηα ζρέζε δελ είλαη πάληνηε θαη‟ αλάγθε ηεξαξρηθή θαη ζε 

βάξνο ηνπ καζεηή.  

 πν ηελ νπηηθή ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ εαπηνχ θαη κέζα απφ ηελ 

θαηαλφεζε ηεο εμνπζίαο σο ζρέζε γλψζεο-δχλακεο, ε έκθαζε δίλεηαη 

ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή γηα αληίζηαζε θαη απνηειεζκαηηθή 

δξάζε. Θαη ε βνήζεηα ησλ καζεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

απηνγλσζίαο θαη αλάιεςεο δξάζεο γηα δηαθνξεηηθή δηεπζέηεζε 

δχλακεο απαηηεί ηε βνήζεηα ή θαζνδήγεζε άιισλ, δαζθάισλ ή 

ζπκβνχισλ, ζε πξνζπάζεηα πνπ κάιινλ ζα έρεη πάιη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ν Foucault ηειηθά δελ 

απνξξίπηεη ηελ ηδέα ηεο εθπαίδεπζεο ή ηελ αλάγθε ελφο ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο, αιιά ζηελ πξννπηηθή ησλ ηδεψλ ηνπ θαζίζηα δπλαηή ηε 

δηαηχπσζε θξίζηκσλ εξσηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ ρεηξαθεηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ θνηλσληθή πξφνδν  

(Olssen, 1993).  

Ξεξηγξάθνληαο ηελ έλλνηα ηεο επηκέιεηαο ηνπ εαπηνχ σο θνηλσληθή 

αμία θαη αηνκηθή ππνρξέσζε ζην πιαίζην ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο, ν 

Foucault εγθαηληάδεη κηα ζεσξία γηα ηελ αγσγή, ηνπο ζθνπνχο θαη ηα 

κέζα ηεο. Πε απηή ηελ πξννπηηθή ε αγσγή κε ζηφρν ηελ απηνγλσζία θαη 

ηελ αλάιεςε απφ ην άηνκν ηεο επζχλεο γηα ηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ 

απνηειεί δεηνχκελν κε χςηζηε θνηλσληθή πξνηεξαηφηεηα. Ζ κέξηκλα 

γηα ηνλ εαπηφ ππνγξακκίδεηαη σο θνηλσληθή απαίηεζε πνπ νδεγεί ζηε 

ζπγθξφηεζε ελφο ππνθεηκέλνπ πνπ γλσξίδεη, ζέβεηαη, αγαπά, θαη 

αγσληά γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε θαη πξνο φθεινο ηειηθά ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ έκθαζε σζηφζν παξακέλεη ζην ίδην ην άηνκν 

θαη ζηελ δηθή ηνπ πξνζπάζεηα γηα απηνβειηίσζε θαη απηνθξνληίδα 

κέζα απφ πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα επηδίδεηαη γηα λα 

δήζεη ζχκθσλα κε θάπνηα αηνκηθή επηδίσμε ή πξφηππν δσήο 

ελαξκνληζκέλα κε ηελ αλζξψπηλε θχζε.  

Αθνινπζψληαο ηε ζθέςε ηνπ Foucault, ε κέξηκλα γηα ηνλ εαπηφ 

απνηειεί ηε γεληθή αξρή πνπ δηέπεη θαη θαζνδεγεί ηελ παηδαγσγηθή 

πξάμε. Δίλαη ε αξρή ηεο απηνκέξηκλαο πνπ ζεκειηψλεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα, δηεπζχλεη ηελ αλάπηπμε θαη νξγαλψλεη ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο αγσγήο. Νη επηκέξνπο κνξθέο πνπ απνθηά θάζε 
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εγρείξεκα αγσγήο δελ είλαη παξά εθθάλζεηο ηεο ηέρλεο ηνπ βίνπ θαη 

απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην Foucault, πξαθηηθέο γηα ηελ εζηθή 

δηακφξθσζε ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηελ αλάιεςε απφ ηα ίδηα ηεο 

επζχλεο γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ. Ζ θξνληίδα γηα ηνλ εαπηφ 

ππνγξακκίδεηαη σο ζθνπφο κηαο αγσγήο θαη αθνξά ηελ δηαδηθαζία 

ζπγθξφηεζεο ελφο ππνθεηκέλνπ ηθαλφ λα θξνληίδεη θαη λα απνιακβάλεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ. 
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ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ::  

ΔΞΗΠΡΖΚΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ 

ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4ν                                                         

Ζ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ 

 

4.1. Δηζαγσγή  

 

Ζ ζεκαζία ηεο πξψηκεο πξνζρνιηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αγσγήο θαη αλάπηπμεο ζηελ πξννπηηθή δσήο ησλ παηδηψλ επηβεβαηψλεηαη 

κέζα απν πιεζψξα εξεπλψλ πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

πξψηκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα νθέιε γηα ηελ γλσζηηθή, γισζζηθή θαη θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Wood, 2007).  

Ζ επίζεκνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αγσγή παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε 

πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζα απν ην νπνία ηα παηδηά ζα βηψζνπλ κηα 

ζεηηθή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο ζην 

ζσκαηηθφ, θνηλσληθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη γλσζηηθφ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γιψζζαο, αληίιεςεο, αλαιπηηθήο ζθέςεο θαη 

κλήκεο (Barnett, 1998· Wood, 2007).  

Πην πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, ε εθπαίδεπζε 

ππνζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κέζα απφ κεζφδνπο πνπ 

εκπιέθνπλ ηαπηφρξνλα ηνλ ςπρηθφ θαη ζσκαηηθφ ηνκέα, ππνζηεξίδνληαο κηα 

ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη αγσγή ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ αγσγή ησλ κηθξψλ παηδηψλ κέζα απν ελαιιαθηηθέο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο θαη πξνγξάκκαηα απνζθνπεί παξάιιεια κε 

ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ 

ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, πνπ ρξεηάδνληαη λα απνθηήζνπλ ηα 

παηδηά σο απξηαλνί πνιίηεο ηνπ 21νπ αηψλα (ΑΞΠΛ, 2011). 

Ξαξάιιεια κε ηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε 

ησλ παξαπάλσ επηδηψμεσλ κέζα απν ηνπο επίζεκνπο ζεζκηθνχο θνξείο 

εθπαίδεπζεο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ εκθαλίδνληαη θέληξα πνπ απεπζχλνληαη ζε 

κηθξά παηδηά θαη ηα νπνία δηαηείλνληαη φηη κέζσ ελαιιαθηηθψλ 



68 
 

ςπρνπαηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ ππνζηεξίδνπλ ηελ ζπλνιηθφηεξε αγσγή θαη 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Ρα θέληξα απηά παξέρνπλ ζηα κηθξά παηδηά ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε ζηελ πξννπηηθή ηεο ελίζρπζεο ή ζεξαπείαο 

ειιείςεσλ αλαπηπμηαθψλ παξακέηξσλ.  

Πην πιαίζην ησλ εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαληψληαη ζηηο 

κέξεο καο θαη απεπζχλνληαη ζε κηθξά παηδηά εληάζζεηαη θαη ε δξαζηεξηφηεηα 

εμάζθεζεο ζην παξαδνζηαθφ Karate. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή απεπζχλεηαη ζε 

αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο θαη απαζρνιεί ζηηο κέξεο καο νινέλα απμαλφκελν 

αξηζκφ κηθξψλ παηδηψλ.  

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ 

ζην karate-do, ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα απαληήζεη ζε δπν εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα κέζα απφ ηα νπνία επηδηψθεηαη ν ζθνπφο ηεο κειέηεο κε ηξφπν 

πνπ επηηξέπεη ηελ ζηαδηαθή αλάδεημε ζεκάησλ θαη πνπ ζα ππνδείθλπαλ ηηο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο εμάζθεζεο κε έλα πξννδεπηηθφ ηξφπν. Ρα 

εξσηήκαηα απηα φπσο πξναλαθέξζεθε δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

-Ξνηα είλαη ε θχζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do; 

-Ξνηεο είλαη νη ςπρνπαηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο εμάζθεζεο; 

Ρα εξσηήκαηα απηά απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ ηζηφ ηεο έξεπλαο πνπ 

δηαπεξλά θάζε επηκέξνπο ζηάδην ηεο πξαθηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, ηελ παξνρή ηθαλνπνηεηηθψλ απαληήζεσλ 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο, φπσο πεξηγξάθεθε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

Πην θεθάιαην απηφ ππνγξακκίδνπκε ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη αλαθεξφκαζηε ζηνλ εξεπλεηηθφ 

ζρεδηαζκφ, ζηε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο, ζηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ φπσο θαη ζε ζέκαηα αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο. Δπίζεο, 

ζπδεηάκε εζηθά δεηήκαηα, φπσο ε εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ε εμαζθάιηζε ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, ε εζεινχζηα 

ζπκκεηνρή θαη ε εμαζθάιηζε ησλ δεδνκέλσλ.  

 

4.2 Δπηζηεκνινγηθό παξάδεηγκα  

Έρνληαο πξνζδηνξίζεη σο ζθνπφ ηεο κειέηεο καο ηελ παξαγσγή γλψζεο 

αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do θαη ηελ 
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παηδαγσγηθή δηάζηαζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο απεπζχλεηαη ζε 

παηδηά, ε έξεπλά καο ζηεξίρζεθε ζηηο αξρέο ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο 

έξεπλαο πνπ επηηξέπεη ηελ δηείζδπζε ζε πεδία ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη 

ηε κειέηε θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ επηινγή απηνχ ηνπ 

επηζηεκνινγηθνχ παξαδείγκαηνο επηιέρζεθε ζηε βάζε ηεο πξνθαηαλφεζεο 

ηνπ εξεπλεηή γηα ηε θχζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εμάζθεζεο θαη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ εκπεηξία σο αζθνχκελνο ζην karate-do φπσο επίζεο ηελ πεπνίζεζή ηνπ 

γηα ηελ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο λα δηαπγάζεη πηπρέο 

ςπρνθνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπ 

ζρεηηθά κε δεηήκαηα επηζηεκνινγίαο θαη κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο ζην πεδίν 

ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Ζ πεπνίζεζε απηή ππνλνεί ηελ δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ απνηχπσζε ησλ θνηλσληθψλ 

θαη ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ κεζνδνινγία απηή επηηξέπεη ηελ παξαγσγή 

γλψζεο πνπ αηρκαισηίδεη θαη αληαλαθιά κε φζν ην δπλαηφ πην αιεζηλφ ηξφπν 

θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (Robson, 2007). Ζ ππφζεζε απηή 

δέρεηαη φηη ην ππφ κειέηε θαηλφκελν ππάξρεη ζην πεδίν ηεο πξαγκαηηθήο δσήο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ άπνςε πνπ έρνπλ γη΄απηφ ν εξεπλεηήο θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (Willig, 2015). Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ε πνηνηηθή 

κεζνδνινγία επηιέρζεθε γηα ηελ κειέηε ησλ ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα θαηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ εμάζθεζε ηνπ karate-

do. Ζ επηινγή απηή ππνζηεξίρζεθε απν κηα δηαηζζεηηθή θαηαλφεζε φηη νη 

δηεξγαζίεο απηέο ππάξρνπλ θαη κπνξεί λα κειεηεζνχλ αλεμαξηήησο εαλ ηα 

παηδηά ηηο θαηαλννχλ ή φρη. Πηε βάζε απηψλ ησλ παξαδνρψλ, ε έξεπλα 

ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κε ζηφρν λα εληνπίζεη θαη λα πεξηγξάςεη ηελ 

δηεξγαζία δηακφξθσζεο ηνπ ςπρηζκνχ ησλ παηδηψλ πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά 

ηε δηαδηθαζία εμάζθεζήο ηνπο ζην karate-do. Ζ πνηνηηθή κεζνδνινγία 

δηεξεχλεζεο επηηξέπεη ηελ απάληεζε ζηα πψο θαη ηα γηαηί ζπκβαίλνπλ ηα ππφ 

κειέηε θαηλφκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζηα νπνία εζηηάδεη ν εξεπλεηήο 

(Mishler, 1986). Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do, ε δπλαηφηεηα απάληεζεο ζε εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην πσο θαη γηαηί επηδξά ε εμάζθεζε ζηνλ ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ 

ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-

do.  



70 
 

Ν ξφινο ηνπ εξεπλεηή ζε απηή ηελ πξννπηηθή πξνζηδηάδεη ζε απηφλ ηνπ 

ληεηέθηηβ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ γηα ηελ απνθάιπςε 

φζσλ ζπκβαίλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Madill et al., 2000). Απηή ε 

ζεψξεζε ηνπ εξεπλεηή ππνλνεί κφλν θαη δελ εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηφηεηα 

αλαθάιπςεο ηεο αιήζεηαο, θαη ηελ παξαγσγή έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο γλψζεο 

ε νπνία ππάξρεη αλεμαξηήησο ηεο επίγλσζεο ηνπ εξεπλεηή. Γηα ηελ αμηφπηζηε 

απνηχπσζε θαη έγθπξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απαηηείηαη ν εξεπλεηήο λα 

θαηέρεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αλαθαιχςεη ηα 

επαλαιακβαλφκελα κνηίβα, ηηο θαλνληθφηεηεο θαη ηηο δνκέο ηεο εκπεηξίαο θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηέπνπλ ηελ χπαξμε ησλ αλζξψπσλ (Willig, 2015).  

Γηα ηε αλαθάιπςε θαη θαηαλφεζε ησλ δνκψλ ηεο εκπεηξίαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αζθνχκελσλ ζην karate-do, ε εξεπλεηηθή καο πξνζέγγηζε 

δηακνξθψζεθε πεξαηηέξσ ππφ ηελ πξννπηηθή ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή, ελψ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή πσο ηα δεδνκέλα κπνξνχλ 

λα θαλεξψζνπλ θάηη γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, δελ ην 

θάλνπλ απηφ κε απηνλφεην ή αδηακεζνιάβεην ηξφπν. Ρα δεδνκέλα δελ 

απνηεινχλ κηα επζεία θαη θαζξεπηηθή αληαλάθιαζε φζσλ ζπκβαίλνπλ ζηνλ 

θφζκν, αιιά αληίζεηα ζεσξεί πσο αλ ζέινπκε λα δηεπξχλνπκε ηελ θαηαλφεζε 

καο γηα ηηο ππνθεηκεληθέο δνκέο, νη νπνίεο παξάγνπλ ηα θαηλφκελα πνπ 

πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε είλαη αλαγθαίν λα εξκελεχζνπκε ηα 

δεδνκέλα. Πε απηή ηελ πξννπηηθή, γηα λα αξζξψζνπκε κηα θαηαλφεζε πεξί 

ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do δε ζεκαίλεη 

φηη είλαη δπλαηφ λα αληιήζνπκε κηα πεξηγξαθή σο απάληεζε ζην πσο θαη ην 

γηαηί, κε κηα ζρέζε έλα πξνο έλα, κέζα απφ ηηο αλαθνξέο ησλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ. Αληίζεηα, ζεκαίλεη φηη ζα ρξεηαζηεί λα πξνρσξήζνπκε 

βαζχηεξα θαη λα εξκελεχζνπκε φζα αλαθέξνπλ νη αζθνχκελνη θαη λα 

εληνπίζνπκε παξάγνληεο ή δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηε γλσζε ή ηνλ 

έιεγρφ ηνπο. Απηφ δε ζεκαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε φηη νη πιεξνθνξεηέο ηεο 

έξεπλαο καο δελ είλαη ελήκεξνη ή ηθαλνί λα γλσξίδνπλ πεξί ηεο θχζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο εμάζθεζεο ζην karate-do θαη ζηεξνχληαη θαηαλφεζεο 

αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο, παξά ππνγξακκίδεη ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ 

εξεπλεηή ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη παξαγσγήο γλψζεο γηα ηα ππφ 

κειέηε θαηλφκελα. Ζ παξαηήξεζε απηή αλαθέξεηαη ζην ξφιν θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ εξεπλεηή ζην πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάδπζε 
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λνεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφ κειέηε θαηλφκελν θαηά ην αξρηθφ ζηάδην 

ηεο έξεπλαο πνπ θαηαλνείηαη σο δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη φρη ιήςεο 

δεδνκέλσλ. Πε απηή ηε δηαδηθαζία αλάδπζεο λνεκάησλ ζρεηηθά κε ην ππφ 

κειέηε θαηλφκελν ε εκπινθή ηνπ εξεπλεηή θαηαλνείηαη σο πξνυπφζεζε γηα 

ηελ παξαγσγή, ηελ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο 

ζπδήηεζεο κε ηνλ εξσηψκελν πιεξνθνξεηή θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ 

αθεγεκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Αθφκα, ε δηαπίζησζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο 

εξκελείαο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ εξεπλεηή είλαη επίζεο ηδηαίηεξα 

δηαθσηηζηηθή ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ επηρεηξεί ηε δηεξεχλεζε 

ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εμάζθεζεο ζην karate, απεπζπλφκελε 

ζε δαζθάινπο ηνπ karate-do θαη φρη ζηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο ζηελ 

εμάζθεζε, ηα ίδηα ηα παηδηά. Ν ξφινο ηνπ εξεπλεηή αθνξά ηφζν ηελ 

εμαζθάιηζε παξαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο εξεπλάο ηνπ θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηνπο κέζα απν κηα εξκελεπηηθή δηαδηθαζία αλάιπζεο. Δηζη, ε αλάδπζε 

θαηαλφεζεο γηα ην ππφ κειέηε θαηλφκελν θαηαλνείηαη σο απνηέιεζκα ηεο 

επαθήο, εκπινθήο θαη δξάζεο ηνπ εξεπλεηή κέζα ζην πεδίν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ κε ηα 

νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα αλακεηξεζεί κέζα απφ κηα αλεζπραζηηθή εξκελεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ κνξθνπνίεζε ηεο ηειηθήο αλαθνξάο πνπ αληαλαθιά κηα 

ηθαλνπνηεηηθή θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη πείζεη ηνπο αλαγλψζηεο ζηνπο 

νπνίνπο απεπζχλεηαη (Sparkes, 2002). Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ν 

ξφινο ηνπ εξεπλεηή ππήξμε θαζνξηζηηθφο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο, νξγάλσζεο 

θαη λνεκαηνδφηεζεο ησλ δεδνκέλσλ κε ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη κηα θαηά ην 

δπλαηφλ πιεξέζηεξε απνηχπσζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο ηθαλνπνηεηηθήο 

πεξηγξαθήο ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ζρεηηθά κε ηελ εμάζθεζε 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do.  

 

 

4.3 Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

 

Γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ππνθεηκεληθψλ δνκψλ θαη κεραληζκψλ 

λνεκαηνδφηεζεο ηεο εκπεηξίαο ζπκκεηνρήο ζηελ εμάζθεζε ηνπ karate-do, ε 

εξεπλεηηθή καο ζηξαηεγηθή δηακνξθψζεθε πεξαηηέξσ απφ ηηο αξρέο ηεο 

αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 



72 
 

επηκέξνπο κεζνδνινγίαο πνπ εζηηάδεη ζηελ ζεκαηηθή αλάιπζε. Ζ ζεκαηηθή 

αλάιπζε απνηειεί κηα κέζνδν πνπ έρεη ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη νξγάλσζε 

επαλαιακβαλφκελσλ κνηίβσλ ζην πεξηερφκελν θαη ην λφεκα ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ. Ζ κέζνδνο απηή αλαθέξεηαη ζηελ αλαδήηεζε ζεκάησλ πνπ 

θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ 

θαη επνκέλσο απνηειεί ζπζηεκαηηθή κέζνδν αλαγλψξηζεο ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ λεκάησλ λνήκαηνο πνπ επηηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ 

νκαδνπνίεζε θαηεγνξηψλ θαη ηεξαξρηθή ηνπο ηαμηλφκεζε γηα ηελ δηαηχπσζε 

κηαο ηθαλνπνηεηηθήο πεξηγξαθήο θαη θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Πχκθσλα 

κε ηνπο Holloway θαη Todrew (2003), ε νξγάλσζε ηνπ λνήκαηνο ζε ζέκαηα 

έρεη πεξηγξαθεί σο κηα γεληθνχ ραξαθηήξα ηθαλφηεηα πνπ απνηειεί βάζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ αλ φρη φισλ ησλ εξεπλψλ ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο. Όπσο 

ππoζηεξίδεη ε Willig (2015), ε ζεκαηηθή αλάιπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

απηφλνκε εξεπλεηηθή κέζνδνο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη θαηαλφεζε ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηε ραξαθηεξίδεη ε ζεσξεηηθή επειημία, θαζψο είλαη 

ζπκβαηή κε κηα πιεζψξα ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ.  

Ρν ζεκαληηθφηεξν δήηεκα ζηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ζεκαηηθήο 

αλάιπζεο αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ελλνηνινγηθήο αληηπξνζψπεπζεο ησλ 

ζεκάησλ απφ ηνλ εξεπλεηή. Ζ απφθαζε ηνπ ηη αθξηβψο αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

ζέκαηα πνπ εληνπίδεη ε αλάιπζε απνηειεί επζχλε θαη απφθαζε ηνπ εξεπλεηή 

πνπ θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην επαηζζεηνπνίεζεο πνπ εηζάγεη γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ππφ κειέηε 

θαηλνκέλνπ (Joffe, 2011). Γεδνκέλνπ φηη ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη 

λα δηαπηζησζεί ηη γλσξίδνπλ νη δάζθαινη ηνπ karate αλαθνξηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο εμάζθεζεο ζηνλ ςπρηζκφ ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do, 

ηα ζέκαηα πνπ εληνπίζακε ζηα δεδνκέλα καο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ αλαθνξηθά κε ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ιεηηνπξγία 

ηεο δηαδηθαζίαο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do. Ζ αλαγλψξηζε 

ησλ ζεκάησλ σζηφζν δελ είλαη κηα απιή ππφζεζε νλνκαηνδνζίαο ζε θάηη πνπ 

δηαθξίλεηαη κέζα ζε κηα δήισζε. Ρν ζέκα είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν 

επαλαιακβαλφκελν κνηίβν, κηα αλαγλσξίζηκε ελφηεηα λνεκάησλ πνπ 

ζπιιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη λνεκαηηθά κεζηφ θαη φρη ηπραίν ή 

απζαίξεην (Willig, 2015).  
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Πε κηα πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ζηελ αλαιπηηθή καο πξνζπάζεηα αλαθέξνπκε φηη 

βαζηθφ θξηηήξην δηάθξηζεο ησλ ζεκάησλ ππήξμε ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ 

ζεκάησλ κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο, θαηά πφζν δειαδή κηα εθθνξά 

ιφγνπ παξαπέκπεη ζε θάπνηα πηπρή ηνπ ζεσξεηηθνχ ζρήκαηνο πνπ 

πηνζεηήζακε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do σο πξαθηηθή 

ηνπ εαπηνχ θαη σο δηαδηθαζία αηζζεηηθήο δηακφξθσζεο γηα ηα παηδηά. Απηφ 

δε ζεκαίλεη φηη ε εξγαζία επηρείξεζε λα επηβεβαηψζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεσξεηηθφ ζρήκα, αιιά φηη ε ζπλαηζζεηηθή ζε θάπνην βαζκφ επηινγή ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ιφγσ ηεο ππνζρφκελεο δπλαηφηεηαο 

πεξηγξαθήο ελφο αλεμεξεχλεηνπ ηνπίνπ ππήξμε ηειηθά ππνζηεξηθηηθή ζηε 

δεκηνπξγία κηαο πξννπηηθήο θαηαλφεζεο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do. Πηε 

δηαδηθαζία αλάιπζεο αμηνπνηήζεθαλ ζπλδπαζηηθά ηφζν ν επαγσγηθφο φζν θαη 

ν παξαγσγηθφο ηξφπνο δηακφξθσζεο λνεκάησλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ζέκαηα 

δελ αλαδχζεθαλ απνθιεηζηηθά ζηε βάζε ηεο ζεσξεηηθήο νξγάλσζεο πνπ 

πξφηεηλε ην ζρήκα ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ εαπηνχ σο δηαδηθαζία αηζζεηηθήο 

αγσγήο, αιιά επηδηψρζεθε εμίζνπ ε αλάδπζε ή παξαγσγή λέσλ λνεκάησλ 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε. Θάπνηα πξνθαζνξηζκέλα δειαδή ελ πνιινίο ζέκαηα 

θαη a priori θψδηθεο ελνπνηήζεθαλ κε ηα λέα ζέκαηα κε ζθνπφ ηελ 

πιεξέζηεξε ζεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Πε απηή ηελ θαηεχζπλζε ε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ δελ απνζθνπνχζε ζηνλ ζεσξεηηθφ 

θνξεζκφ αιιά ν φγθνο ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ εξεπλεηή λα παξέρεη κέζα απφ κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα αμηνπνηψληαο ηηο ζεσξεηηθέο ππνδείμεηο θαη ηελ ζε 

βάζνο θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ πιεξνθνξεηψλ, αξζξψλνληαο κηα 

επαξθψο ζπλεθηηθή λνεκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ηνλ 

απαζρφιεζε.  

 

4.4 Δπηινγή δείγκαηνο  

 

Πηελ παξαπάλσ πξννπηηθή θαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο πνπ 

επεδίσμε ηελ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do 

επηρεηξήζακε λα πξνζεγγίζνπκε ην πξαγκαηηθφ πεδίν ηνπ εξεπλεηηθνχ καο 

ελδηαθέξνληνο κέζα απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ ηνπ karate-do πνπ 
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απεπζχλνληαη ηαπηφρξνλα ζε κηθξά παηδηά. Ζ επηινγή ησλ δαζθάισλ ηνπ 

karate-do πξνέθπςε απφ ηελ θαηαλφεζή ηνπο σο θαηαιιειφηεξνπο 

πιεξνθνξεηέο γηα δχν ιφγνπο. Αθελφο ζπληζηνχλ κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ 

πνπ είλαη ίζσο πην θνληά απφ θάζε άιιν ζην πεδίν ηνπ ππφ κειέηε 

θαηλνκέλνπ, θαη αθεηέξνπ απνηεινχλ ίζσο ηελ πην ελήκεξε νκάδα αλζξψπσλ 

ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ karate-do ζε κηθξά παηδηά. Ζ επηινγή απηή 

ππνζηεξίδεηαη επίζεο απφ ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε έιιεηςεο ζρεηηθήο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ ππνδειψλεη θαη ηελ έιιεηςε εηδηθψλ ή 

θαηαιιειφηεξσλ πιεξνθνξεηψλ γηα ην ππφ κειέηε αληηθείκελν. Αθφκε ε 

επηινγή ησλ δαζθάισλ απνθαζίζηεθε θαζψο απνηεινχλ ελήιηθεο κε 

ηθαλφηεηα αθήγεζεο θαη λνεκαηνδφηεζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εμάζθεζε ησλ παηδηψλ, ζε αληίζεζε κε ηα κηθξά παηδηά πνπ γεληθά δελ 

ζεσξνχληαη ηθαλνί θαη έγθπξνη αθεγεηέο (McAdams, 1993· Tζηψιεο, 2006), 

πεξηνξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην λνεκαηηθφ θφζκν ηεο 

εμάζθεζεο γηα ηελ άξζξσζε κηαο πινχζηαο πεξηγξαθήο ζρεηηθά κε απηή. 

Γεδνκέλεο θαη ηεο αληηιακβαλφκελεο δπλαηφηεηαο ηνπ εξεπλεηή γηα 

παξαγσγή θαη δηαρείξηζε αθεγεκαηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλσλ δελ αζρνιεζήθακε 

κε ηελ αλαδήηεζε πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ απνηχπσζεο ηεο ζρεηηθήο 

εκπεηξίαο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμάζθεζε ηνπ karate-do. Ρέινο, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ελφηεηα παξνπζίαζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο 

έξεπλαο, ε επηινγή ησλ δαζθάισλ ηνπ karate ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα 

πξνψζεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ karate-do ζηνλ 

επηζηεκνληθφ δηάινγν, επηδίσμε πνπ πξνσζείηαη κέζα απν ηελ αλάδεημε ηεο 

θσλήο ησλ βαζηθφηεξσλ ζπληειεζηψλ ζηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο ηνπ karate-

do.  

Γηα ηελ εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξεηψλ καο απεπζπλζήθακε 

αξρηθά ζε δαζθάινπο ηνπ karate-do, δειαδή ζε δαζθάινπο πνπ θαιιηεξγνχλ 

θαη δηδάζθνπλ ηελ ηέρλε ηνπ karate-do, απεπζπλφκελνη παξάιιεια ζε κηθξά 

παηδηά. Όπσο ηνλίζακε θαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα πνπ αθνξά ηελ 

βηβιηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηνπ karate-do, θξηηήξην επηινγήο ππήξμε ε 

εμάζθεζε ζε θάπνην απφ ηα παξαδνζηαθά ζηπι ηνπ karate, πνπ ηα 

ραξαθηεξίδεη ην πξφζεκα-do, σο ζπζηήκαηα εμάζθεζεο κε θνηλή ελ πνιινίο 

παξάδνζε, λνεκαηνδφηεζε, δηδαθηηθή δνκή, πξνεηνηκαζία, ηερληθέο 

απαηηήζεηο, εζηκνηππία, κεζνδνινγία εμάζθεζεο θαη νξνινγία. Πηε βάζε 
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απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ νη δπλαηφηεηεο αλεχξεζεο θάπνηνπ ελήκεξνπ 

πιεξνθνξεηή πεξηνξίζηεθε αξθεηά θαζψο νη ζρνιέο θαη δάζθαινη ηνπ karate-

do απνηεινχλ κεηνςεθία ζην επξχηεξν πεδίν ελάζθεζεο ησλ καρεηηθψλ 

ηερλψλ ζηε ρψξα καο. Αθφκα, γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα 

κεηαθίλεζεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ρξφλνο θαη ρξήκα ηνπ εξεπλεηή, ε 

αλαδήηεζή καο πεξηνξίζηεθε ζην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Θξήηεο. Απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζακε ε εμάζθεζε ηνπ karate-do ζην λεζησηηθφ απηφ 

ρψξν έρεη ηζηνξία ηξηψλ πεξίπνπ δεθαεηηψλ θαη πξνσζείηαη κέζα απφ ζρνιέο 

πνπ θαηαλέκνληαη πεξίπνπ ηζάξηζκα ζε θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο δηνηθεηηθέο 

πεξηθέξεηεο ηνπ λεζηνχ, κε έλα κέζν φξν 3-4 ζρνιέο αλά Λνκφ. Νη ζρνιέο 

απηέο απνηεινχλ νξγαλσκέλνπο ρψξνπο εμάζθεζεο ηνπ karate-do ή dojo φπνπ 

αζθνχληαη θάπνηα απφ ηα ζηπι ηνπ karate-do. H αληηπξνζψπεπζε ησλ 

δαζθάισλ ζε ζρέζε κε ηα επηκέξνπο ζηπι ηνπ παξαδνζηαθνχ karate ζηελ 

έξεπλα καο ήηαλ 6 δάζθαινη απφ ην Shotokan, 2 απφ ην Shito, 1 wado.  

Ζ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πιεξνθνξεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 16/5 -3/7/2014, ην νπνίν ν εξεπλεηήο αθηέξσζε ζηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ δηαδηθαζία 

απηή απνηέιεζε κηα δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο ηχπνπ «ρηνλνζηηβάδαο», ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο κέζσ ελεκέξσζεο απφ ζηφκα 

ζε ζηφκα (Robson, 2000). Πην δηάζηεκα απηφ ν εξεπλεηήο πξνρψξεζε ζηελ 

εμεχξεζε θάπνηνπ εηδηθνχ θαη ελήκεξνπ πιεξνθνξεηή, ηνλ νπνίν 

πξνζαλαηφιηζε ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζηελ έξεπλα, ηελ επηινγή ηεο ερνγξάθεζεο ηεο ζπλνκηιίαο εξεπλεηή-

πιεξνθνξεηή θαη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ αλσλπκία ηνπ. Νη 

ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηνπο 

πιεξνθνξεηέο καο. Κε ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζή ηνπ θαη ζπκκεηνρή ζηελ 

δηαδηθαζία ηνπ δεηήζεθε ε ζχζηαζε θάπνηνπ επφκελνπ πηζαλνχ ππνςεθίνπ 

πιεξνθνξεηή κέζσ ηνπ νπνίνπ ν εξεπλεηήο ζα επαλαιάκβαλε ηα παξαπάλσ 

βήκαηα γηα ηελ παξαγσγή θαη θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ δαζθάισλ 

ηνπ karate αλαθνξηθά κε ηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ν εξεπλεηήο απέθηεζε πξφζβαζε ζε ελλέα ζπλνιηθά δαζθάινπο ηνπ 

karate-dν ζε φιε ηελ Θξήηε, επαθέο πνπ επέηξεςαλ ηε δηείζδπζε ζην πεδίν 
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ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ. Δλδεηθηηθά, ν παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο: 

 

Απνηππψλνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο κέζα απφ ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα επηζεκαίλνπκε ηελ αλαθνξά ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 

παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμάζθεζε σο ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππννκάδαο, ζηφρν πνπ επηρεηξεί ηειηθά λα κειεηήζεη ε 

παξνχζα έξεπλα. Ρν θάζκα ησλ ειηθηψλ ησλ παηδηψλ πνπ αλαθέξζεθε φηη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμάζθεζεο ηνπ karate-do μεθηλά απφ ηελ ειηθία ησλ 3,5 

εηψλ. Ζ δηαπίζησζε απηή ππνγξακκίδεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο έξεπλαο λα 

πξνζεγγίζεη ην θαηλφκελν ηεο εμάζθεζεο ησλ παηδηψλ κηθξήο ειηθίαο ζην 

karate-do θαη απνηειεί ηαπηφρξνλα επηθχξσζε ηεο ζηφρεπζεο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο δηεξεχλεζεο θαη πεξηγξαθήο ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ κέζα 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα.  

 

4.5 Κέζνδνο ιήςεο δεδνκέλσλ 

 

Απεπζπλφκελε ζε δαζθάινπο ηνπ karate-do ε εξεπλά καο αμηνπνίεζε γηα 

ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηελ κεζνδνινγία ηεο εξεπλεηηθήο ζπλέληεπμεο. Ζ 

εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε απνηειεί έλα εξγαιείν παξαγσγήο θαη θαηαλφεζεο 

λνεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ εξεπλεηή ζην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

(Mishler, 1986). Ξέξα απν κηα ηερληθή παξαγσγήο ερνγξαθεκέλσλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ην πιηθφ πεξαηηέξσ αλάιπζεο, ε εξεπλεηηθή 

ζπλέληεπμε αλαθέξεηαη σο εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή θαη 

δηεξεχλεζε ησλ λνεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην ππφ κειέηε θαηλφκελν 

(Jovchelovitch, 2000). Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ε εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε 
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θαηαλνείηαη σο δξφκνο πξνο ην ζθνπφ ηεο κειέηεο καο (Kvale, 1996b). Ζ 

εηζαγσγή ηεο ηερληθήο ηεο ζπλέληεπμεο εξσηεκαηνινγίνπ δε απνηειεί 

εγγχεζε παξαγσγήο θαηάιιεισλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά δπλαηφηεηα 

ζην πιαίζην κηαο δεκηνπξγηθήο θαη αλνηθηήο ζην απξφβιεπην δηεξγαζίαο 

αλαθάιπςεο λνεκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάδπζε κηαο ξεαιηζηηθήο 

πεξηγξαθήο αραξηνγξάθεησλ πηπρψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Smith & 

Sparkes, 2006). Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα έξεπλα αμηνπνίεζε ηελ ηερληθή ηεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο σο κηα κνξθή ζπλέληεπμεο πνπ παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα θαη επειημία απνηχπσζεο ησλ λνεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do ζηε βάζε ηεο ππνθεηκεληθήο 

εκπεηξίαο ησλ δαζθάισλ πνπ επηρεηξνχλ ηελ δηδαζθαιία ηνπ karate ζε κηθξά 

παηδηά. Ζ επηινγή βαζίζηεθε ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ 

λα ππνζηεξίδεη κηα ζεηξά ζε βάζνο ζπδεηήζεσλ κε κηθξφ αξηζκφ 

ζπκκεηνρφλησλ ζην πιαίζην κηαο ζρεηηθά ζχληνκεο εξεπλεηηθήο δηεξγαζίαο 

(Willig, 2015). Ρέινο, ε εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε απνηέιεζε επηινγή ζηε βάζε 

ηεο πξνθαηαλφεζεο ηνπ εξεπλεηή πνπ θαηαλνεί ηελ έξεπλα σο θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία, θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο επηηξέπεη ζε εξεπλεηή θαη 

ζπλεληεπμηαδφκελν θαηά ηε δηεμαγσγήο ηεο λα παξάγνπλ λέα λνήκαηα θαη λέα 

γλψζε γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Ζ πξννπηηθή απηή 

ππνγξακκίδεη ηελ επηδίσμε ηνπ εξεπλεηή, πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο 

πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο λα ζπλεηζθέξεη αληαπνδνηηθά θαη ζεηηθά ζηελ 

θνηλσλία πνπ εληάζζεηαη θαη κειεηά.  

Γηα ηε παξαγσγή θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ε εξγαζία 

καο πξνρψξεζε ζηε δηεμαγσγή θαη ερνγξάθεζε εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ 

ζηε βάζε ελφο νδεγνχ ζπλέληεπμεο ή εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δεκηνπξγήζακε 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηα παξαζηήκαηα. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζνξηζηηθή ππήξμε ε δηαηχπσζε ησλ 

βαζηθψλ εξσηεκάησλ πνπ έζεηε ε έξεπλα, ηε δηαπίζησζε δειαδή ηεο θχζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

ςπρνπαηδαγσγηθψλ ηεο δηαζηάζεσλ. Πηε βάζε απηψλ ησλ γεληθψλ 

εξσηεκάησλ ν νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο θαηαξηίζηεθε κε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ 

πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο ζεκεία εθθίλεζεο γηα κηα ζπδήηεζε κε ηνπο 

πιεξνθνξεηέο κέζα απφ ηελ νπνία ν εξεπλεηήο επηδηψθεη ηελ παξαγσγή 

λνεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο. Ν νδεγφο παξείρε κηα 
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ζεηξά εξσηεκάησλ σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

ζπδήηεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ δηεμνδηθή αλαθνξά ζηηο βαζηθέο εξσηήζεηο θαη 

κέζα απφ παξεπφκελεο εξσηήζεηο ζε επηκέξνπο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do. Ξαξφηη απνηειεί κηα ιίζηα εξσηήζεσλ, ν νδεγφο 

δελ πεξηνξίδεη ηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία, επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε 

αλάπηπμε επηκέξνπο ζεκαηηθψλ πνπ ν ζπλεληεπμηαδφκελνο επηιέγεη λα 

ζπδεηήζεη θαη ζρεηίδνληαη κε ην ππφ κειέηε ζέκα, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια 

ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ζρεηηθψλ εκπεηξηψλ (Ζolloway, 1997· Sparkes, 1995). 

Πε απηή ηε δηαδηθαζία ν ξφινο ηνπ εξεπλεηή είλαη θνκβηθφο γηα ηελ 

εμέιημε θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ν εξεπλεηήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο 

θαιείηαη λα ηεξήζεη κηα ζπλεπή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξνβιεκαηηθή θαη 

ζθνπνζεζία ηεο έξεπλαο ππνβνεζνχκελνο απφ ηνλ νδεγφ ησλ εξσηήζεσλ γηα 

ηελ απνηχπσζε ησλ πξνζδνθφκελσλ λνεκάησλ θαη παξάιιεια λα επηηξέςεη 

ζηνλ πιεξνθνξεηή λα ληψζεη ειεχζεξα θαη άλεηα λα αθεγεζεί ζηε γιψζζα 

ηνπ θαη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ηηο εκπεηξίεο πνπ ζεσξεί φηη ζρεηίδνληαη κε ην 

ππφ κειέηε θαηλφκελν. Δπίζεο, ν εξεπλεηήο πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηα 

λνήκαηα πνπ αλαδχνληαη θαηά ηελ αθήγεζε ή λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάδπζή 

ηνπο κέζα απφ ηελ ππνζηεξηθηηθή ηνπ ζηάζε, ζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε κε ηε 

ρξήζε βνεζεηηθψλ εξσηήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν εξεπλεηήο πξέπεη λα 

αλαπηχμεη κηα ζηελή ζρέζε θαηαλφεζεο θαη εκπηζηνζχλεο κε ηνλ 

πιεξνθνξεηή, ηελ νπνία λα δηαηεξήζεη θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ, επηβεβαηψλνληαο ην ξφιν ηνπ ζηε βάζε ελφο ηδηφηππνπ 

ζπκβνιαίνπ πνπ ζέιεη ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ηήξεζε αλσλπκίαο, ηελ 

αθξηβή απφδνζε θαη αλαπαξαγσγή ησλ πεξηγξαθψλ θαη λνεκαηνδνηήζεσλ 

πνπ ζπλεηζέθεξε, ηελ ππφζρεζε ρνξήγεζεο αληηγξάθνπ ηεο κεηαγξαθήο θαη 

γεληθά απφδνζε ζεβαζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ πιεξνθνξεηή θαη ηε ζρέζε πνπ 

αλέπηπμε, ην ρξφλν θαη πξνζπάζεηα πνπ επέλδπζε ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  

Ν νδεγφο ζπλέληεπμεο πνπ θαηαξηίζακε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλάο καο 

βαζίζηεθε ζε έλα κηθξφ αξηζκφ αλνηθηψλ εξσηήζεσλ. Μεθηλψληαο απφ ηηο 

βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ απνηέιεζαλ ηνπο άμνλεο ηεο πξνβιεκαηηθήο καο, 

θάπνηεο βνεζεηηθέο ππνεξσηήζεηο επηιέρζεθαλ γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο 

πινχζηαο πεξηγξαθήο ηεο ζρεηηθήο κε ηα βαζηθά εξσηήκαηα πξνζσπηθήο 

εκπεηξίαο. Πε κηα αλνηθηή θαη κε θαηεπζπληηθή πξννπηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο 

ζπδήηεζεο, βαζηθή επηδίσμε ππήξμε ε δηαηχπσζε ησλ βνεζεηηθψλ εξσηήζεσλ 
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λα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελλνηψλ θαη ζηε γιψζζα ηνπ αθεγεηή πξνσζψληαο 

ηελ εδξαίσζε ηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο γηα ηελ πεξαηηέξσ ελζάξξπλζε θαη 

αλάπηπμε θάπνησλ πξνζσπηθψλ ζεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ ζηε ζπδήηεζε. Γηα 

ηνλ ίδην ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο αλαδηαηχπσζεο ησλ ζρνιίσλ 

ηνπ εξσηψκελνπ θαη ε ελζσκάησζή ηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο 

ψζηε λα πξνσζείηαη ε ελζάξξπλζε εθηελψλ θαη ππθλψλ πεξηγξαθψλ ηεο 

εκπεηξίαο πνπ λνεκαηνδνηεί ηελ εμάζθεζε ζην karate-do. Νη εξσηήζεηο ηνπ 

νδεγνχ ζπλέληεπμεο πεξηειάκβαλαλ εθηφο απφ αλνηθηέο ή πεξηγξαθηθέο 

εξσηήζεηο, δνκηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηί θαη πψο ζε 

ζρέζε κε ηηο επηινγέο πνπ αλαθέξεη ν εξσηψκελνο, φπσο επίζεο αληηζεηηθέο 

θαη αμηνινγηθέο εξσηήζεηο, φπσο εκθαλίδνληαη ζην νκψλπκν παξάξηεκα. Ζ 

δνκή απηή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνπνηεί, ζχκθσλα κε ηνλ Spradley (1979), 

πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο ελφο πξσηνθφιινπ ιήςεο αθεγεκαηηθψλ δεδνκέλσλ 

γηα ηελ παξαγσγή απνθξίζεσλ πξνο απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη 

ζην πιαίζην κηαο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

4.6 Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη εξκελείαο 

 

Γηα ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο, νη ζπλεληεχμεηο 

ερνγξαθήζεθαλ θαη αθνινχζεζε κεηαγξαθή ηνπο ζε κνξθή θεηκέλνπ. Ζ 

δηαδηθαζία κεηαγξαθήο απνηειεί έλα πξψην ζηάδην αλάιπζεο θαηά ην νπνίν 

ν εξεπλεηήο έξρεηαη μαλά ζε επαθή κε ηα ιεγφκελα ηνπ πιεξνθνξεηή, θαζψο 

επηρεηξεί κηα ιέμε πξνο ιέμε κεηαγξαθή ηεο αθήγεζεο ζε θείκελν (Plummer, 

2000). Ζ κεηαγξαθή δελ αθνξά κφλν ηελ θαηαγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ιφγνπ ησλ πιεξνθνξεηψλ, αιιά θαη ηελ απφδνζε ησλ ιεπηψλ απνρξψζεσλ 

ηεο αιιειεπίδξαζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηπρφλ παχζεηο, δηαθνπέο, αιιαγέο 

επηηνληζκνχ, έληαζε θσλήο θιπ (Willig, 2015) ζε κηα πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο 

κηαο φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθήο κεηάθξαζεο ηεο ζπλνκηιίαο.  

Ρε κεηαγξαθή αθνινχζεζε ην ζηάδην ηεο θσδηθνπνίεζεο. Αθνινπζψληαο 

κηα πξνζεθηηθή ζεηξά-πξνο-ζεηξά αλαιπηηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ ηεο 

κεηαγξαθήο, επηρεηξήζακε κέζα απφ ζπλερείο αλαγλψζεηο θάζε ζπλέληεπμεο 

λα θαηαλνήζνπκε παξάιιεια ηφζν ην πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ (ηη είλαη απηφ 

πνπ ιέεη ν αθεγεηήο), φζν θαη ηεο κνξθήο ηνπ εθθεξφκελνπ ιφγνπ (πψο 

γίλεηαη ε αλαθνξά). Ζ δηαδηθαζία απηή πξνψζεζε ηνλ αλαζηνραζκφ ζηε 



80 
 

βάζε ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, 

επηηξέπνληαο ζηαδηαθά ηελ αλάδπζε ησλ ζεκάησλ πνπ θπξηαξρνχλ ζε θάζε 

αθήγεζε θαη ηνπ λνήκαηνο κε ην νπνίν επελδχεηαη ε θχζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do, θαζψο θαη ε ςπρνπαηδαγσγηθή ηεο δηάζηαζε. Ζ 

δηαδηθαζία απηή πξνσζήζεθε κέζα απφ ηελ θάζεηε θαη νξηδφληηα εμέηαζε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηελ δηαθξίβσζε ησλ ζεκάησλ πνπ απνηεινχζαλ 

πεξηγξαθέο ηεο θχζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do, 

ζέκαηα ηα νπνία δηαπεξλνχζαλ ην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ ησλ 

πιεξνθνξεηψλ. Ζ δηεξγαζία απηή απνηειεί εηζαγσγή ζην εξκελεπηηθφ 

ζηάδην ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχζε ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ αλαδπφκελσλ ζεκάησλ ζπλνιηθά πνπ ζα επέηξεπε ζηνλ εξεπλεηή 

λα αξζξψζεη κηα ζπλεθηηθή αθήγεζε γηα ην ππφ κειέηε θαηλφκελν. Πε απηφ 

ην ζηάδην ν εξεπλεηήο επηρεηξεί λα απνθηήζεη κηα επνπηεία ησλ θπξίαξρσλ 

ζεκάησλ ηα νπνία επηρεηξεί λα ζπλδέζεη κέζα απφ έλα εληαίν εμεγεηηθφ ζρήκα 

θαη ζε ζπλάθεηα κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Πε απηή ηελ θαηεχζπλζε ν 

εξεπλεηήο επηρεηξεί κέζα απφ ηελ πξνζεθηηθή επαλεμέηαζε ησλ αξρηθψλ 

δεδνκέλσλ λα επηβεβαηψζεη ηελ ηζρχ ησλ ζεκάησλ πνπ αλέδεημε, εμεηάδνληαο 

θπξίσο απνζπάζκαηα ιφγνπ πνπ παξέιεηςε ίζσο λα εζηηάζεη ή εθείλα πνπ δελ 

εληζρχνπλ ηα θπξίαξρα ζέκαηα. Ζ παιίλδξνκε απηή δηαδηθαζία επηηξέπεη ηελ 

ηειηθή επηινγή ησλ ζεκάησλ πνπ βαξχλνπλ πεξηζζφηεξν θαη αξζξψλνπλ 

ζπλνιηθά κηα επαξθή πεξηγξαθηθή εμήγεζε ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ. 

Γηαπηζηψλνληαο ζην ζεκείν απηφ ηελ αλάδπζε κηαο θπξίαξρεο εμεγεηηθήο 

λνεκαηηθήο γξακκήο πνπ πξνζνκνίαδε ζε απηή ηνπ ζεσξεηηθνχ ζρήκαηνο ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ εαπηνχ σο δηαδηθαζία αηζζεηηθήο αγσγήο, ε ηειηθή θάζε ηεο 

δηεξκελείαο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ ππήξμε κηα πξνζπάζεηα 

αληηπαξαβνιήο ηεο εμεγεηηθήο λνεκαηηθήο γξακκήο πνπ πξνέθπςε απφ ηα 

δεδνκέλα κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Foucault. Ζ πξνζπάζεηα απηή 

δηακφξθσζε ηελ ηειηθή κνξθή παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο αλαθνξάο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο. 

 

4.7 Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα  

 

Νη έλλνηεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο αλαθέξνληαη σο ερέγγπα 

πςειήο πνηφηεηαο θαη σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κηαο έξεπλαο. Ζ έλλνηα ηεο 
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αμηνπηζηίαο ζην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν 

ηεο αμηνπηζηίαο ησλ αλαθνξψλ. Ζ έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ επζχλε ηνπ 

εξεπλεηή γηα αθξηβή απνηχπσζε ησλ ιεγνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα, φπσο θαη ηελ αθξηβή πεξηγξαθηθή θαη λνεκαηηθή απνηχπσζε ησλ 

αλαθνξψλ ηνπο ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο κεηαγξαθήο, αλάιπζεο, 

παξνπζίαζεο θαη ζπδήηεζεο ησλ δεδνκέλσλ (Guba & Lincoln, 1989). Ζ 

κέξηκλα απηή ηνπ εξεπλεηή ζεσξείηαη φηη δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα κηαο 

θνηλήο ελ πνιινίο λνεκαηηθήο θαηαλφεζεο ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ απφ 

πεξηζζφηεξνπο ή θάζε επφκελν κειεηεηή ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξήγαγε ε πξαγκαηνπνηεζείζα έξεπλα (Patton, 1990). Πε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ε πξνζνρή καο εζηίαζε ζηελ αθξηβή θαηαγξαθή ησλ αθεγήζεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζα απφ ηε κεηαγξαθή ηνπο φπσο απνηππψλεηαη ζηα 

πξσηφθνιια κεηαγξαθήο πνπ επηζπλάπηνπκε ζην ζρεηηθφ παξάξηεκα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ε παξνχζα εξγαζία επηηξέπεη ηελ 

εμέηαζε ησλ ιφγσλ ησλ πιεξνθνξεηψλ καο απφ πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο 

ζην κέιινλ θαη ππφ ηελ πξννπηηθή δηαθνξεηηθψλ αλαιπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο παξνχζαο ή δηαθνξεηηθήο θαηαλφεζεο ηνπ ππφ 

κειέηε θαηλνκέλνπ. Ζ πηζηφηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ αθεγήζεσλ ζπλδέεηαη 

θαη κε ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο κηαο πνηνηηθνχ ηχπνπ έξεπλαο, θαζψο 

αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ εζσηεξηθή ζπλνρή. Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή απαηηεί ηε 

ζπλεπή ζηάζε ηνπ εξεπλεηή ζηελ αλάδεημε θαη δηάζσζε ησλ λνεκάησλ πνπ 

παξήρζεζαλ απφ ηα δεδνκέλα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, απφ ηε 

κεηαγξαθή, ζηελ αλάιπζε θαη ζηελ ηειηθή παξνπζίαζή ηνπο, κε ηξφπν πνπ λα 

αληαλαθιάηαη ε δηθή ηνπο θαηαλφεζε ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do κέρξη ην 

ηειηθφ θείκελν παξνπζίαζεο κε έλα ζπλεθηηθφ ηξφπν πνπ απαληά ζηαζεξά 

ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο. Ζ απαίηεζε απηή παξαπέκπεη ζε έλα αθφκε 

θξηηήξην ειέγρνπ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ηεο 

έξεπλαο λα παξάγεη κηα ηθαλνπνηεηηθή θαη ζπλάκα θαηαλνεηή απφ ηνπο 

αλαγλψζηεο πεξηγξαθή ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ. Ρν θξηηήξην ηεο 

θνηλνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηελ επηδίσμε θνηλνπνίεζεο ηεο γλψζεο πνπ 

παξάγεηαη απφ κηα επηζηεκνληθή εξγαζία κε ηξφπν πνπ λα παξέρεη ζηνπο 

αλαγλψζηεο ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ. Πην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε κέξηκλα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε καο ψζεζε 

ζηελ επηινγή θαη ζπλεπή εθαξκνγή κηαο κεζνδνινγίαο παξαγσγήο, αλάιπζεο 
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θαη παξνπζίαζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηξφπν πνπ δηαζψδνληαη 

κέρξη ηελ ηειηθή αλαθνξά ηα λνήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εμάζθεζε ηνπ 

karate-do κε ακεζφηεηα κέζα απφ ηηο θσλέο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε εξγαζία επηηξέπεη ηελ εμσηεξηθή ηεο αμηνιφγεζε απφ θάζε 

αλαγλψζηε θαη ηδίσο απφ θάζε ζπκκεηέρνληα ή άιιν εηδηθφ ζε ζρέζε κε ην 

θαηλφκελν ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do.  

 

4.8 Ζζηθά δεηήκαηα 

 

Εεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο πνπ καο απαζρφιεζαλ επίζεο θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ην ζηάδην ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη αλαιπηηθήο 

εμέηαζεο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο επίζεο θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειηθήο 

αλαθνξάο. Ρα δεηήκαηα απηά ζρεηίδνληαη γεληθά κε ηε θχζε ηεο έξεπλαο θαη 

ην ξφιν πνπ επηθπιάζζεη γηα ηνλ εξεπλεηή ζε κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη 

εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνλ θαζηζηά «πξνζθεθιεκέλν ζηε ζθαίξα ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ησλ αλζξψπσλ» (Stake, 1994: 244). Ξξφθεηηαη γηα εζηθέο 

επηινγέο ηνπ εξεπλεηή πνπ δελ παξακέλεη απνζηαζηνπνηεκέλνο θαη νπδέηεξνο 

κειεηεηήο ηνπ πεδίνπ κε ηελ πεπνίζεζε φηη νη δεζπφδνπζεο έλλνηεο θαη 

θπξίαξρεο ζεσξίεο κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ηνπ 

(Smith & Sparkes, 2006, 2009· Riessman, 1993, 2008), αιιά εκπιέθεηαη 

πξνζσπηθά θαη άκεζα κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ κειεηά, κε γλήζην ελδηαθέξνλ, 

πεξηέξγεηα θαη επαηζζεζία, κε κηα αλνηρηή θαη κε δνγκαηηθή ζηάζε ζε κηα 

αλνηθηή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ απνδεηθλχεηαη κηα πξφθιεζε θαη κηα 

δηαδηθαζία αιιαγήο θαη γηα ηνλ ίδην (Denzin & Lincoln, 2000). 

Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ε εξεπλεηηθή επηινγή δηείζδπζεο ζην πεδίν ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do κέζσ ησλ 

δαζθάισλ ππήξμε ηξφπνο ππέξβαζεο ησλ εζηθψλ δεηεκάησλ πνπ έζεηε ε 

δπλαηφηεηα εζηίαζεο ζηα παηδηά, ηνπο αζθνχκελνπο δειαδή, θαη θαηά ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δξαζηεξηφηεηαο άζθεζεο. Θαηαλνψληαο ηελ επίδξαζε 

ηνπ εξεπλεηή ζην πεδίν ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ παξαηεξεί θαη ηελ δπζθνιία 

εμαζθάιηζεο ηεο ζπλαίλεζεο ησλ γνλέσλ θαη δαζθάισλ ίζσο γηα ηελ 

παξαηήξεζε πξνπνλήζεσλ ησλ κηθξψλ παηδηψλ, φπσο θαη ε ζπλαηζζαλφκελε 

αδπλακία εξγαζίαο κέζα απφ δηαθνξεηηθέο ελδερνκέλσο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 
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θαηαλφεζεο ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ε απφθαζε 

επηινγήο ησλ δαζθάισλ θάλεθε δηέμνδνο πνπ ηζρπξνπνηήζεθε κεηά απφ ηελ 

πξψηε απφπεηξα δηεμαγσγήο ζπλέληεπμεο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ karate-do. 

Δηδηθφηεξα ζέκαηα εζηθήο πνπ καο απαζρφιεζαλ αθνξνχλ ηειηθά ηε ζρέζε 

καο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξεηέο καο (Miles & Huberman, 1994). 

Πην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο, ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα επηδείμεη 

κηα εζηθή ζηάζε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αλσλπκίαο ηνπο θαη ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο φζσλ γξάθνπλ γηα εθείλνπο 

(Merriam, 1998). Πε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζηελ εξγαζία καο επηδηψμακε ηελ 

εμεχξεζε πιεξνθνξεηψλ κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη γλσξηκία κε 

ηνπο αλζξψπνπο ηνπ karate, πξνζρσξήζακε ζηελ θαη‟ ηδίαλ ελεκέξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο έξεπλαο, εμεγήζακε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζνχζε, 

εμαζθαιίζακε ηε ζπγθαηάζεζε ζπλαίλεζεο καγλεηνθψλεζεο ηεο ζπλνκηιίαο. 

Γηαζθαιίζακε ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ καο ην θιίκα ζεβαζκνχ θαη 

δηεπθνιχλακε ηελ αθήγεζε γηα ηελ αλάδπζε ππνθεηκεληθήο γλψζεο θαη 

λνεκάησλ κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Βαζηθή 

επηδίσμε ππήξμε ε κέξηκλα ψζηε ε ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία λα απνηειέζεη κηα ζεηηθή εκπεηξία λνεκαηνδφηεζεο ζε 

ζρέζε κε ηνλ εαπηφ κε αθνξκή ην ππφ κειέηε θαηλφκελν. Πε απηή ηελ 

πξννπηηθή ρνξεγήζακε επίζεο ηα πξσηφθνιια απνκαγλεηνθψλεζεο ζε θάζε 

ζπκκεηέρνληα ππνζηεξίδνληαο γηα πεξαηηέξσ ηνλ αλαζηνραζκφ, ηελ 

εδξαίσζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηαλφεζεο πνπ πξνσζείηαη κέζα απφ απηά 

αλαθνξηθά κε ηε θχζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εμάζθεζεο ηνπ karate-do ζηε δσή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Βαζηθφηεξε ίζσο ππνρξέσζε πνπ αληηιακβαλφκαζηε ζην 

πιαίζην ηεο ζρέζεο καο κε ηνπο πιεξνθνξεηέο καο ππήξμε ε δέζκεπζε γηα 

αθξηβή θαηαλφεζε, πεξηγξαθή θαη εξκελεία ησλ λνεκάησλ πνπ 

ζπλθαηαζθεπάζακε γηα ηελ αλάδεημε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο ηέρλεο ηνπ karate-do πξνο φθεινο ησλ κηθξψλ παηδηψλ.  

 

4.9 Πύλνςε θεθαιαίνπ 

 

Έρνληαο ππνζηεξίμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο , ηνπο ζθνπνχο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη κεηά ηελ ζεσξεηηθή επαηζζεηνπνίεζε κέζα απφ 

ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ karate-do θαη ηεο θνπθστθήο ζεσξίαο 



84 
 

ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γεθπξψλεη ηε 

κεηάβαζε απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ζηα απνηειέζκαηα παξέρνληαο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο. Ν 

πνηνηηθφο ραξαθηήξαο ηεο κειέηεο ππνζηεξίδεη έλα εξκελεπηηθφ παξάδεηγκα 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ζεκαηηθή αλάιπζε γηα ηελ 

θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ αμηψλ, αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ  

δαζθάισλ ηνπ karate πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε. 

Δπηπιένλ, αλαθεξζήθακε ζε θάπνηα εζηθά δεηήκαηα πνπ καο πξνβιεκάηηζαλ, 

φπσο ε εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε εμαζθάιηζε 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, ε εζεινχζηα ζπκκεηνρή θαη ε εμαζθάιηζε ησλ 

δεδνκέλσλ.  
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ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ:                     

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 5ν   

ΡΝ KARATE-DO ΥΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΝ 

ΔΑΡΝ 

 

 Πην θεθάιαην απηφ επηρεηξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηε θχζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο εμάζθεζεο ζην karate-do κέζα απφ ηελ 

νπηηθή ησλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ Foucault. Ζ πξνζπάζεηά καο 

ζηεξίρηεθε ζηε βάζε κηαο πξνθαηαλφεζεο πνπ δηακνξθψζακε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή δξαζηεξηφηεηαο έπεηηα απφ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

θαη δηαζέζηκεο ζε καο βηβιηνγξαθίαο πνπ παξέπεκπε ζην karate-do φπσο 

παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Mηα πξψηε εηθφλα γηα ηε θχζε 

θαη ηελ ελδερφκελε επίδξαζε ηεο εμάζθεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή 

ζθηαγξαθεί ην karate-do σο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο budo, σο πξαθηηθή 

εμάζθεζεο ζηηο πνιεκηθέο ηερληθέο κε ζηφρν ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ ραξαθηήξα 

ησλ αζθνχκελσλ θαη σο ηξφπνο δσήο. Ζ πεξηγξαθή απηή θαη κέζα απφ ηνπο 

παξαπάλσ φξνπο απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ επίθιεζε ησλ ζεσξεηηθψλ 

εξγαιείσλ ηεο ζθέςεο ηνπ Foucault, θαη εηδηθφηεξα ησλ ζεσξεηηθψλ εθείλσλ 

ζρεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ εαπηνχ, δηαδηθαζίεο δειαδή 

πνπ ηείλνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηα ππνθείκελα πνπ εκπιέθνληαη ζε απηέο. 

Αληιψληαο απφ ην έξγν ηνπ Foucault αιιά θαη ηε δεπηεξνγελή ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία πξνζπαζήζακε λα θαηαλνήζνπκε βαζχηεξα ην χζηεξν έξγν ηνπ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ εαπηνχ θαη κέζα απφ ηελ ηξηινγία πνπ 

αθηέξσζε ζηε κειέηε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Ζ επαθή κε απηφ ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην έγηλε αθνξκή γηα παξαιιειηζκφ ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do κε ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ εαπηνχ θαη ηα ζπζηήκαηα αγσγήο πνπ επεδίσθαλ ηελ εζηθή 

δηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ κε έκθαζε ζηε ζσκαηηθφηεηα. Πην πιαίζην απηφ 

δηαηππψζεθε ε ππφζεζε γηα κηα δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηεο εμάζθεζεο ζην 

karate σο κηα πξαθηηθήο ππνθεηκελνπνίεζεο ηελ νπνία θαη επηρεηξήζακε λα 

δηεξεπλήζνπκε ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ θαη κέζα απφ ην ιφγν ησλ 

πιεξνθνξεηψλ καο. 
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5.1 To karate-do σο πξαθηηθή γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα 

 

Αλαιχνληαο ηα απνζπάζκαηα ιφγνπ ησλ δαζθάισλ ηνπ παξαδνζηαθνχ 

karate πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε θχζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εμάζθεζεο 

δηαπηζηψλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξεο κνξθήο δξαζηεξηφηεηα, έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ 

παξακέηξσλ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Όπσο απνηππψλεηαη ζην ιφγν ησλ 

δαζθάισλ ηνπ karate-do, ε εμάζθεζε πξνηείλεηαη θπξίσο σο κηα 

δξαζηεξηφηεηα άζιεζεο πνπ επηθέξεη πξφζζεηα κηα ζπλνιηθή αιιαγή ζην 

ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ. Ζ εμάζθεζε απαηηεί ηελ πιήξε εκπινθή ησλ 

αζθνχκελσλ, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ 

εμάζθεζε βαζηθψλ ηερληθψλ, ζηα kihon, kata θαη kumite, φπσο κνξθνπνηείηαη 

απφ ηηο αξρέο ηνπ budo θαη ζπληειεί ζε κηα ζπλνιηθφηεξε δηακφξθσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ. Ζ αιιαγή απηή θαηαλνείηαη σο νινθιήξσζε ηνπ 

ραξαθηήξα, είηε σο αλάπηπμε είηε σο βειηίσζε θαη εμηζνξξφπεζε ζσκαηηθψλ 

θαη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Ρν karate-do πξνηείλεηαη αξρηθά σο κηα δηαδηθαζία εμάζθεζεο ζε βαζηθέο 

ηερληθέο πνπ επηθέξεη αιιαγή ζην ραξαθηήξα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πχκθσλα 

κε ηνλ Θ.Σ. πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηαλνείηαη κέζα απφ ηε 

κεηαθνξά ηνπ δξφκνπ σο ζπλέρεηα ηεο παξάδνζεο ηνπ budo, κηα δηαδηθαζία 

αγσγήο πνπ ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ:  

Απηφ πνπ ιέκε θάλσ karate-do είλαη…φια απηά πνπ εζσθιείεη 
ην karate, είλαη ν δξφκνο πνπ καο έρνπλ δείμεη νη δαζθάινη 
καο...είλαη ζεβαζκφο, απηνέιεγρνο, πεηζαξρία, ζπλερήο 
πξνζπάζεηα θαη κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ. […] Ξεξηιακβάλεη 
θαζεκεξηλή εμάζθεζε θαη θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα κέζα απφ ηηο 
βαζηθέο ηερληθέο γηα λα γίλσ θαιχηεξνο απφ ηνλ εαπηφ 
κνπ...ζπλερή βειηίσζε ζην ραξαθηήξα...λα είζαη καρεηήο, budoka!  

  

Υο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο budo θαη ζχζηεκα αγσγήο γηα ηε δηακφξθσζε 

ηνπ ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ ε εμάζθεζε αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 

πνπ απεπζχλεηαη ζε θάζε άλζξσπν. Ν Α.Σ. ππνζηεξίδεη φηη:  

Τν παξαδνζηαθφ karate είλαη κηα πνιεκηθή ηέρλε ε νπνία 
απεπζχλεηαη ζε φινπο, απφ πνιχ πνιχ κηθξά παηδηά κέρξη 
κεγάινπο αλζξψπνπο […] δεκηνπξγνχλ ραξαθηήξα…βιέπεηο 
δειαδή κεηά απφ ρξφληα πψο έρνπλ έξζεη θαη πψο εμειίρζεθαλ, 
είλαη ηξνκεξή ε δηαθνξά. 
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Ν Γ.Θ. ζπλεγνξεί φηη ε εμάζθεζε αθνξά ζε κηα δηαδηθαζία απηφ-

δηακφξθσζεο:  

[…] kara-te πνπ ζεκαίλεη άδεην ρέξη…δε ζεκαίλεη φηη κάρνκαη 
ρσξίο φπιν, ρσξίο ππξνβφιν, αιιά ζεκαίλεη φηη έρσ «άδεην ρέξη» 
δειαδή είκαη άδεηνο απφ θαθά πξάγκαηα, αδεηάδσ δειαδή ην 
κπαιφ κνπ, γίλνκαη θαιχηεξνο άλζξσπνο κε ηελ ελαζρφιεζε κνπ 
θαη καζαίλσ απηφ πνπ θάλσ λα ην θάλσ κφλν γηα ηνλ εαπηφ κνπ… 

 

Πηελ ίδηα πξννπηηθή, ν δάζθαινο Ξ.Γ. ππνγξακκίδεη ην karate σο έλα 

εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα:  

[…] είλαη έλα εξγαιείν κε ην νπνίν φινη κπνξνχκε λα γίλνπκε 
θαιχηεξνη ζε πνιινχο ηνκείο…είηε ιέγεηαη θπζηθή θαηάζηαζε, είηε 
ιέγεηαη απηνάκπλα, είηε ιέγεηαη ςπρνινγία, πνπ έρεη λα θάλεη κε 
ηελ απηνπεπνίζεζε θαζαξά, φια απηά καδί ζε δηακνξθψλνπλ θαη 
ζε θάλνπλε θαιχηεξν.  

  

Ν Θ.Λ. αλαθέξεηαη επίζεο ζην karate σο εξγαιείν αλάπηπμεο 

απηνγλσζίαο θαη απηνβειηίσζεο:  

Θarate-do ζεκαίλεη δξφκνο θηινζνθηθφο, δξφκνο εμάζθεζεο, 
πνπ κε βνεζάεη λα αλαθαιχςσ ην δξφκν θαη ην ραξαθηήξα κνπ 
ζηε δσή, λα γίλσ θαιχηεξνο άλζξσπνο […] κέζα απφ απηή ηελ 
εμάζθεζε αλαγλσξίδεηο ην ραξαθηήξα ζνπ θαη ηνλ δηαπιάζεηο. 

  
Πχκθσλα κε ηνλ Draeger (1980), ε εμάζθεζε ζην karate-do επηθέξεη σο 

απνηέιεζµα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ ζε ζρέζε µε ην ζχµπαλ, ην άηνµν 

σο µέξνο-πλνή µηαο παγθφζµηαο ηάμεο πξαγµάησλ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηή 

δελ είλαη απνηέιεζµα κηαο αθεξεµέλεο δηεξγαζίαο αιιά κηαο δσληαλήο-

ελζψµαηεο ζπµµεηνρήο ηνπ αηφµνπ πνπ βηψλεηαη σο αξµνληθή ζπλχπαξμε ηνπ 

εαπηνχ µε ηνλ θφζµν γχξσ ηνπ, σο απηνεηθφλα πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηα 

φξηα ηνπ εγσηζηηθνχ εαπηνχ θαη ελψλεη ην άηνµν µε ην έμσ πεξηβάιινλ. Ν Θ.Λ. 

ππνζηεξίδεη πσο ε εμάζθεζε νδεγεί ζε κηα λέα αληίιεςε γηα ην ζψκα σο 

βάζε γηα κηα λέα ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ κέζα ζηνλ θφζκν:  

Mε ηελ εμάζθεζε αξρίδεηο θαη αηζζάλεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ κέζα 
απφ ην ζψκα ζνπ. Θαη κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ηνπ ζψκαηνο ζα 
πεξάζεηο ζε πλεπκαηηθφ επίπεδν ηελ εμάζθεζή ζνπ θαη ζα βιέπεηο 
ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά, ζα ζαη πην ππνκνλεηηθφο, πην 
δηαιιαθηηθφο. 

 

Ν δάζθαινο Ξ.Θ. επεμεγεί πσο ε αλαδπφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε κηαο 

ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο σο ζπλέπεηα ηεο εμάζθεζεο ππνζηεξίδεη θαη κηα 

γεληθφηεξε αιιαγή ζην ραξαθηήξα ηνπ αζθνχκελνπ:  
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 Θα έιεγα φηη είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγηθή […] 
απνθηάο θαη καρεηηθή ηθαλφηεηα, επηθέξεη κέζα απφ ηελ 
εμάζθεζε θαη ηε βειηίσζή ηνπ ραξαθηήξα. Όζν βειηηψλεηαη ε 
καρεηηθή ζνπ ηθαλφηεηα, ηφζν ραιαξψλεηο δηφηη δε ληψζεηο λα 
απεηιείζαη, ληψζεηο αζθαιήο… απφ ηελ ψξα πνπ ζα έρεηο ηελ 
αίζζεζε φηη δελ απεηιείζαη, θαηαιαγηάδεη ε φπνηα αλαζθάιεηα 
νπφηε απηφ ζε θάλεη επηφηεξν ζηηο ζπκπεξηθνξέο ζνπ θαη ..πην 
ραιαξφ.  

  

Ππδεηψληαο ηηο επηδξάζεηο ηεο εμάζθεζεο ζην ραξαθηήξα ησλ 

αζθνχκελσλ, νη δάζθαινη karate-do αλαθέξζεθαλ αθφκε ζηε δηάζηαζε ηεο 

βειηίσζεο θαη εμηζνξξφπεζεο ζσκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ 

θαηάζηαζε ηεο ελαξκφληζεο, σο αξµνληθή έλσζε ηνπ αηφκνπ µε µηα 

εμσαηνµηθή θαη παλαλζξψπηλε αιήζεηα (satori) απνηειεί ζχκθσλα κε ηνλ 

Draeger (1980) θνηλφ ηφπν θαη δεηνχµελν ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο 

ζπζηεµάησλ πνιεµηθψλ ηερλψλ φπσο ην karate-do. Νη δάζθαινη ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε εμάζθεζε πξνάγεη ηελ ηζφξξνπε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αλάπηπμε ησλ 

αζθνχκελσλ.  

Ν Γ.Θ. ηνλίδεη φηη ε εμάζθεζε ζην karate-do:  

[…] έρεη δπν βαζηθέο αξρέο..είλαη εηξήλε θαη αξκνλία. Δηξήλε 
ζην φηη καζαίλσ ζηνλ εαπηφ κνπ γηα λα κε ρξεζηκνπνηψ βία θαη 
αξκνλία ηνπ πλεχκαηνο καδί κε ην ζψκα.  

 

Ν Γ.Κ. αλαθέξεηαη ζηελ ελαξκφληζε σο βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο 

εμάζθεζεο: 

Τν παξαδνζηαθφ karate ζε εμηζνξξνπεί ζσκαηηθά θαη ςπρηθά… 
ρηίδεη ην ζψκα, δπλακψλεη ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο, ηα πάλσ άθξα ηα 
θάησ άθξα ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηνο, θαη βεβαίσο δπλακψλεη ηελ 
ςπρηθή ζέιεζε ηνπ αζθνχκελνπ. Σθνπφο είλαη λα ζε κάζεη λα […] 
βειηηψλεζαη ζπλέρεηα, απηνβειηίσζε.  

 

Ν Κ.Γ. ππνγξακκίδεη ηελ εμηζνξξφπεζε ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

σο δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμάζθεζεο:  

Τν karate-do ζηεξίδεηαη ζε αξρέο, ζε ήζε θαη αμίεο θαη 
δηακνξθψλεη ραξαθηήξεο θαη πξνζσπηθφηεηεο […]. Απφ φια ηα 
αζιήκαηα είλαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη πξαγκαηηθά έλαλ 
ραξαθηήξα, απφ αδχλακνο λα γίλεη ηζρπξφο θαη έλα 
ππεξδξαζηήξην λα ηνλ εξεκήζεη θαη λα ηνλ θάλεη απνηειεζκαηηθφ 
… 

 

Ν Ξ.Γ. πξνζζέηεη φηη ε εμάζθεζε εμηζνξξνπεί ηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα:  
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[…] ην karate είλαη εξγαιείν γηα λα δνπιέςεηο ηηο δηθέο ζνπ 
αλαζθάιεηεο, αλεζπρίεο θαη ηα δηθά ζνπ αξλεηηθά ψζηε λα ηα 
θάλεηο ζεηηθά.  

 

5.2 Ρν karate-do σο ηερλνινγία ηνπ εαπηνύ βαζηζκέλε ζηελ 

πξαθηηθή ηνπ πνιέµνπ 

 

Πε πξνέθηαζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο εμάζθεζεο ζην παξαδνζηαθφ karate σο 

πξαθηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ φπσο 

ζθηαγξαθήζεθε παξαπάλσ κέζα απφ ηηο αλαθνξέο ζην ιφγν ησλ 

πιεξνθνξεηψλ καο, ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα εζηηάζνπκε ζηνλ 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο εμάζθεζεο πνπ θαίλεηαη λα αθνξά πξψηηζηα ηελ 

ελαζρφιεζε κε θάπνηεο βαζηθέο ηερληθέο πνπ αληιεί απφ ηελ πξαθηηθή ηνπ 

πνιέκνπ. 

Αλαθεξζήθαµε ήδε ζηε ζρέζε ηνπ karate-do µε ηελ παξάδνζε ησλ 

ζπζηεµάησλ budo, σο παξαθαηαζήθε ηεο ηαπσληθήο πνιηηηζκηθήο πνιεµηθήο 

θιεξνλνµηάο, µηα θαηά βάζε άνπιε πνιεµηθή ηερλνηξνπία µάρεο («kara» 

ζεµαίλεη άδεην θαη «te» ρέξη). Ρν karate-do αλαθέξεηαη ζηελ ελ δπλάµεη 

πνιεµηθή εηνηκφηεηα θάζε αλζξψπνπ, θαζψο απφ ηε γέλλεζε µαο θέξνπµε ηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζή µαο θπζηθά φπια, ηα µέξε ηνπ ζψµαηνο, φπσο 

ηα ρέξηα, γξνζηέο, πφδηα, αγθψλεο, ηα γφλαηα, θιπ. Ζ εμάζθεζε βαζίδεηαη 

ζηελ απφθηεζε ηεο θαηάιιειεο ηερληθήο, κε άιια ιφγηα ηελ θαηάθηεζε 

απνηειεζµαηηθνχ ηξφπνπ ρξήζεο απηψλ ησλ µειψλ ηνπ ζψµαηνο.  

Ζ ηερληθή θαηάξηηζε επηδηψθεηαη µέζα απφ ηελ εηζαγσγηθή ελαζρφιεζε 

θαη εθµάζεζε ησλ επηµέξνπο ηερληθψλ (waza), ζηάζεσλ (dachi), αιιά θαη 

ζπλδπαζµνχο απηψλ. Πχκθσλα κε ηνλ Κ.Γ.:  

Φσξίο βαζηθέο ηερληθέο δε κπνξεί θαλείο λα πξνρσξήζεη ζην 
παξαδνζηαθφ karate. Γε κπνξεί λα μεθηλήζεη θαλείο ρσξίο λα έρεη 
βαζηθέο ζηάζεηο, φπσο ε zenkutsu dachi, βαζηθή ηερληθή ηελ νπνία 
καζαίλεη θαλείο απφ ηελ άζπξε δψλε αθφκα θαη είλαη βαζηθή 
ηερληθή γηα θάπνηνλ πνπ είλαη ήδε κεγάινο δάζθαινο ζην karate … 
αλ δελ έρεηο ζηαζεξφηεηα ζε κηα ζηάζε δε κπνξείο λα ιέγεζαη 
karateka θαη λα παο παξαπέξα. Δίλαη ηερληθέο κε ηα πφδηα, 
ιαθηίζκαηα, maegeri-mawashi geri-ushiro geri-kekomi..ηερληθέο 
πνδηψλ, ηερληθέο ρεξηψλ,uraken-kizami zuki, δηεηζδπηηθέο ηερληθέο 
…κε ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα πάξεη πφλην απφ ηνλ αληίπαιν γηα 
λα κηιήζνπκε θαη ζε αζιεηηθή βάζε.  
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Νη βαζηθέο ηερληθέο, απιέο ή κε ηε κνξθή kata ή kumite θαηαλννχληαη σο 

ηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο εμάζθεζεο πνπ πέξα 

απφ ηελ ζσκαηηθή αλάπηπμε δηεπθνιχλεη ηειηθά ηελ αλάπηπμε ηεο καρεηηθήο 

ηθαλφηεηαο σο ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αζθνχκελνπ. Ν Θ.Σ. αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά:  

[…] ην karate γπκλάδεη φινπο ηνπο κπο, είλαη θη έλα 
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα γπκλαζηηθήο..κέζα απφ ηελ πξνπφλεζε 
ηνπ karate, ηελ εμάζθεζε ηεο χιεο ηνπ karate θαη κφλν… ηηο 
βαζηθέο ηερληθέο, ηα kata θαη ην kumite. Βαζηθά ρξεζηκνπνηνχκε 
θαη ην πάλσ θαη ην θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο, ηα ρεξηά ηα πφδηα, ηηο 
αξζξψζεηο καο θαη έηζη αλαγθαζηηθά γπκλαδφκαζηε ζπλνιηθά. 
Δίλαη ν ηξφπνο πνπ ην θάλεη... θαη άιια αζιήκαηα απαηηνχλ 
θάπνηεο θηλήζεηο αιιά ζην karate ζπγθεθξηκέλα είλαη νη βαζηθέο 
ηερληθέο ηέηνηεο πνπ γπκλάδεζαη, …είλαη ε ηζνξξνπία, ε ηαρχηεηα, 
ε δχλακε, ε αλαπλνή […] ζηελ πνξεία κέζα απφ ηηο βαζηθέο 
ηερληθέο ζνπ βγαίλεη ην πλεχκα ηνπ καρεηή.. πνιχ ζεκαληηθφ θαη 
ην πην δχζθνιν θνκκάηη.. λα βγάιεηο απηφ ην πλεχκα πξνο ηα έμσ, 
δε κπνξείο παξά λα είζαη καρεηήο, budoka!  

   

Ν Κ.Γ. πξνζζέηεη φηη:  

Ζ βαζηθή ηερληθή είλαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ αζιεηή θαη είλαη ε 
βάζε ηνπ karate. Δίλαη ην βίσκα ηνπ αζιεηή. Ν αζιεηήο κέζα απφ 
ηελ βαζηθή ηερληθή βηψλεη ηελ θίλεζε, ηελ απνηειεζκαηηθή θίλεζε 
ζε ζρέζε κε θάπνην ζηφρν, ηελ ηζνξξνπία, ηελ αθξίβεηα, ηελ 
ηαρχηεηα, ηελ απφζηαζε θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ κέζα ζε απηή 
ηε δηαδηθαζία, ηα ρέξηα ηα πφδηα θαη ηελ αλαπλνή ηνπ, απηφ πνπ 
ιέκε ηελ ηερληθή ηνπ θάλνληαο απιά ζηελ αξρή βαζηθά πξάγκαηα.  

  

Πθνπφο ηεο εμάζθεζεο ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ είλαη ε εηζαγσγή ζην δξφκν 

(-do) ηνπ karate θαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε µηαο ζπλνιηθήο ζσµαηηθήο 

µαρεηηθήο ηθαλφηεηαο σο ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ. Ζ 

επηδίσμε απηή πξνσζείηαη θαηαξρήλ µέζα απφ ηελ εμάζθεζε ζε ζπλδπαζµνχο 

πνπ απαηηνχλ απμεµέλε ζσµαηηθή εγξήγνξζε θαη ζπληνληζµφ, φπσο εθηέιεζε 

ηερληθψλ θαηά ηε δηάξθεηα µεηαηνπίζεσλ, πεξηζηξνθψλ θαη αιµάησλ ηνπ 

ζψµαηνο. Πηα ζηάδηα θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εμάζθεζεο ησλ 

βαζηθψλ ηερληθψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο καρεηηθήο ηθαλφηεηαο αλαθέξεηαη ν 

Θ.Λ. ζην παξαθάησ απφζπαζκα ππνγξακκηδνληαο φηη ν αζθνχκελνο αξρηθά:  

[…] ζα πξέπεη λα κάζεη ηηο βαζηθέο ηερληθέο, θαη θάπνηνπο 
ζπλδπαζκνχο βαζηθψλ ηερληθψλ θαη έηζη ζα κπεη ζηελ εμάζθεζε 
ησλ kata θαη κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ηνπ bunkai θαη ηνπ kumite 
ζα κπεη βεκα-βεκα ζην δξφκν ηνπ karate θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
ραξαθηήξα.  
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Νη ηερληθέο απηέο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο θαηαζηάζεσλ-ζελαξίσλ 

µάρεο θαη ε ζσζηή ηνπο εθηέιεζε ζεσξείηαη φηη εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζε ζε 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηείηαη µηα ελεξγεηηθή 

ζσµαηηθή φπσο θαη λνεηηθή εγξήγνξζε. Πχκθσλα κε ηνλ A.Σ. ζην karate-do:  

[…] νη ηερληθέο είλαη κηα πάξα πνιχ θαιή άζθεζε γηα ην ζψκα, 
ην πλεχκα, είλαη ηζνξξνπία …δε κπνξψ λα ζθεθηψ φηη πξνζθέξεη 
άιιν άζιεκα… ηέηνηα άζθεζε γηα ην ζψκα θαη ην κπαιφ.  

 

Ν Γ.Θ. πξνζζέηεη ζρεηηθά φηη ε εμάζθεζε ζηηο βαζηθέο ηερληθέο:  

[…] είλαη εμάζθεζε ηνπ κπαινχ ζε ζρέζε κε ην πλεχκα θαη ην 
ζψκα. […] ε κλήκε ηνπ κπ θαη ην κπαιφ ζπλεξγάδεηαη θαη αλάινγα 
ηελ θαηάζηαζε κπνξεί λα δψζεη ζπγθεθξηκέλν ρηχπεκα. 

  

Ζ έλσζε λνπ-ζψµαηνο ζεσξείηαη αλαγθαία θαη απνηειεί δεηνχµελν ηεο 

εμάζθεζεο ζηηο βαζηθέο απηέο ηερληθέο (kihon). Ρα kihon είλαη νη δνµηθνί 

ιίζνη ηνπ ζπζηήµαηνο ηνπ karate-do θαη µέζσ απηψλ επηδηψθεηαη αθξηβψο ε 

αλάπηπμε ηεο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζία µεηαμχ λνπ θαη ζψµαηνο. Ζ έµθαζε 

δίλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ ηνπ ζψµαηνο (hara) θαη 

ε ζρέζε ηνπ µε ην λνπ (shin). H ζρέζε απηή εγθαζηδξχεηαη ζηε βάζε ηεο 

αλαπλνήο πνπ επνδψλεη ηελ επηθνηλσλία µεηαμχ ησλ δχν ζηνηρείσλ θαη 

πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή δχλαµεο ηε ζηηγκή ηεο επαθήο κε ην 

ζηφρν(kime). Ν Ξ.Θ. αλαθεξφκελνο ζηελ ζρέζε ηερληθήο–ζψκαηνο-

πλεχκαηνο ζεκεηψλεη φηη:  

Tν karate έρεη απηή ηε θχζε….απαηηεί φιε ηελ ψξα ην κπαιφ 
ζνπ λα είλαη παξφλ ζε φηη θάλεηο. Κπνξείο λα ηξέρεηο θαη λα κελ 
ζθέθηεζαη, λα θνιπκπάο θαη λα κελ ζθέθηεζαη, δε κπνξείο φκσο 
λα θάλεηο καρεηηθέο ηέρλεο θαη ην κπαιφ ζνπ λα απνπζηάδεη! 
Ξξέπεη λα είλαη εθεί, λα πξνζέρεη ηελ θίλεζή ζνπ, λα πξνζέρεη ην 
φπιηζκά ζνπ, ην ζηξίςηκν ηνπ γνθνχ, ην επζχβνιν ηεο γξνζηάο. 
Όια απηά ινηπφλ ζε θάλνπλ λα απνθηήζεηο κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε 
ην ζψκα ζνπ θαη θηλεζηνινγηθά λα είζαη πην ηθαλφο.  

 

Γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ kihon απαηηείηαη ηερληθή ιεπηνκέξεηα θαη 

ζπλεηδεηφο έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ. Ζ εμάζθεζε ζηα kihon απαηηεί απφιπην 

έιεγρν ησλ ζσκαηηθψλ θηλήζεσλ κε ηξφπν πνπ πξνάγεη ηειηθά ηελ ηθαλφηεηα 

ειέγρνπ ζψκαηνο θαη λνπ. Ν Θ.Λ. αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:  

[...] κηα γξνζηά πνπ πξέπεη λα θηάζεη κε φιε κνπ ηελ 
ελεξγεηηθφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα αιιά λα αθνπκπήζεη κφλν ιίγν 
ην δέξκα ηνπ αληηπάινπ, απηφ ζεκαίλεη φηη ειέγρσ ηνλ εαπηφ κνπ. 
Θαη απηή είλαη ε δηαθνξά ηνπ karate κε ηηο άιιεο πνιεκηθέο ηέρλεο 
πνπ δελ έρνπλ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζην ρηχπεκα ηεο επαθήο. 
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Απηφ ηψξα, είλαη πην δχζθνιν απφ ην full-ρσξίο έιεγρν ρηχπεκα-
θαη απαηηεί λα ειέγρεηο ηνλ εαπηφ ζνπ, απαηηεί κηα θίλεζε κέζα 
απφ ην λνπ θαη έλαλ έιεγρν κε ην κπαιφ..άξα θαηαθέξλεηο λα 
ειέγμεηο κέζσ ηνπ ζψκαηνο θαη ην πλεχκα ζνπ. 

  

Ζ έλλνηα ηνπ kime είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ karate-do 

σο µηα πξαθηηθή µε ζηφρν ηελ βίσζε ηεο εµπεηξίαο ελφηεηαο ηνπ εαπηνχ σο 

βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ. Ρε ζεκαζία ηνπ kime ζηελ 

κεζνδνινγία ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do ππνγξακκίδεη ν Ξ.Γ.:  

 

Τν karate ζαλ κεζνδνινγία βαζίδεηαη … κέζσ ηεο 
θηλεζηνινγίαο θαη ηεο ηερληθήο … ζην λα κπνξψ λα παξάγσ ηε 
κέγηζηε δχλακε κέζα απφ ηε θίλεζε πνπ κπνξεί λα παξαρζεί απφ 
αλζξψπηλν θνξκί. Γελ βαζίδεηαη θαζαξά ζηε κπτθή δχλακε αιιά 
ζηελ ζπλεξγαζία πνιιψλ κπηθψλ δνκψλ ψζηε λα παξάγνπλ ηε 
δχλακε πνπ πξέπεη. 

 

To kime σο εκπεηξία αξκνληθήο ζπλχπαξμεο ζψκαηνο θαη πλεχκαηνο ζε 

θάζε θίλεζε πνπ εθηειείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο βαζηθήο ηερληθήο θάλεη 

ιφγν ν Γ.Ε. ζην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί:  

 Τν παξαδνζηαθφ karate έρεη θνβεξή ιεπηνκέξεηα, δελ είλαη 
ζα θάζε ζπνξ πνπ κπνξείο λα θάλεηο φ,ηη ζέιεηο. […] Γειαδή 
θαληάζνπ φηη ην ζψκα καο είλαη 1000 θνκκάηηα θαη κεηο ηα 
ζέινπκε λα γίλνπλε έλα ζε θάζε άζθεζε. Λα δνπιεχεη ζαλ έλα 
θνκκάηη αξκνληθά..αιιά λα είλαη ζπγρξφλσο θαη κνηξαζκέλν. 
Γειαδή θάζε ηερληθή λα είλαη ζσζηά ζηεκέλε θαη δπγηζκέλε απφ 
ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο θίλεζεο ηνπ 
ζψκαηνο θαη ηνπ θέληξνπ βάξνπο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Ν 
αληίπαινο θπζηθά κπνξεί θαη κε άιινπο ηξφπνπο λα πέζεη θάησ 
αιιά εκείο ζπδεηάκε γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο θίλεζεο θαη ηεο 
ηερληθήο..ην θαιχηεξν απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο. Ν ηξφπνο απηφο, 
ην λα γίλεη έλα ην ζψκα, πξέπεη λα γίλεηαη θαη νκαιά, ρσξίο βία, λα 
ελαξκνλίδεηαη ε θίλεζε θάζε κέινπο ζε ζρέζε κε ην θέληξν βάξνπο 
θαη ηελ αλαπλνή, λα ελαξκνλίδεη ην ζψκα θαη ην λνχ. Γειαδή φια, 
ζψκα κπαιφ αλαπλνή, λα ππάξρνπλε ζε κηα αξκνλία. Απηφ είλαη ε 
νκνξθηά ζην karate.  

  

Ζ δηαδηθαζία εμάζθεζεο ζηηο βαζηθέο ηερληθέο κε έκθαζε ζηελ άξηηα 

θηλεζηνινγηθή ηνπο εθηέιεζε φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, θαηαλνείηαη 

σο ηερληθή θαηάξηηζε ηνπ εαπηνχ, ζψµα θαη πλεχµα, σο δηαδηθαζία πνπ 

πξνάγεη ηελ ππνθεηµεληθή γλψζε γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνλ αληίπαιν παξά κηα 

απνηειεζκαηηθφηεηα λννχκελε σο εμνπδεηέξσζε ηνπ αληηπάινπ. Πχκθσλα κε 

ην Γ.Ε. ζην παξαπάλσ απφζπαζκα ην ζηνηρείν απηφ δηαθνξνπνηεί ηελ 
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εμάζθεζε ζην karate απφ νπνηνδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα άζιεζεο. Ν Κ.Γ. 

πξνζζέηεη επίζεο ζε απηή ηελ άπνςε: 

 Τν karate δε ην βάδσ κε ηα άιια ζπνξ […] είλαη κηα πνιεκηθή 
ηέρλε ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αθξίβεηα. Απηή είλαη δσηηθή 
δηαθνξά…ην karate έρεη απφ ηελ αξρή κηα ζαθή αλαθνξά ζε 
θάπνην ζηφρν, αληίπαιν, ζπλαζιεηή. Δπίζεο έρεη θάπνηεο 
θηλεζηνινγίεο ζπληεηαγκέλεο .. ε θίλεζε ησλ άθξσλ θαη ησλ 
κειψλ, νη ηξνρηέο είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Φσξίο απηά δε κηιάκε γηα 
karate.  

  

Κε απηφ ηνλ ηξφπν ε εμάζθεζε ζηα kihon ζεσξείηαη πσο επηηπγράλεη ην 

ζηφρν ηεο αλάπηπμε ππνθεηκεληθήο γλψζεο θαη ηθαλφηεηαο απνθπγήο 

ζαλάζηµεο επίζεζεο απφ θάπνηνλ αληίπαιν γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο πξνο 

ππεξάζπηζε ηνπ εαπηνχ ηνπ ζε µηα αθξαία θαηάζηαζε (Draeger, 1980). 

πνζηεξίδνληαο απηή ηε ιεηηνπξγία ηεο εμάζθεζεο ν Ξ.Θ. αλαθέξεηαη ζηελ 

αλάπηπμε κηαο ηθαλφηεηαο αληίδξαζεο ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή κέζα απφ ην 

απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί:  

[…] Δπεηδή κεηά απφ ιίγν δηάζηεκα έρεηο ξίμεη εθαηνληάδεο, 
ρηιηάδεο γξνζηέο θαη άιιεο ηερληθέο, θαη έρεηο αξθεηέο ψξεο αγψλα 
κε δηαθφξνπο αληηπάινπο… ζε αζιεηηθφ επίπεδν, κεηά ην λα 
θηλείηαη θάπνηνο γξήγνξα πξνο εζέλα ζα ζνπ είλαη νηθεία θαη ελ 
πνιινίο πξνβιέςηκε θαη αληηκεησπίζηκε θίλεζε. Αθφκα θη αλ 
πεξπαηάο ζην δξφκν θαη θάπνηνο ζνπ επηηεζεί δελ ζε 
αηθληδηάδεη..είλαη θάηη γλψξηκν πηα […] είζαη ζε ζέζε λα 
αληηκεησπίζεηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, λα αληαπεμέιζεηο ζε κηα 
πηζαλή επίζεζε ή ζπκπινθή θαη ζνπ πξνζθέξεη κηα πεξαηηέξσ 
ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε. Ξνπ απηφ ίζσο ζνπ αιιάδεη ιίγν ηε 
δνκή ηνπ ραξαθηήξα σο πξνο ην επηφηεξν, κε ηελ έλλνηα φηη 
ληψζεηο πην ζίγνπξνο, άξα ιηγφηεξν αγρσκέλνο.  

  

Ζ αλάπηπμε γλψζεο θαη ηθαλφηεηαο δηάγλσζεο θαη αληαπφθξηζεο ζε µηα 

θξίζηµε θαηάζηαζε απαηηεί ηελ εμάζθεζε παξνπζία αληηπάινπ. Κε απηή ηελ 

έλλνηα ε έµθαζε ζην παξαδνζηαθφ karate θάλεη ιφγν γηα ζεβαζµφ ζηνλ 

αληίπαιν. Πην ζεβαζκφ σο αλαγθαία ζπλζήθε κάζεζε αλαθέξεηαη ν 

δάζθαινο Ξ.Γ. κέζα απφ ην παξαθάησ απφζπαζκα:  

Θαηαξρήλ απ’ φηαλ κπαίλνπκε ζηε ζρνιή φινη έρνπκε λα 
θάλνπκε κε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, δελ έρνπκε δπν 
κέηξα δπν ζηαζκά, φινη είκαζηε ηζάμηνη- βαζηθή αξρή κέζα ζηε 
ζρνιή…ζεβαζκφο ν έλαο ζηνλ άιινλ, άζρεηα κε ην επίπεδν πφζν 
κάιινλ αλ πξφθεηηαη γηα αξραηφηεξν. Φπζηθά ν ζεβαζκφο είλαη 
ακθίδξνκνο απφ ην κηθξφηεξν ζην κεγαιχηεξν θαη απφ ην 
κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν, είκαζηε κηα κηθξή θνηλσλία -κηα 
κεγάιε νηθνγέλεηα θαη φινη καζαίλνπκε ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Κε 
γλψκνλα απηφ πξνρσξάκε ζην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο εμάζθεζεο 
πνπ είλαη ε ηέρλε ηνπ karate. 
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Πηε βάζε απηήο ηεο θαηαλφεζεο, ν αληίπαινο δελ θαηαλνείηαη σο 

αληαγσληζηήο παξά σο ζπλαζθνχκελνο θαη σο ζχκβνιν ηεο ππέξηαηεο αμίαο 

πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ αλζξψπηλε δσή. Πην παξαδνζηαθφ karate, ε 

εμάζθεζε παξνπζία αληίπαινπ δελ επηδηψθεη ηε δηάθξηζε µέζα απφ 

αληαγσληζµφ φπσο ζηελ εθδνρή ησλ επηκέξνπο καρεηηθψλ ζπνξ, αιιά 

αλαθέξεηαη ζε µηα µε εγσηζηηθή ζηάζε ζπλερνχο επηδίσμεο ηεο γλψζεο θαη 

ηειεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ. Ν Γ.Ε. αλαθέξεηαη ζηε βαζηθή απηή επηδίσμε ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do εηζάγνληαο ηελ κεηαθνξά ηνπ δέληξνπ κε ηνπο 

θαξπνχο ηνπ θαη αλαθέξεη ζρεηηθά:  

Τν παξαδνζηαθφ karate είλαη ε βάζε, ..είλαη ζαλ έλα δέληξν 
πνπ έρεη θαξπνχο, θαη αλ δελ ππάξρεη ην δέληξν δελ έρεηο 
θαξπνχο.. θαη απηφ ην δέληξν είλαη ην παξαδνζηαθφ karate. Έλαο 
θαξπφο είλαη ην αζιεηηθφ karate ...εάλ σξηκάζεη θαη πέζεη ζα έρεηο 
πάιη ην δέληξν, ην παξαδνζηαθφ karate.  

 

Ν Γ.Κ. ζπκπιεξψλεη φηη ε απηνβειηησζε απνηειεί ηε βαζηθή επηδίσμε ηεο 

εμάζθεζεο: 

H εμάζθεζε ζην παξαδνζηαθφ karate, είλαη ην Α θαη ην Ψ. […] 
Φσξίο ην παξαδνζηαθφ karate δε κπνξείο λα θάλεηο νχηε ην 
αγσληζηηθφ νχηε νπνηνδήπνηε άιιν καρεηηθφ ζπνξ. Τν 
παξαδνζηαθφ karate ρηίδεη ην ζψκα, ζε εμηζνξξνπεί ζσκαηηθά θαη 
ςπρηθά […] Σθνπφο είλαη λα ζε κάζεη λα είζαη αληαγσληζηηθφο 
φζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ ζνπ θαη κφλν λα βειηηψλεζαη δειαδή 
ζπλέρεηα, απηνβειηίσζε.  

 

Ζ αληηπαξάζεζε ζην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο ζην παξαδνζηθφ karate 

αθφκα θαη κε ηε κνξθή ηνπ δηαγσληζκνχ ή αγψλα kumite θαηαλνείηαη φρη γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ αιιά βαζηθή επηδίσμε παξακέλεη ε 

απηνβειηίσζε παξά ε λίθε σο απηνζθνπφο. Ν Ξ.Θ. ππνγξακκίδεη φηη ν 

αζθνχκελνο ζην karate-do κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην kumite: 

[…] παίδεη γηα ηε βειηίσζή ηνπ, γηαηί πνιιέο θνξέο ζηνπο 
αγψλεο μέξνπκε φηη ζα παίμνπκε κε θάπνηνλ αληίπαιν πνπ κπνξεί 
λα κελ ηνλ θεξδίζνπκε, φκσο παίδνπκε γηα λα γίλνπκε θαιχηεξνη. 

 

Ν Θ.Λ. αλαθέξεηαη επίζεο ζηε ζπκκεηνρή ζην kumite σο δηαδηθαζία πνπ 

πξνσζεί ηε κάζεζε θαη απηνβειηίσζε:  

Ξξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ ήηηα ή ηε λίθε κε θάπνην 
ζεβαζκφ..Δάλ ληθάο, ζα πσ κπξάβν ζνπ, ζήκεξα λίθεζεο, ζηνλ 
αγψλα ζνπ ζηελ θαηεγνξία ζνπ ηνλ αληηπαιφ ζνπ.. δελ ζεκαίλεη 
φηη μέξεηο πηα karate θαη ηέξκα, φκσο δίδαμεο φινπο ηνπο άιινπο 
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πνπ ράζαλε.. αχξην είλαη κηα άιιε κέξα, θαη ηψξα ν πήρεο είλαη 
πην ςειά! Όπσο θαη γηα ηνλ εηηεκέλν, έραζεο απφ ηνλ 1ν, ηελ 
επφκελε αλ ζεο λα θεξδίζεηο πξέπεη λα ζπλερίζεηο ηελ πξνζπάζεηα. 
[…] κέζα απφ ηελ ήηηα κφλν λα κάζεη κπνξεί θαλείο.. αχξην είλαη 
κηα άιιε κέξα θαη ζεκαζία έρεη λα πξνζπαζεί. Τη έρεη ινηπφλ 
κεγαιχηεξε ζεκαζία, λα καζαίλεηο ή λα δηδάζθεηο; 

  

Πην παξαδνζηαθφ karate, ε πξαθηηθή ηνπ αγψλα θαηαλνείηαη πξψηηζηα σο 

µάρε µε ηνλ εαπηφ ζηελ νπνία ν αληίπαινο ζεσξείηαη απαξαίηεηνο βνεζφο θαη 

ν αζιεηηθφο αγψλαο σο µεηαθνξά µηαο πξαγµαηηθήο µάρεο. Ρε κεηαθνξά 

απηή αλαθνξηθά µε ηα αζιήµαηα αληιεί ν Foucault απφ ηελ πνιηηεία ηνπ 

Ξιάησλα, φπνπ ηνλίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εμάζθεζεο πξνο απφθηεζε 

ηθαλφηεηαο απηνειέγρνπ, έιεγρν ησλ επηζπµηψλ θαη απνιαχζεσλ, θαη αξεηψλ 

φπσο ε ζνθία, ην θνπξάγην θαη ε δηθαηνζχλε. Πηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη 

αξεηψλ σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ζην kumite αλαθέξεηαη θαη ν Ξ.Θ. 

κέζα απφ ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί:  

[…] φηαλ ην παηδί ζνπ παίδεη πνδφζθαηξν...θαη ιέεη ράζακε, 
ράζακε φινη καδί; Σπλήζσο θηαίεη ν ηεξκαηνθχιαθαο πνπ έθαγε 
ηα γθνι..γηαηί απηφο έθαγε ηα γθνι, νη ππφινηπνη απιά ηξέραλε. 
Όηαλ φκσο θάλεη karate ην «ράζακε» ζηνλ αγψλα ζεκαίλεη «καο 
δείξαλε». Δίλαη αηνκηθφ ην άζιεκα, νπφηε δε ράζακε, έραζεο! 
Δίλαη μεθάζαξν φηη έραζα ΔΓΨ, γηαηί έπαηδα kumite θαη είλαη 
μεθάζαξν θαη φηη ην μχιν ην έθαγα ΔΓΨ θαη φρη ν δηπιαλφο κνπ, 
νχηε ν παηέξαο κνπ. Θάζε θνξά πνπ ράλεηο έλα πφλην ζεκαίλεη φηη 
έρεηο δερηεί θη έλα ρηχπεκα. Απηφ ζε αηζαιψλεη πεξηζζφηεξν θαη 
απαηηεί κεγαιχηεξν ςπρηθφ ζζέλνο, γηαηί δελ είλαη φηη έθαγα έλα 
γθνι θαη κπνξψ λα δηακαξηχξνκαη..δέρηεθα έλα ρηχπεκα ην νπνίν 
ελδερφκελσο κε πφλεζε. Άξα ινηπφλ γηα λα κπνξέζσ λα 
δηαρεηξηζηψ απηή ηελ θαηάζηαζε, ζίγνπξα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν 
ςπρηθφ ζζέλνο θαη κεγαιχηεξε θαιιηέξγεηα ηνπ ςπρηθνχ κνπ 
θφζκνπ θαη ηεο δχλακεο ηεο πλεπκαηηθήο κνπ γηα λα κπνξψ λα 
αληαπνθξηζψ.  

  

Ζ λίθε επί ηνπ αληηπάινπ αλαθέξεηαη ζε µηα αληαγσληζηηθή ζρέζε µε έλα 

άιιν άηνµν φµσο ε ππεξίζρπζε επ‟ απηνχ απαηηεί µηα ηδηαίηεξα θνληηλή ζρέζε 

θαη γλψζε ηνπ αληηπάινπ σο µέξνο ηνπ εαπηνχ (Foucault, 1984a: 78). Γηα ηελ 

επηθξάηεζε ρξεηάδεηαη έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεµάησλ θαη επηζπµηψλ, φπσο 

ζπµφο θαη θηινδνμία, πνπ ζνιψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα άµεζεο επαθήο µε ηελ 

πξαγµαηηθφηεηα θαη ηνλ αληίπαιν θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπγρξνληζµνχ µαδί ηνπ 

πξνο έιεγρν ησλ ζπλαηζζεµαηηθψλ ηνπ αληηδξάζεσλ θαη έγθαηξε θαη 

απνηειεζµαηηθή απνθπγή ησλ επηζεηηθψλ ηνπ πξνζέζεσλ. Πε απηή ηελ 

πξννπηηθή γηα ηελ επέιεπζε ησλ αιιαγψλ ζην επίπεδν ηνπ ραξαθηήξα ε 

εμάζθεζε ηειεί ππφ ηελ επηδίσμε ηεο αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθψλ 
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αληηδξάζεσλ θαη κηαο καρεηηθήο ηθαλφηεηαο. Ν Ξ.Γ. αλαθεξφκελνο ζηε 

ζπκκεηνρή ζην kumite ππνγξακκίδεη ηελ αλάπηπμε ηθαλφηεηαο δηαρείξηζεο 

άγρνπο θαη ζηξεο:  

[…] ζίγνπξα ππάξρεη άγρνο, ζίγνπξα ππάξρεη ζηξεο θαη 
θαιείζαη λα ην δηαρεηξηζηείο ζσζηά θαη απηφ είλαη έλαο ηξφπνο πνπ 
ην karate ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά απφ ηα άιια αζιήκαηα, ε 
δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο είλαη πνιχ δπλαηή γηαηί ζην karate ζα 
βξεζείο κφλνο ζνπ κπξνζηά ζε έλαλ αληίπαιν πνπ νπζηαζηηθά 
έξρεηαη λα ζε ρηππήζεη. Σε αξρηθφ ζηάδην μέξεηο απφ πξηλ ηε ζα 
θάλεηο, ζε κεηέπεηηα ζηάδην βιέπεηο πσο εμειίζζεηαη ε κάρε 
κπξνζηά ζνπ θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα αληηδξάζεηο ζσζηά. 
Σην πνδφζθαηξν π.ρ. αλ δελ βάιεηο έλα γθνι δε ζα βγεηο πξψηνο 
απιά ζα ράζεη ε νκάδα ζνπ, ζην κπάζθεη αλ δελ βάιεηο έλα θαιάζη 
ζα ράζεη ε νκάδα ζνπ, ζην karate αλ δελ θηλεζείο ζσζηά ζα ράζεηο 
έλα δφληη.  

  

Ζ καρεηηθή ηθαλφηεηα γίλεηαη θαηαλνεηή σο ηθαλφηεηα άκεζεο θαη 

ξεαιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ππνλνεί µηα µνξθή 

ζπλεηδεηφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζε µηα εληαία ζσµαηηθή θαη λνεηηθή 

αληίδξαζε, µηα αζπλείδεηε βίσζε (empty mind) θαη ηθαλνπνηεηηθή απφθξηζε 

ηνπ αηφµνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ (Watts, 1976: 109). Πην απφζπαζκα πνπ 

αθνινπζεί ν Ξ.Θ. ππνγξακκίδεη φηη ζε ζρέζε κε ηα άιια ζπνξ ν αζθνχκελνο 

ζην karate: 

[…] ηδξψλεη θαη γπκλάδεηαη θαη καζαίλεη ην άζιεκα, έρεη θαη ην 
ζπκπιήξσκα φηη απνθηάο θαη καρεηηθή ηθαλφηεηα, πνπ ζεκαίλεη 
λα βειηηψζνπκε ηελ αληίδξαζε ηεο θξίζηκεο ζηηγκήο […] αξγφηεξα 
είζαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, λα 
αληαπεμέιζεηο ζε κηα πηζαλή επίζεζε ή ζπκπινθή θαη ζνπ 
πξνζθέξεη κηα πεξαηηέξσ ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε.  

 

Ζ καρεηηθφηεηα σο ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο αληαπφθξηζεο 

αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε απμεµέλεο ζπλεηδεηφηεηαο, ζπγθέληξσζεο ζην 

παξφλ θαη επαθήο µε ην πεξηβάιινλ θαη φρη µηα εγσθεληξηθή δξαζηεξηφηεηα 

πνπ είλαη μέρσξε απφ ηελ πξάμε θαη ην γίγλεζζαη. Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ε 

εμάζθεζε ζην karate-do δελ θαηαλνείηαη σο έλλνηα αιιά σο αλαδπφµελε 

εµπεηξία αληηπαξάζεζεο θαη ππέξβαζεο αληίπαιεο θαη απεηιεηηθήο δχλαµεο 

(Watts, 1976: 27).  

 Νη ηερληθέο ππνθεηµελνπνίεζεο απνηεινχλ ηξφπνπο αληηπαξάζεζεο ζηε 

δχλαµε, εθεχξεζε ησλ δπλάµεσλ ηεο δσήο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ην ζάλαην 

φζν θαη ηε ζρέζε µαο µε ην ζάλαην (Deleuze, 1990: 127). Ρελ άπνςε φηη ε 

εμάζθεζε ζην karate απνηειεί κηα ελαζρφιεζε κε ην ζάλαην πνπ φκσο 
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ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά γηα ηε δσή ππνγξακκίδεη ν Κ.Γ. κέζα απφ ην 

απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί:  

Τν karate δελ είλαη κνλφ γηα ην karate. Τν karate είλαη κηα 
δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία αληηιακβαλφκαζηε θαη ηε δσή καο. 
Όηαλ έρσ εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο κνπ ηελ ψξα πνπ παίδσ 
kumite ή θάλσ bunkai ή αληηκεησπίδσ κηα μαθληθή πεξίζηαζε κε 
κηα απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε ζην δξφκν, ηφηε κπνξψ λα 
αληαπαμέιζσ θαη ζε δχζθνιεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζα έρσ 
αληίιεςε ζην ηη κνπ ζπκβαίλεη θαη δε ζα παληθνβιεζψ αιιά ζα 
αληηδξάζσ. Απηφ ζεκαίλεη πεηζαξρία. Απηφ ζεκαίλεη 
απηνπεηζαξρία, ζεκαίλεη απηνγλσζία θαη φηη ειέγρσ ηνλ εαπηφ 
κνπ. Αξά δελ παληθνβάιινκαη θαη αληηκεησπίδσ ηηο θαηαζηάζεηο 
κε πιήξε ςπρξαηκία δηφηη φιεο νη δπζθνιίεο ζπκίδνπλ ζάλαην φκσο 
θακηά δελ είλαη ζπλήζσο πξαγκαηηθά ζαλάζηκε φηαλ κπνξψ λα ηε 
δσ κε απηή ηε καηηά ηνπ karateka. Θαη απηφ δε κπνξνχλ λα ην 
θάλνπλε άιια αζιήκαηα εθηφο ηνπ karate. 

  

Νη Samourai, πνπ δεζµεχνληαλ ζηνλ αγψλα µέρξη ζαλάηνπ, πίζηεπαλ φηη ε 

δπλαηφηεηα επηβίσζεο εμαξηάηαη µφλν απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ λνπ. Ζ ήξεµε 

θαη επαγξππλνχζα ζπλείδεζε νδεγεί ζηελ εμνηθείσζε θαη απνδνρή ηνπ 

ζαλάηνπ, σο ηειηθφ ζθνπφ µηαο δηαδηθαζίαο ππνθεηµελνπνίεζεο (Deshimaru, 

1992: 49). Ρν Hagakure, έλαο νδεγφο γηα πνιεµηζηέο πνπ γξάθηεθε ην 1716, 

αλαθέξεη φηη ην αιεζηλφ πλεχµα ησλ Samourai µπνξεί λα ζπλνςηζηεί µε ηνλ 

αθφινπζν ηξφπν: «Κπαίλνληαο ζην απφζπαζµα ηνπ ζαλάηνπ µπνξνχµε λα 

εθηηµήζνπµε ηελ αμία ηεο δσήο… ε ππέξβαζε ηνπ εαπηνχ µε ηελ απνδνρή ηνπ 

ζαλάηνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε δσή…απηφο πνπ δελ θάλεη απηή ηελ 

επηινγή είλαη πλεπµαηηθά λεθξφο»(Pater, 1990: 60).  

 

5.3 Ρν karate-do σο αηζζεηηθή πξαθηηθή ππνθεηµελνπνίεζεο  

 

Πηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο επηζεκάλακε κε αλαθνξά ζην ιφγν ησλ 

δαζθάισλ ηνπ karate φηη θάζε αζθνχµελνο (karateka) βηψλεη αξρηθά 

πεξηζζφηεξν ηε µαρεηηθή δηάζηαζε ηνπ karate-do µέζα απφ ηελ εμάζθεζεο 

ζηηο καρεηηθέο ηερληθέο (kihon) θαη ηνλ αγψλα (kumite). Ζ αξρηθή εμνηθείσζε 

µε ηηο βαζηθέο ηερληθέο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην πέξαζµα ή ηελ 

εθµάζεζε ησλ kata. Ν δάζθαινο Θ.N. ηνλίδεη φηη: 

 Έλα θαιά εθηειεζκέλν kata, βαζίδεηαη ζηηο βαζηθέο ηερληθέο.  
 

Ρε ζεκαζία ηεο εμάζθεζεο ζηηο βαζηθέο ηερληθέο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ kata ππνγξακκκίδεη θαη ν Κ.Γ. ζην παξαθάησ απφζπαζκα: 
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 Νη βαζηθέο ηερληθέο είλαη ε απαξρή ηνπ karate, θαη απφ θεη θαη 
κεηά μεθηλάλε πάλσ ζε απηέο άιιεο πνιχπινθεο ηερληθέο, φπσο 
ζπλδπαζκνί 2-3-4 ηερληθψλ θαη λα κπνξέζνπκε λα θηάζνπκε ζηνλ 
επηζπκεηφ ζηφρν, φπσο έλα kata..πνπ είλαη ζπλδπαζκφο ηερληθψλ 
απέλαληη ζηηο επηζέζεηο θαη άκπλεο ελφο θαληαζηηθνχ αληηπάινπ. 
Γηα λα δνπιέςεη θαλείο έλα kata ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαηαξρήλ 
ηηο βαζηθέο ηερληθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην kata. Απφ θεη 
μεθηλάεη φιε ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ελφο kata.  

 

Πχκθσλα κε ηνλ Θ.Λ. ν αζθνχκελνο ζην karate:  

[…] ζηγά ζηγά ζα αξρίζεη λα καζαίλεη ηηο βαζηθέο ηερληθέο θαη 
θάπνηνπο ζπλδπαζκνχο βαζηθψλ ηερληθψλ θαη έηζη ζα κπεη ζηελ 
εμάζθεζε ησλ kata θαη…ζα κπεη βήκα βήκα ζην δξφκν ηνπ karate 
θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ραξαθηήξα.  

 

Θάζε kata είλαη µνλαδηθφ θαη απνηειείηαη απφ έλα αξηζµφ, µηα αιιεινπρία 

θηλήζεσλ, απφ 20 έσο 100. Νη θηλήζεηο απηέο απνηεινχλ αµπληηθέο ή 

επηζεηηθέο ηερληθέο πνπ πξαγµαηνπνηνχληαη σο µηα εληαία θηλεηηθή µνξθή ή 

θφξµα. Ζ θάζε θφξµα είλαη έλα µνηίβν ζρεδηαζµέλν γηα αηνµηθή εμάζθεζε 

θαη απαηηεί επειημία, ράξε, δχλαµε, ξπζµφ, ειεγρφµελε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα 

ζηελ εθηέιεζε ησλ ηερληθψλ. Θάζε kata είλαη θσδηθνπνηεµέλν µε έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ φλνµα, πνπ παξαπέµπεη ζηελ ηδηαίηεξε θηλεζηνινγία θαη 

ηθαλφηεηα πνπ θαιιηεξγεί, φπσο «Gankaku»-γεξαλφο πάλσ ζην βξάρν, 

«Bassai»- θαηαθηψληαο ην θάζηξν ή «Jitte»- δέθα ρέξηα. Ρν kata αλαπαξηζηά 

ξεαιηζηηθέο θηλήζεηο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ελαληίσλ θαληαζηηθψλ 

αληηπάισλ (Schmidt, 1984). Αλαθεξφκελνο ζην ραξαθηήξα θαη ζηνλ ηξφπν 

εμάζθεζεο ζηα kata ν Θ.Λ. ππνζηεξίδεη φηη:  

[…] έλα kata είλαη κηα ηζηνξία. Καο ιέεη κηα ζεηξά γεγνλφησλ, 
έλα ζπλδπαζκφ θηλήζεσλ πνπ καο εμαζθνχλ, κηα ηππνπνηεκέλε 
ζεηξά. Δκείο θάλνπκε ζπρλά θνκκάηηα απφ ηελ ηζηνξία απηή. 
Γνπιεχνπκε ηκεκαηηθά. Τν θάλνπκε κε αληίπαιν θαη έηζη ην 
θαηαλννχλ, έρεη κηα νπζία έηζη ε θάζε θίλεζε, δελ είλαη 
ρνξνγξαθία κφλν. Έηζη κεηά κπνξνχκε λα ηα ελψζνπκε θαη ηα 
παηδηά ηα θαηαθέξλνπλ λα ζπκνχληαη νιφθιεξν ην kata. 

 

Ν Α.Σ. ζπκπιεξψλεη πσο έλα kata: 

 […] δελ είλαη κηα ρνξνγξαθία φπσο πνιινί λνκίδνπλ, είλαη κηα 
ζθηαγξάθεζε κάρεο.  

 

Νη θηλήζεηο απηέο αλ θαη ξεαιηζηηθέο, ζηελ πξαγµαηηθφηεηα δελ είλαη νχηε 

βίαηεο, νχηε επηζεηηθέο, αιιά θαιιηηερληθέο (Kim & Back, 1989: 18). H 

εθηέιεζε ησλ kata απνζθνπεί ζηελ ηειεηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ θηλήζεσλ, 
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µηα δηαξθή αλαδήηεζε µηαο ζπλερψο βειηησµέλεο µνξθήο, µηαο δσληαλήο 

αλαπαξάζηαζεο, πνπ φπσο θάζε αηζζεηηθή δξαζηεξηφηεηα, π.ρ. ρνξφο, 

µνπζηθή απνηειεί ηέρλε. Ν δάζθαινο Κ.Γ. καο ππελζπκίδεη ζρεηηθά :  

Νη θηλήζεηο ζε έλα kata δελ είλαη ειεχζεξεο ή ηπραίεο, ρσξίο 
ζεκαζία. Κπνξεί ν αληίπαινο λα είλαη φπσο ιέκε θαληαζηηθφο 
αιιά ε εθηέιεζε απαηηεί πξνζπάζεηα, ζπγθέληξσζε θαη ζσζηή 
ηερληθή. Γηα απηφ είλαη θηηαγκέλα ηα kata γηα λα βνεζνχλ ηελ 
εμέιημε ηνπ αζινχκελνπ θαη απηή είλαη ε αμία θαη ε νκνξθηά ηνπο 
πνπ δελ εμαληιείηαη φζν θαηξφ θη λα εμαζθείηαη θαλείο ζε απηά. 
Όηαλ κάζνπκε έλα kata πεξλάκε ζε άιιε εμέιημε, θαηαιαβαίλνπκε 
ην bunkai θαη δνπιεχνπκε πηα ην kata θαη κε πξαγκαηηθφ 
αληίπαιν, ζπλαζιεηή, κε πιήξε επαθή θαη απηφ καο πάεη 
παξαπέξα.  

 

Ρα παξαδνζηαθά kata απνηεινχλ ηελ «γξαµµαηηθή»θαη «πξαγµαηηθή 

νπζία» ηνπ karate (Kim, & Back, 1989: 18), θαη ραξηνγξαθνχλ έλα 

πξαγµαηηθφ παλφξαµα ησλ αξρψλ ηεο ηέρλεο πνπ δηαησλίδνπλ. Απνηεινχλ έλα 

θαµβά, µηα βάζε πνπ επηηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ απηνεμέιημε ηνπ αζθνχµελνπ 

θαη αλάπηπμε ηεο ίδηαο ηεο ηερληθήο πνπ δηαησλίδνπλ. H πξαγµαηηθή αμία ησλ 

kata γηα ηνλ αζθνχµελν έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζπληειεί ζηελ αξµνληθή 

έλσζε ζψµαηνο θαη πλεχµαηνο, ζηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ karateka. Ζ δνπιεηά 

απηή απαηηεί ζπλερή εμάζθεζε γηα ηελ επηµέξνπο βειηίσζε ησλ µαρεηηθψλ 

ηερληθψλ θαη ηελ αξµνληθή εθηέιεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο µνξθήο 

πνπ δηαµνξθψλεηαη σο kata. Ζ εμάζθεζε ζην kata απαηηεί ηε βίσζε ησλ 

ηερληθψλ θαη εηζάγεη ηνλ αξράξην ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηέρλεο, φπσο 

ζπγθέληξσζε θαη απνθαζηζηηθφηεηα θαη θαιιηεξγεί ηθαλνπνίεζε απφ ην 

απνηέιεζµα ην νπνίν είλαη άµεζα ζπλδεδεµέλν µε ηελ επίπνλε θαη ζπλεηδεηή 

πξνζπάζεηα (Habersetzer, 1983). Ζ εμάζθεζε ηνπ kata βηψλεηαη σο έλα 

ζπλαίζζεµα ηεο ζπλνιηθήο απνξξφθεζεο ηνπ µπαινχ θαη ηνπ ζψµαηνο ζε 

ηέιεηα ζπµθσλία, σο απνηέιεζµα ησλ θαιιηηερληθψλ εξγαζηψλ. Ρν kata 

απνηειεί µηα µνξθή θηλνχµελνπ δηαινγηζµνχ, ε νπνία νδεγεί µέζα απφ µηα 

αίζζεζε απψιεηαο ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ αηνµηθνχ Δγψ ζηελ 

απηνγλσζία µηα αίζζεζε επηζηξνθήο θαη επαθήο µε ηε γε φηαλ ε εθηέιεζε 

νινθιεξψλεηαη (Deshimaru, 1992: 67). Ν δάζθαινο Γ.Ε. ππνζηεξίδεη πσο:  

[…] φηαλ θάλσ kata μερληέκαη ηφζν πνιχ πνπ δελ ζπκάκαη ηη 
ππάξρεη έμσ απφ ην dojo, νχηε ζπκάκαη κεηά ηη έθαλε θαη πσο ην 
έθαλε ν δίπια κνπ.  

 

θαη ζπκπιεξψλεη αθφκε φηη:  
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Έλαο karateka πνπ δελ έρεη θαιή θπζηθή θαηάζηαζε κπνξεί 
λα θάλεη έλα kata κε ην δηθφ ηνπ ηέκπν, κπνξεί λα θάλεη 5-10 
ηερληθέο, λα επραξηζηεζεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ, λα πάεη ζπίηη ηνπ. […] 
έξρνληαη ζην karate λα μεραζηνχλ θαη λα επραξηζηεζνχλ κε ην 
ζψκα ηνπο. 

 

Ρφζν ζηελ πξαγµαηηθή αλαµέηξεζε µε θάπνηνλ αληίπαιν (kumite) φζν θαη 

ζηελ θαληαζηηθή µάρε αληηµεηψπηζεο αληηπάισλ (kata), ε εθηέιεζε ησλ 

ηερληθψλ επηδηψθεηαη µε έµθαζε θέληξν ηνπ ζψµαηνο(hara), ην νπνίν 

ζεσξείηαη ην θιεηδί γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο (ki), ζσµαηηθήο 

θαη ςπρηθήο, ην µπζηηθφ γηα ηελ απηνγλσζία θαη απηνβειηίσζε φπσο 

ζπδεηήζακε ήδε ζην πιαίζην ηεο αλαθνξάο καο ζηηο απαηηήζεηο εθηέιεζεο 

ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα πνπ αθνξνχζε ζηελ 

ελαξκφληζε ζψκαηνο, πλεχκαηνο. Δδψ βξίζθεηαη θαη ην πην δχζθνιν ζεµείν 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζσµαηηθήο δηάζηαζεο ηεο ηέρλεο ηνπ karate-do. Ν 

έιεγρνο θαη ε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο ζπµβάινπλ ζηελ 

απνηειεζµαηηθή ζπγρξνληζµέλε µπτθή θίλεζε, ζπζηνιή θαη δηαζηνιή 

απαξαίηεηεο γηα ηελ µεγηζηνπνίεζε ησλ εθξήμεσλ ελέξγεηαο γηα ηελ 

παξαγσγή δχλαµεο φπσο απαηηείηαη ζηα kata. Νη εθξήμεηο απηέο 

ζπλνδεχνληαη απν µηα θξαπγή (kiai) πνπ βγαίλεη βαζεηά απφ ηελ θνηιηά θαη 

φρη απφ ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο. Ρν kiai ζπλνδεχεη ηηο θαηαιεθηηθέο ηερληθέο 

δηεπθνιχλνληαο ηε ζπγθέληξσζε θπζηθήο θαη ςπρηθήο έληαζεο, ελνπνηψληαο 

ζσµαηηθέο θαη ςπρηθέο δπλάµεηο αθξηβψο ηε ζηηγµή ηεο επαθήο µε ην ζηφρν.  

Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζρεηηθφ απφζπαζκα ιφγνπ ηνπ Γ.Ε. πνπ 

αθνινπζεί:  

[…] ρσξίο αλαπλνή θίλεζε δε γίλεηαη… ε αλαπλνή ππάξρεη απφ 
κφλε ηεο, είλαη παξφλ, ακα δελ αλαπλέεηο πεζαίλεηο, απιά ηα 
πξάκαηα! Γηαηη δε κπνξεηο λα εηζπέεηο αέξα ηελ σξα πνπ ζεο 
εθηφλσζε δχλακεο..θφξηηζε ησλ κπψλ δειαδή..θαη ηζνξξνπία. […] 
Νη δπλαηεο εθλνέο πνπ … κπεξδεχνπλ θαη πνιινχο δηαηηεηέο..ην 
kiai..πνπ φκσο δελ είλαη απηφ kiai..είλαη απιά θσλή δπλαηή θαη φρη 
κέγηζηε εθπλνή θαη πξνζπάζεηα..θαη απηφ είλαη έλα ιάζνο ησλ 
πξνπνλεηψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ επελδχζεη πάλσ ζε απηφ γηα λα 
θεξδίζνπλ εληππψζεηο ρσξίο λα έρνπλ επελδχζεη ζε πξαγκαηηθή 
βάζε ηεο ηερληθήο. Λα δνπιέςεη ν κπο, λα βειηησζεί ν καζεηήο 
γεληθά. 

  

Πηελ ελφηεηα απηή ηνλίζακε ηε ζεκαζία κηαο αξρηθήο εμνηθείσζεο ησλ 

αζθνχκελσλ ζην παξαδνζηαθφ karate κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο γηα ην πέξαζµα 

ή ηελ εθµάζεζε ησλ kata. Ρα kata απνηεινχλ θηλεηηθέο αθνινπζίεο κάρεο πνπ 
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απνηεινχλ ηελ «γξαµµαηηθή» θαη «πξαγκαηηθή νπζία» ηεο ηέρλεο πνπ 

δηαησλίδνπλ, θαζψο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα κηα εηζαγσγή ζηελ θαιιηηερληθή 

δηάζηαζε ηνπ karate-do σο ηξφπν δσήο, κηα δηάζηαζε ηεο εμάζθεζεο πνπ ζα 

ζπδεηήζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα.  

 

5.4 Ρν karate-do σο ηξόπνο δσήο  

 

 Πχµθσλα µε ηνλ Deleuze, «Απηφ πνπ µαο είπε ηειηθά ν Foucault, είλαη φηη, 

δελ µπνξνχµε λα απνθχγνπµε ην ζάλαην θαη ηελ παξαθξνζχλε, αλ δελ 

αλαπηχμνπµε ζηε δσή µαο έλα ηξφπν χπαξμεο, µηα ηέρλε» (Deleuze, 1990: 

160). Νη ηερληθέο ππνθεηµελνπνίεζεο αλαθέξνληαη ζηελ εμεχξεζε ηξφπσλ 

δηαβίσζεο πνπ επηηξέπνπλ δπλαηφηεηεο δσήο ζηε βάζε πξναηξεηηθψλ 

θαλφλσλ (Deleuze, 1990: 127). «Εσή είλαη µηα µνξθή πνπ ζπγθξνηεί έλαο 

ηξφπνο δσήο, θάησ απφ ην ζχµβνιν ηεο αλεζπρίαο ηνπ εαπηνχ...µηα 

δηαδηθαζία φπνπ ν ίδηνο ν πνιηηηζµφο µεηαµνξθψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

αλαζπληάζζεηαη-επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηνπ» (Foucault, 1984b: 61). Ξαξφκνηα 

λνεκαηνδνηνχλ ηελ εμάζθεζε ζην παξαδνζηαθφ karate κεγάινη δάζθαινη ηνπ 

karate-do, ηνλίδνληαο φηη ζηελ νπζία ην karate-do είλαη µηα ηέρλε ή ηξφπνο 

δσήο. Απηφ πνπ πξνηείλνπλ, πέξα απφ έλα ζχζηεµα νξγάλσζεο ηεο 

εμάζθεζεο ησλ επηµέξνπο µαρεηηθψλ ηερληθψλ, είλαη έλαο ηξφπνο αηζζεηηθήο 

δηαµφξθσζεο ηεο χπαξμεο µέζα απφ ηειεηνπξγίεο θαη πξαθηηθέο, φπσο ε 

εμάζθεζε ησλ kata, γηα ηελ επίηεπμε µηαο θαηάζηαζεο επηπρίαο, ζνθίαο θαη 

εγθξάηεηαο, θπξηαξρίαο πάλσ απφ ηε δσή θαη ηειεηνπνίεζεο ηνπ αζθνχµελνπ 

ζην karate-do.  

 Πε απηή ηελ πξννπηηθή, θάζε αξράξηνο πνπ εηζέξρεηαη ζε έλα dojo (ρψξνο 

άζθεζεο ζε µηα παξαδνζηαθή πνιεµηθή ηέρλε) δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην 

µέξνο ηεο εμάζθεζεο πνπ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε ηερληθψλ πνπ ζα ηνπ 

επηηξέςνπλ ηελ πξναγσγή θαη απνλνµή έγρξσµεο δψλεο. Ζ εμάζθεζε 

θαηαλνείηαη σο ηερληθή θαηάξηηζε θαη θηινζνθία, πνπ επεξεάδεη ηε δσή µέζα 

θαη έμσ απφ ην dojo. Δληζρχνληαο ηελ άπνςε φηη ε ιεηηνπξγία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνεθβάιιεη έμσ απφ ην dojo θαη 

ζηελ δσή ηνπ αζθνχκελνπ, ν Ξ.Θ. δηεπθξηλίδεη φηη:  

Τν karate είλαη δσή, νη αξρέο δελ είλαη θηινζνθία, δελ αλήθεη 
ζε άιιε ζθαίξα. Δίλαη πξάγκαηα πνπ δνπιεχνπκε κε απηά 
θαζεκεξηλά. 
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O Κ.Γ. πξνζζέηεη φηη ην karate-do:  

[…] κπνξεί λα βνεζήζεη πξαγκαηηθά έλαλ ραξαθηήξα, […] λα 
ηνλ θάλεη απνηειεζκαηηθφ ζηε δσή, γηαηί απηφο είλαη ν ζηφρνο, ε 
δσή καο είλαη ν ζηφρνο, κηα δσή κε ςπρξαηκία, λεθαιηφηεηα θαη 
θαζαξή αληίιεςε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ξεαιηζκφ. 

 

Ζ εμάζθεζε σο ηξφπνο δσήο ζεσξείηαη φηη πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

εαπηνχ, επηηξέπεη µεγαιχηεξε δεθηηθφηεηα ηνπ λνπ, απειεπζεξψλεη απφ ηελ 

έληαζε θαη ηηο πξνθιήζεηο, πξνάγεη ηελ αίζζεζε ηθαλφηεηαο θαη επάξθεηαο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ, ηηο ζρέζεηο µε ηνπο άιινπο 

θαη ηελ θαζεµεξηλή ζηάζε θαη ζπµπεξηθνξά. Ν Γ.Ε. αλαθέξεη ζρεηηθά φηη:  

Τν karate βνεζάεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο. […] Δθηφο 
απφ ηελ αληίιεςε θαη ηδηνδεθηηθφηεηα βειηηψλεη πνιχ ηε 
ζπκπεξηθνξά…κεηξηάδεη ηα πάζε…θαηαθέξλεη λα ζε βνεζήζεη 
..λα θαηαηνπίζεηο δηάθνξα πξάγκαηα ζηε δσή ζνπ.  

 

Κηα εμειηθηηθή δηάζηαζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηδηαίηεξεο θηινζνθίαο ή 

ηξφπνπ ζθέςεο πνπ πξνηείλεη ην ζχζηεκα εμάζθεζεο ηνπ karate-do 

ππνγξακκίδεη ν ζην παξαθάησ απφζπαζκα ν Γ.Θ.: 

[…] ζηηο αξρέο φηαλ πξσηνμεθίλεζε ην karate do…ήηαλε jutsu 
πνπ ζεκαίλεη ρηππάσ θαη ζθνηψλσ θαη ην jutsu, πνπ ζεκαίλεη 
θαζαξά καρεηηθή ηέρλε, έγηλε -do πνπ ζεκαίλεη δξφκνο, ηξφπνο 
ζθέςεο θαη δσήο. Νη αξρέο απηέο πεξλάλε ζηελ εμάζθεζε, ε νπνία 
ζεσξία γίλεηαη πξάμε θαη κέζα απφ ηε πξάμε κπνξεί θάπνηνο … λα 
κπνξέζεη λα θαηαιάβεη φηη απηφ πνπ θάλνπκε δελ έρεη θακία ζρέζε 
κε βία, λα κπνξεί λα απνθχγεη ηε βία θαη θαη’ επέθηαζε λα κπνξεί 
θάπνηα ζηηγκή αλ ν κε γέλνηην ηνπ ρξεηαζηεί λα κπνξέζεη λα 
πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ κηα δεδνκέλε άζρεκε ζηηγκή. […] 
Δίλαη θηινζνθία είλαη ηξφπνο δσήο, είλαη εμάζθεζε ηνπ κπαινχ ζε 
ζρέζε κε ην πλεχκα θαη ην ζψκα, κπνξεί λα δψζεη πνιιά 
πξάγκαηα ζε έλα αζθνχκελν..λα ηνπ δψζεη θάπνηα εθφδηα λα 
θαιπηεξεχζεη ηε δσή ηνπ, λα γίλεη θαιχηεξνο άλζξσπνο θαη 
θπζηθά … είλαη έλα πνιχ κεγάιν ζρνιείν ην νπνίν δε ην καζαίλεηο 
νχηε ζε έλα νχηε ζε δπν νχηε ζε ηξείο κήλεο.  

 

Ν Γ.Ε. ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξεη φηη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη θαλείο 

απφ ηελ εμάζθεζε απαηηνχλ κηα καθξνρξφληα θαη πιήξε ζπκκεηνρή ησλ 

αζθνχκελσλ ζηελ ηδηαίηεξε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο εμάζθεζεο:  

Ξξέπεη ινηπφλ λα κάζνπλ κέζα απφ φιν απηφ ην θάζκα ηνπ 
karate, ηε ζσζηή άζθεζε, ηηο ηερληθέο, ην kumite θαη εηδηθά ηα 
kata, φηη έρνπλε πιήξε έιεγρν ηνπ ζψκαηφο ηνπο, πιήξε έιεγρν 
ηνπ λνχ ηνπο θαη δε ρξεηάδεηαη πνηέ κα πνηέ λα ζπκπεξηθεξζνχλε 
βίαηα γηα λα ην απνδείμνπλ απηφ ζηνλ εαπηφ ηνπο. Ξηζηεχσ φηη 
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απηφ γίλεηαη κέζα απφ πνιιά ρξφληα άζθεζεο θαη δε γίλεηαη κέζα 
ζε 1-2 ρξφληα απηφ ην πξάγκα. 

  

Ρν karate-do σο ηξφπνο δσήο φπσο ππνγξαµµίδεηαη παξαπάλσ, 

παξνπζηάδεηαη µε ηελ εθηελέζηεξε ζεµαζία ηνπ ξήµαηνο «θάλσ», ζχµθσλα 

µε ην Ληηζεηθφ «χπαξμε σο πξάμε» πνπ αθνινπζεί θαη ν Foucault. Απνηειεί 

έλα ηξφπν δσήο θαζψο απνηειεί θαζεµεξηλή απζηεξή εθπαίδεπζε πνπ απαηηεί 

ζπγθέληξσζε θαη πξνζπάζεηα, πεηζαξρία, επηµνλή, δηαίζζεζε, πξσηνβνπιία, 

ελζνπζηαζµφ θαη δηαζθέδαζε. Απηφο ν ηξφπνο δσήο αθνινπζεί µηα ζεηξά 

θαλφλσλ θαη µηα εζηµνηππία, πνπ θαιιηεξγεί ηελ επγέλεηα, ηελ ηαπεηλφηεηα 

θαη ηελ εηιηθξίλεηα σο απαίηεζε θαη ζεβαζµφ γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο. 

Νη αμίεο πνπ πξνάγεη ην karate-do απηέο απνηππψλνληαη ζηελ ηειεηνπξγία 

ραηξεηηζµνχ (rei) πνπ δηεμάγεηαη πξηλ απφ θάζε ηερληθή σο απαξαίηεην 

ζηνηρείν δηαινγηζµνχ θαη επαλέξρεηαη ζε θάζε αξρηθή θίλεζε ησλ kata. Ζ 

πξαθηηθή ηνπ rei ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ζην ρψξν ηεο εμάζθεζεο θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ είζνδν ζην δξφκν ηνπ karate-do. Απνηειεί κηα ζαπκάζηα 

επηβεβαίσζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ karate σο ηξφπνπ δσήο κέζα απφ ηελ πξάμε 

θαη αλαθέξεηαη ζε κηα ηεξνηειεζηία εηζφδνπ ζηνλ ηεξφ ρψξν ηεο εμάζθεζεο 

θαη σο έλδεημε αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο ηνπ αληηπάινπ σο αμηφκαρνπ θαη 

αλαγθαίνπ ζπλεξγάηε γηα ηελ πξνζσπηθή βειηίσζε.  

Πχκθσλα κε ηνλ Θ.Λ. ην rei αλαθέξεηαη σο αλαπφζπαζην εζηκνηππηθφ 

ζηνηρείν ηεο εμάζθεζεο ζην παξαδνζηαθφ karate ζην νπνίν αληαλαθιάηαη ε 

ίδηα ε δσή. Ζ εμάζθεζε γίλεηαη θαηαλνεηή σο δηαδξνκή δσήο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:  

Τν παξαδνζηαθφ karate είλαη έλαο ηξφπνο δσήο, είλαη θάηη πνπ 
αληηθαηνπηξίδεη ηε δσή. Γειαδή αλ αλαινγηζηείο ηε ζεηξά κε ηα 
πξάγκαηα πνπ μεθηλάεη θάπνηνο αζιεηήο είλαη ζα λα μεθηλάεη 
θάπνηνο ηε δσή ηνπ.. ην πξψην πξάγκα πνπ αο πνχκε ρξεηάδεηαη 
αληίζηνηρα θαη ζηε δσή λα κάζεη θαλείο, ν ζεβαζκφο… ζα αξρίζεη 
λα κάζεη λα ζέβεηαη θαηαξρήλ ην ρψξν, ζα πξέπεη λα κπεη θαη κε 
θάπνην ηξφπν ηδηαίηεξν ζην dojo, ζα πξέπεη λα κάζεη ηηο βαζηθέο 
ηερληθέο, θαη θάπνηνπο ζπλδπαζκνχο βαζηθψλ ηερληθψλ θαη έηζη ζα 
κπεη ζηελ εμάζθεζε ησλ kata θαη κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ηνπ 
bunkai θαη ηνπ kumite ζα κπεη βήκα-βήκα ζην δξφκν ηνπ karate 
θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ραξαθηήξα.  

  

Ζ πξαθηηθή ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε δψλεο 

απνηειεί κηα επηκέξνπο δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο πνπ ηείλεη 
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επίζεο λα ππνζηεξίδεη ην ζηφρν ηεο απηνβειηίσζεο. Ζ πξαθηηθή εμεηάζεσλ 

δελ θαηαλνείηαη σο δνθηκαζία απζηεξήο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ ηερληθήο 

θαηάξηηζεο, αιιά πξσηίζησο σο κηα δηαδηθαζία ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ 

βαζκνχ πξνζσπηθήο εμέιημεο θαη απηνβειηίσζεο πνπ ππνζηεξίδεη γεληθφηεξα 

ηε δσή ησλ αζθνχκελσλ. Ζ δνθηκαζία αλαθέξεηαη θαηαξρήλ ζε κηα 

απηνπαξνπζίαζε ελψπηνλ θάπνηνπ εμεηαζηή, κηα δηαδηθαζία πνπ εθζέηεη ηνλ 

αζθνχκελν ζε κηα ζπλζήθεο άγρνπο. Ν Ξ.Γ. αλαθέξεη ζρεηηθά:  

[…] νπζηαζηηθά κέζα απφ θεη δνθηκάδεζαη.. φηαλ έρεηο λα 
παξνπζηάζεηο αο πνχκε απηφ πνπ έρεηο κάζεη κε ηφζν θφπν, κέζα 
ζηε ζρνιή ζνπ κεηά απφ ηφζν θαηξφ, ζε έλα δάζθαιν ν νπνίνο δε 
ζε μέξεη πνπ νπζηαζηηθά ηνλ βιέπεηο ζαλ εμεηαζηή, δελ έρεηο ηελ 
νηθεηφηεηα καδί ηνπ πνπ έρεηο κε ην δάζθαιφ ζνπ, δελ μέξεη ηηο 
ηθαλφηεηεο ζνπ φπσο ν δάζθαινο ζνπ, θαιείζαη ινηπφλ λα 
απνδείμεηο πφζν έρεηο δνπιέςεη, ζίγνπξα ππάξρεη άγρνο.  

 

Ζ δνθηκαζία ησλ εμεηάζεσλ θαηαλνείηαη πξψηηζηα φκσο κηα δηαδηθαζία 

πνπ ζπκβάιεη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε θαη εδξαίσζε απηνπεπνίζεζεο ζηνλ 

αζθνχκελν. Ν Ξ.Γ. ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:  

Γηα κέλα απηνπεπνίζεζε είλαη λα κπνξείο λα είζαη ήξεκνο 
αθφκα θαη ζε ζηηγκέο πίεζεο, αλ κπνξείο κέζα απφ ηε ηέρλε ζνπ λα 
αηζζαλζείο απηή ηελ απηνπεπνίζεζε ππφ ζπλζήθεο πίεζεο, λα 
κπνξείο λα πάξεηο ηε ζσζηή απφθαζε θαη απηφ ην καζαίλεηο κέζα 
απφ ην karate. Aπφ πνιχ-πνιχ-πνιχ κηθξή δψλε καζαίλεηο πφζν 
απεηιεηηθφο κπνξεί λα είλαη ν αληίπαινο, απφ πνηα απφζηαζε 
κπνξεί λα είλαη απεηιεηηθφο, … απνθηάο πιήξε αληίιεςε ηνπ ηη 
κπνξείο λα θάλεηο πσο κπνξείο λα ακπλζείο ζε κηα δχζθνιε 
πεξίπησζε, θαη απηφ θέξλεη θαη απηνπεπνίζεζε γηαηί αηζζάλεζαη 
νηη κπνξείο λα αληαπεμέιζεηο ζε κηα δχζθνιε ζηηγκή …θαη ζηε 
δηαδηθαζία πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ κπνξείο λα έρεηο κηα 
πξνζνκνίσζε θαηάζηαζεο ςπρνινγηθήο πίεζεο ε νπνία είλαη 
αληίζηνηρε κε ηε πίεζε πνπ δέρεζαη φηαλ δελ είζαη έηνηκνο γηα κηα 
πξαγκαηηθή-ξεαιηζηηθή ηερληθή.  

 

Ξαξφκνηα ν δάζθαινο Γ.Θ. αλαθεξφκελνο ζηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ 

ππνζηεξίδεη φηη αθνξά ζε κηα πηπρή ηεο εμάζθεζεο πνπ εληζρχεη ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηε δσή ησλ αζθνχκελσλ ζπλνιηθά:  

Δγψ δελ πνπιάσ δψλεο, λαη παίξλσ θάπνηα ρξήκαηα γηα ηα 
καζήκαηα θαη ηα εμέηαζηξα, αιιά πεξλάσ ζηα παηδηά φηη απηφ πνπ 
θνξάλε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ πνπ μέξνπλε θαη φρη 
απιά θνξάσ θάηη. Kαη απηφ βέβαηα ηνπο βνεζάεη θαη ζηελ 
ππφινηπε δσή ηνπο, ην θάζε ηη πνπ απνθηνχλ πξέπεη λα ην 
θεξδίδνπλε κε θφπν θαη ζπζία θαη λα είλαη δηθφ ηνπο φρη λα ηνπο ην 
ραξίδεη θάπνηνο.  
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Νη µεγάινη δάζθαινη πξνηείλνπλ ην karate-do σο ηξφπν δσήο γηα ηελ 

αλάπηπμε µηαο αξµνληθήο ζπµβίσζεο µε ηνλ εαπηφ θαη ηνλ θφζµν γχξσ µαο, 

ππνγξαµµίδνληαο µηα ζηάζε επειημίαο θαη ζπλερνχο δεµηνπξγηθήο θίλεζεο σο 

αλαγθαία ζπζηαηηθά ηεο δσήο. Ζ ζηάζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ απνθπγή θάζε 

απζηεξήο ή δνγµαηηθήο ηνπνζέηεζεο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή. Ν βξάρνο 

δε µπνξεί λα πεξηνξίζεη ην λεξφ..ε ξνή ζα είλαη πάληνηε πην δπλαηή απφ ην 

βξάρν, ηνλ δηαπεξλά θαη ηνλ θζείξεη…ην εχθαµπην ζα είλαη πάληνηε αλψηεξν 

απφ ην άθαµπην θαη ζθιεξφ (Hyams, 1993: 75). «Ζ ζθιεξφηεηα θαη ε 

αθαµςία είλαη ζχληξνθνη ηνπ ζαλάηνπ, ε επειημία θαη ε επαηζζεζία είλαη 

ζχληξνθνη ηεο δσήο» (Watts, 1976: 106). H επαηζζεζία σο δσή θαη ε αθαµςία 

σο ζάλαηνο, αλαθέξνληαη ζηελ επηζπµεηή πλεπµαηηθή θαηάζηαζε ελφο 

karateka, φπσο πεξηγξάθεηαη µε ηνπο φξνπο mizu no kokoro θαη tsuki no 

kokoro ή «empty mind». Ζ θαηάζηαζε απηή πεξηγξάθεηαη µέζα απφ ηε 

µεηαθνξά ηνπ λνπ σο αηάξαρε επηθάλεηα πδάησλ µηαο ιίµλεο, πνπ µέζα ηεο 

θαζξεπηίδεηαη ην θεγγάξη. Ζ ήξεµε απηή επηθάλεηα επηηξέπεη ηελ αληίιεςε 

θάζε αηζζεηνχ ζηελ πξαγµαηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη ηελ θαηάιιειε 

αληηµεηψπηζή ηνπ, είηε απηφ είλαη εζσηεξηθφ εξέζηζµα φπσο ηα ζπλαηζζήµαηα 

είηε εμσηεξηθή απεηιή απφ θάπνηα επίζεζε αληηπάινπ. Ξεξηγξάθεη µηα 

θαηάζηαζε ήξεµεο επαγξχπλπζεο (zanchin) πνπ είλαη ρξήζηµε φρη µνλν ζε 

αθξαίεο θαηαζηάζεηο άµπλαο αιιά θαη ζηελ θαζεµεξηλή δσή ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ, ζε πεξηβάιινλ νηθνγελεηαθφ, επαγγειµαηηθφ θ.α.    

Θαη ζην ζεµείν απηφ βξίζθεηαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά αλάµεζα ζην 

παξαδνζηαθφ karate σο do θαη θάζε άιιεο µνξθήο µαρεηηθφ ζπνξ. Ρα 

δηάθνξα ζπνξ ρξεζηµνπνηνχλ ην ζψµα γηα ηελ επηδίσμε λίθεο µέζα απφ 

αληαγσληζµφ, πιηθψλ απνιαβψλ θαη δηαζθέδαζεο απφ ηε ζπµµεηνρή. Ρν 

karate ζην πλεχµα ηνπ Budo, ε πξαγµαηηθή δσή γίλεηαη ην πεδίν ηεο µάρεο. 

Πηελ θαηάζηαζε απηή ε ζπµµεηνρή απαηηεί δηαξθή εγξήγνξζε θαη ζπλεηδεηφ 

έιεγρν ζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ έγεξζε έσο ηελ εξγαζία, ηε 

δηαηξνθή θαη ηελ αλάπαπζε. Ν απηνέιεγρνο µε απηή ηελ έλλνηα απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δσήο.  

Πηε ζεκαζία ηεο εμάζθεζεο ζην παξαδνζηαθφ karate γηα ηελ αλάπηπμε 

απηνειέγρνπ σο αμηνπνηήζηκν γηα ηελ επηβίσζε ησλ αζθνχκελσλ εξγαιείν 

ζηελ ζχγρξνλε θαζεκεξηλφηεηα αλαθέξεηαη ν M.Γ. κέζα απφ ην απφζπαζκα 

πνπ αθνινπζεί: 
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Ζ δσή καο είλαη πάληα δχζθνιε. Τν karate δελ είλαη κφλν γηα 
ην karate. Τν karate είλαη κηα δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία 
αληηιακβαλφκαζηε θαη ηε δσή καο. Όηαλ έρσ εκπηζηνζχλε ζηηο 
δπλάκεηο κνπ ηελ ψξα πνπ παίδσ kumite ή θάλσ bunkai ή 
αληηκεησπίδσ κηα μαθληθή πεξίζηαζε κε κηα απνηειεζκαηηθή 
αληίδξαζε ζην δξφκν, ηφηε κπνξψ λα αληαπεμέιζσ θαη ζε 
δχζθνιεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζα έρσ αληίιεςε ζην ηη κνπ 
ζπκβαίλεη θαη δε ζα παληθνβιεζψ αιιά ζα αληηδξάζσ. Απηφ 
ζεκαίλεη απηνπεηζαξρία, ζεκαίλεη απηνγλσζία θαη φηη ειέγρσ ηνλ 
εαπηφ κνπ. Άξα δελ παληθνβάιινκαη θαη αληηκεησπίδσ ηηο 
θαηαζηάζεηο κε πιήξε ςπρξαηκία.  

 

O Foucault αλαθέξεη φηη γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ε αλάπηπμε ηνπ 

απηνειέγρνπ σο απηνγλσζία ήηαλ ην χςηζην αγαζφ θαη δεηνχµελν ηεο εζηθήο 

αγσγήο (Foucault, 1984b: 82). Ν απηνέιεγρνο σζηφζν δε θαηαλνείηαη σο 

θαηάθηεζε ή δχλαµε αιιά σο επραξίζηεζε πνπ αληιεί θαλείο απφ ηνλ εαπηφ 

(Foucault, 1984b: 83). Ζ ζπµµεηνρή ινηπφλ γηα ηνπο αζθνχµελνπο ζην karate-

do ζεµαηνδνηεί ηελ επραξίζηεζε πνπ αληιεί θαλείο απφ ηελ αξµνληθή ζρέζε 

µε ηνλ θφζµν γχξσ ηνπ, ηε βίσζε µηαο αξµνληθήο ζρέζεο µε ηνλ εαπηφ θαη 

ηνπο άιινπο, έλα ηξφπν δσήο πνπ ζπµβάιεη ζηελ απνιαπζηηθή βίσζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ.  

Υζηφζν, ε ελαζρφιεζε µε ηνλ εαπηφ δελ απνθιείεη ηελ θξνληίδα γηα ηνπο 

άιινπο, αληίζεηα είλαη µηα δηαδηθαζία ε νπνία δηαξθψο αληηηάζζεη ηνλ εαπηφ 

θαη ηνλ ηξνπνπνηεί έλαληη θαη πξνο φθεινο ησλ άιισλ (Bernauer & 

Rasmussen, 1988: 7). Ξαξφµνηα µε ηελ αξραηνειιεληθή, ε ηαπσληθή πνιεµηθή 

παξάδνζε ζηεξίδεη ηελ άπνςε πεξί µηαο εζηθήο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ 

απηνέιεγρν σο επζχλε γηα ηνλ εαπηφ µε ηξφπν πνπ δελ εμαηξεί αιιά ζηξέθεηαη 

πξνο ηνπο άιινπο. Απηή είλαη ε εζηθή ηνπ Hagakure(θψδηθαο ηηµήο ησλ 

πνιεµηζηψλ Samourai). Ν Γ.Θ αλαθέξεη ζρεηηθά φηη:  

Νη αξραίνη Έιιελεο κε ηνπο ζακνπξάη έρνπλε θνηλά ηδαληθά, 
έρνπλε θνηλέο αξρέο θαη πάξα πνιιέο δηαθνξέο επίζεο…νη αξραίνη 
Έιιελεο δελ έθαλαλ ην ζεθφθνπ ή ηελ ίεξνηειεζηία ηεο 
απηνθηνλίαο φηαλ αηηκαδφηαλ φπσο ν Ηάπσλαο, αιιά φκσο δελ 
ζηακαηνχζε ηε κάρε εάλ δελ ληθνχζε ή πέζαηλε ζηε κάρε. 

 
Νη θαλφλεο απηνί ππνγξαµµίδνπλ φηη ν ηξφπνο δσήο ησλ πνιεµηζηψλ 

απαηηεί ηελ αλάιεςε επζχλεο θξνληίδαο φρη µφλν ηνπ εαπηνχ µε ην ξφιν ηνπ 

µηζζνθφξνπ πνιεµηζηή, αιιά παξάιιεια ηελ επζχλε εγεζίαο ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ, ηελ απνδνρή ηνπ γνλεΐθνχ θαη ζπδπγηθνχ ξφινπ. Κε έλα ηξφπν ε 

ππεπζπλφηεηα έλαληη ηνπ εαπηνχ, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

απνηεινχλ ίδηνπ ηχπνπ πξαθηηθέο (Foucault, 1984b: 88).Κηα αθφµε πηπρή ηεο 
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εμάζθεζεο ζην karate-do σο αηζζεηηθή ή ηξφπν δσήο αθνξά ηελ αλαγλψξηζε 

θαη απνδνρή ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ, σο αλαγθαίνπ ζπληειεζηή πνπ 

ππνδεηθλχεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ αηνµηθή πξνζπάζεηα αλαθάιπςεο ηεο 

αιεζηλήο δηάζηαζεο ηεο πνιεµηθήο ηέρλεο θαη ην λφεµα ηεο δσήο (Durix, 

1990: 149). Ν δάζθαιφο ή sensei είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα 

πάξεη ε εθπαίδεπζε ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη µαζεηέο ηνπ ζην πλεχµα ηνπ 

Budo, παξά ν αληαγσληζµφο, ε επηζεηηθφηεηα, ν εγσθεληξηζµφο θαη 

λαξθηζζηζµφο. «Ζ θξνληίδα ηνπ εαπηνχ απαηηεί ηελ απνδνρή ησλ δηδαρψλ 

θάπνηνπ άιινπ, ελφο θίινπ ή γλψζηε, ν νπνίνο ζα ζνπ κεηαθέξεη ηελ 

αιήζεηα.. απηήλ γηα ηελ νπνία ν Πσθξάηεο έθαλε ιφγν ελψπηνλ ησλ δηθαζηψλ 

ηνπ σο ην ππέξηαην αγαζφ γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο θαη επηδίσμε θάζε 

πνιίηε» (Foucault, 1984b: 58). Κε ην ζεµαληηθφ απηφ ξφιν ηνπ εηζεγεηή θαη 

βνεζνχ ζηελ αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο γηα ηε δσή θάησ απφ ηελ επηθάλεηα 

ησλ καρεηηθψλ ηερληθψλ ν sensei επσµίδεηαη ηε ζπλνιηθή επζχλε 

θαιιηέξγεηαο θαη δηάδνζεο ηνπ karate-do µέζα ζηελ θαζεκεξηλή εμάζθεζε.  

 

5.5 Πύλνςε Θεθαιαίνπ 

 

Πην θεθάιαην πνπ νινθιεξψλεηαη παξνπζηάζακε κηα ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ην karate-do πξνζδηνξίδνληαο ηε 

θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο κηα ηερλνινγία ηνπ εαπηνχ 

ζηελ πξννπηηθή ηνπ Foucault. Ζ νξηνζέηεζε θαη πεξηγξαθή ηεο ππφ 

δηεξεχλεζε ζεκαηηθήο ππήξμε αξρηθή καο επηδίσμε γηα ηελ θαηαλφεζε 

πξσηίζησο ηεο θχζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο δξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έγθπξε θαη ζηαζεξή αθεηεξία ηεο εξεπλεηηθήο καο 

πξνζπάζεηαο πνπ έζεζε σο απψηεξν ζηφρν ηεο ηε δηεξεχλεζεο ηεο 

ςπρνπαηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην 

karate-do.  

 Κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ λνεκαηηθψλ δνκψλ ηνπ ιφγνπ 

ησλ δαζθάισλ ηνπ karate-do, ε πξνζπάζεηά καο αξρηθά εζηηάζηεθε ζηελ 

αλάδεημε πηπρψλ ηεο εμάζθεζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ κηα ζεψξεζε ηεο 

εμάζθεζε ζην karate-do σο ηερλνινγία ππνθεηµελνπνίεζεο, σο απηφλνµε 

νξγαλσκέλε πξαθηηθή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ αηζζεηηθή δηακφξθσζε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ.  
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 Νη δάζθαινη αλαθέξζεθαλ ζην karate-do πξψηηζηα σο µηα απηνπνηεηηθή 

γηα ηνλ εαπηφ δηεξγαζία µέζσ ηερληθψλ πνπ εµπιέθνπλ ζσκαηηθή θαη 

πλεπµαηηθή άζθεζε, κε ζηφρν λα ηξνπνπνηήζνπλ νη αζθνχκελνη ηηο ζθέςεηο 

ηνπο θαη ηνλ ηξφπν χπαξμήο ηνπο, λα νινθιεξψζνπλ ην ραξαθηήξα ηνπο, λα 

επηηχρνπλ µηα ζπγθεθξηµέλε θαηάζηαζε φπσο επηπρία, αγλφηεηα, ζνθία, 

ηειεηφηεηα ή αζαλαζία. Ζ θαηαλφεζε ηεο εμάζθεζεο σο πξαθηηθή 

ππνθεηκελνπνίεζεο ζηελ πξννπηηθή ηνπ Foucault (1984b) ππνλνεί κηα 

δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά ηνπο αζθνχκελνπο ζην karate-do αληηθείµελα ηεο 

γλψζεο θαη ηεο δξάζεο ηνπο, ψζηε λα κεηαηξαπνχλ, λα δηνξζσζνχλ, λα 

εμαγληζηνχλ, λα ιπηξσζνχλ. Ζ δηαδηθαζία ππνθεηµελνπνίεζεο αλαθέξεηαη 

ζηε ζρέζε µε ηνλ εαπηφ µαο (Deleuze, 1990: 127). Ηδσκέλε σο πξαθηηθή γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ε εμάζθεζε ζηελ πνιεκηθή ηέρλε ηνπ katare-do, 

αλαθέξεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπιέθεη ηνλ αζθνχκελν ζε κηα 

δηαδηθαζία απηνδηακφξθσζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο 

ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ παξακέηξσλ ηεο χπαξμεο.  

 Πηε ζπλέρεηα αλαπηχμακε ηελ άπνςε φηη ε εμάζθεζε ζην katare-do 

αλαθέξεηαη πξψηηζηα ζε κηα δηαδηθαζία εθκάζεζεο θαη εθηέιεζεο καρεηηθψλ 

θαηά βάζε ηερληθψλ κε ηε κνξθή kihon, kata θαη kumite, κηα δηαδηθαζία πνπ 

θαίλεηαη λα ηειεί ππν ηηο επηηαγέο θάπνησλ βαζηθψλ αξρψλ φπσο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ παξάδνζε ηνπ budo. Νη αξρέο απηέο δελ απνηεινχλ 

θάπνην θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ή εζηκνηππίαο, πνπ επελδχεη ηηο φπνηεο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο κπνξεί λα αλαπηχζζεη ε ζπκκεηνρή ζηελ εμάζθεζε, αιιά 

πνιχ πεξηζζφηεξν απνηεινχλ βαζηθέο επηηαγέο πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

πεξηερφκελν, ην ζθνπφ, ηνλ ηξφπν θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο κε 

ηξφπν πνπ ππνζηεξίδνπλ πέξα απφ ηελ αλάπηπμε κηαο καρεηηθφηεηαο 

ηθαλφηεηαο θαη ηελ δηακφξθσζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ αζθνχκελσλ. Πε πηπρέο ηεο εμάζθεζεο ζηηο βαζηθέο 

ηερληθέο πνπ ππνζηεξίδνπλ κηα δηακνξθσηηθή γηα ην άηνκν ιεηηνπξγία 

αλαθεξζήθακε κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ ίδησλ ησλ δαζθάισλ ηνπ karate-do.  

 Αθφκε, ζπδεηήζακε ηελ αηζζεηηθή δηάζηαζε ηεο εμάζθεζεο θπξίσο κέζα 

απφ ηελ εμάζθεζε ησλ kata. Ξαξνπζηάζακε ην kata σο θαιιηηερληθή κνξθή 

πνπ αλαδχεηαη ηειεηφηεξε κεηά απφ θάζε ζσζηή εθηέιεζε, κηα δηαδηθαζία 

πνπ ηαπηφρξνλα νινθιεξψλεη κηα αλψηεξε ζπγθξφηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο 

εμάζθεζεο. Ν Deleuze µαο ππελζπµίδεη φηη ν Λίηζε είδε ζε απηήλ ηελ ζρέζε µε 
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ηνλ εαπηφ ηελ απφιπηε δηάζηαζε ηεο ζέιεζεο γηα δχλαµε σο θαιιηηερληθή 

πξφζεζε (Deleuze, 1990: 160). Ζ ππνθεηκελνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε κηα 

αηζζεηηθή δηεξγαζία δηαµφξθσζεο ηνπ εαπηνχ πνπ ν Foucault (1984a) 

δηαπηζηψλεη σο εζηθή επηδίσμε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, µηα εζηθή σο πξαθηηθή 

ειεπζεξίαο πνπ φµσο θαηαλνήζεθε πνιχ δηαθνξεηηθά ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο 

ρξηζηηαλνχο. Πε απηή ηελ πξννπηηθή ε ππνθεηµελνπνίεζε πξνζδηνξίδεηαη σο 

αλαπφζπαζην ηµήµα ηνπ δελ, σο «έμνδνο απφ ηνλ ηξφπν δσήο», θαη πεξηέρεη 

µηα βαζηά αηζζεηηθή δηάζηαζε (Deleuze, 1990: 156).  

 Πηελ πξννπηηθή θαηαλφεζεο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do σο πξαθηηθήο 

ππνθεηκελνπνίεζεο αλαθεξζήθακε ηέινο ζηε δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο σο 

ηξφπν δσήο. Κέζα απφ ηηο δειψζεηο ησλ δαζθάισλ ηνπ karate 

ππνγξακκίζακε πηπρέο ηεο εμάζθεζεο πνπ δηακνξθψλνληαη θάησ απφ ηνλ 

αμηαθφ θψδηθα ηνπ budo πνπ δηεπζεηεί ηε ζρέζε ηνπ αζθνχκελνπ κε ηνλ 

αληίπαιν, πξαγκαηηθφ ή θαληαζηηθφ, θαη ηε ζηάζε ηνπ ζε ζπλζήθεο 

δηαθηλδχλεπζεο, πνπ απεηινχλ ηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ηεο χπαξμήο 

ηνπ. Ζ ελαζρφιεζε κε ην karate-do εγείξεη ηελ απαίηεζε αθηέξσζεο δσηηθνχ 

ρξφλνπ απφ κέξνο ησλ αζθνχκελσλ γηα ηελ εμάζθεζε ζε ηερληθέο πνιέκνπ σο 

αληάιιαγκα ζπκκεηνρήο ζε κηα δηαδηθαζία πνπ ηειηθά ππνζηεξίδεη ηελ ίδηα 

ηελ αμία ηεο δσήο.  

 Πηε βάζε απηήο ηεο γεληθήο εηθφλαο γηα ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do, φπσο απνηππψζεθε κε αλαθνξέο ζην ιφγν ησλ 

δαζθάισλ, ζα επηρεηξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα λα πξνζεγγίζνπκε ηελ νπζία θαη 

ηε ζπλαθφινπζε ιεηηνπξγία ηεο εμάζθεζεο γηα ηα κηθξά παηδηά. Πην θεθάιαην 

πνπ αθνινπζεί δηεξεπλνχκε ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο εμάζθεζεο ζην 

παξαδνζηαθφ karate πνπ ζπγθξνηνχλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αγσγήο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ, θαη εηδηθφηεξα ζε κηα 

πξνζέγγηζε ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do σο ζχζηεκα αγσγήο γηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο κέζα απφ ηελ θνπθσηθή 

πξννπηηθή. Γεδνκέλνπ φηη ε έξεπλά καο ζηεξίρηεθε ελ πνιινίο ζηηο αλαθνξέο 

ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ην λφεκα ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην 

karate-do, νη αλαθνξέο ησλ δαζθάισλ ζπλερίδνπλ λα δνκνχλ ην θείκελν ηεο 

κειέηεο καο, ελψ ππνζηεξίδνληαη παξάιιεια απφ ζχληνκα ζρφιηα ηνπ 

εξεπλεηή πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

επηηφπηα παξαηήξεζε ηεο εμάζθεζεο κηθξψλ παηδηψλ θαηά ηελ αξρηθή θάζε 
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ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Κέζα απφ ηηο ελφηεηεο πνπ 

αθνινπζνχλ ζα αλαθεξζνχκε εηδηθφηεξα ζηελ νπζία ηεο εμάζθεζεο γηα ηα 

παηδηά, ζηε δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο θαη ηα νθέιε ηεο γηα ηα παηδία, ζηε 

ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, ζηνλ ηξφπν θαη ην ζθνπφ 

ηεο εμάζθεζεο, θαζψο θαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εμάζθεζε 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6ν                                                        

ΡΝ KARATE-DO ΥΠ ΠΠΡΖΚΑ ΖΘΗΘΖΠ 

ΓΗΑΞΑΗΓΑΓΥΓΖΠΖΠ 

  

 

Αμηνπνηψληαο ηα ζεσξεηηθά εξγαιεία ηνπ Foucault, ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην αλαδείμακε κέζα απφ ηελ εκπεηξία ησλ δαζθάισλ ηνπ 

παξαδνζηαθνχ karate έλα ζψκα γλψζεσλ πνπ ππνζηήξημε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do σο θνηλσληθή πξαθηηθή ή 

ηερλνινγία γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ. Δθθηλψληαο απφ απηή ηε βάζε 

θαηαλφεζεο ηεο θχζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εμάζθεζεο ζην παξαδνζηαθνχ 

karate ζα εζηηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηεο πξαθηηθήο ηεο εμάζθεζεο γηα ηα κηθξά παηδηά. Πην θεθάιαην 

απηφ ζα επηρεηξήζνπκε λα δηαπηζηψζνπκε εάλ ν νξηζκφο ηεο εμάζθεζεο ζην 

karate-do σο πξαθηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ 

πεξηιακβάλεη ηελ πξαθηηθή ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη κε πνηεο 

ελδερνκέλσο δηαθνξνπνηήζεηο θαηαλνείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ παηδηψλ 

ζηελ εθκάζεζε κηαο πνιεκηθήο ηέρλεο.  

 Πηελ θαηεχζπλζε απηή θαη κέζα απφ ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα 

ζπδεηήζνπκε ην karate-d0 σο ζχζηεκα δηαπαηδαγψγεζεο γηα κηθξά παηδηά. 

Αλαιχνληαο αθεγεκαηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε, πξσηφθνιια επηηφπηαο 

παξαηήξεζεο θαη ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν ησλ δαζθάισλ karate παηδηψλ 

ειηθίαο 3,5-8 εηψλ, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ νπζία ηεο εμάζθεζεο, ζε ζηηγκέο 

ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ε πξαθηηθή ηεο εμάζθεζεο γηα ηα κηθξά 

παηδηά, ηε ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηελ 

πξνζπάζεηα αγσγήο ησλ παηδηψλ, ηνλ ηξφπν πνπ ε αγσγή εμεηδηθεχεηαη γηα ηα 

κηθξά παηδηά ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ πνπ επηδηψθεη, θαη ηέινο ζα αλαθεξζνχκε 

ζε πεξηνξηζκνχο ή εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ 

ζην karate-do.  
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6.1 Ζ νπζία ηεο εμάζθεζεο  

 

 To karate-do, φπσο πεξηγξάθεθε θαη παξαπάλσ, θαηαλνείηαη σο κηα 

πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

αζθνχκελσλ. Απνηειεί κηα απηφλνµε πξαθηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ αηζζεηηθή 

δηαµφξθσζε ηνπ ππνθεηµέλνπ µέζα απφ ηελ εμάζθεζε ζε µαρεηηθέο ηερληθέο. 

Πε απηή ηελ πξννπηηθή κε φξνπο θνπθστθήο ζεσξίαο ε εμάζθεζε ζην karate-

do, πεξηγξάθεθε σο µηα δηαδηθαζία ππνθεηµελνπνίεζεο πνπ ζηνρεχεη ζην 

µεηαζρεµαηηζµφ ηνπ αλζξψπνπ µέζα απφ ηελ αξµνληθή αλάπηπμε ησλ 

µαρεηηθψλ ηερληθψλ, ηνπ ζψµαηνο θαη ηνπ πλεχµαηνο.  

Δπηρεηξψληαο λα θαηαλνήζνπκε ηε ζρέζε ηεο εμάζθεζεο κε ην παηδί, 

μεθηλάκε απν ηε δηαπίζησζε φηη ε ελαζρφιεζε κε ην karate-do αθνξά ζε κηα 

νξγαλσκέλε θνηλσληθή πξαθηηθή κε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ αλζξψπηλε θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε. Υο κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο budo, ην karate-do πεξηγξάθεηαη ήδε σο έλα ζχζηεκα αγσγήο κε 

ζαθή κεζνδνινγία θαη πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ππνζηήξημεο δσηηθψλ αλαπηπμηαθψλ παξακέηξσλ γηα αλζξψπνπο θάζε 

ειηθίαο. Απνηειεί κηα ηδηαίηεξε κνξθή δξαζηεξηφηεηαο πνπ εκπιέθεη 

καζεηέο, δαζθάινπο θαη κηα ζπγθεθξηκέλε χιε, έλα ηξφπν εμάζθεζεο γηα ην 

ζψκα θαη ην πλεχκα πνπ δνκείηαη ζηε βάζε ησλ αξρψλ θαη ηνπ αμηαθνχ 

θψδηθα ηνπ budo. Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ε πξαθηηθή ηεο εμάζθεζεο θαίλεηαη 

λα κελ απνθιείεη θαηαξρήλ ηε ζπκκεηνρή ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ή 

κηθξφηεξσλ ζε ειηθία αζθνχκελσλ θαη επηθπιάζζεη ηαπηφρξνλα ξφινπο θαη 

δηακνξθσηηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε εκπιεθφκελν. Ήδε απφ ην ζηάδην 

ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ καο δεδνκέλσλ, κέζα απφ ηελ επηηφπηα 

παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ζηε βάζε ησλ δειψζεσλ ησλ πιεξνθνξεηψλ 

καο, έγηλε θαλεξή ε χπαξμε θαη εμάζθεζε κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do. Ρν 

ζχλνιν ησλ ρψξσλ εμάζθεζεο ε dojo πνπ επηζθεθηήθακε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο θηινμελνχζε ηκήκαηα junior πνπ απεπζχλνληαλ ζε κηθξά παηδηά 

ειηθίαο 3,5 έσο θαη 8 εηψλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη 

πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ζχκθσλα κε ην ειηθηαθφ θξηηήξην ηεο επίζεκεο 

εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο. Ρα ηκήκαηα πνπ παξαθνινπζήζακε θαηά ηε 

δηάξθεηα πξνπφλεζεο θηινμελνχζαλ 5-16 παηδηά, θαηά κέζν φξν 6 παηδηά αλά 

ηκήκα. Πε δπν απφ ηηο ελλέα ζρνιέο πνπ επηζθεθηήθακε ιεηηνπξγνχζαλ 2 
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γθξνχπ ή νκάδεο πξνπφλεζεο γηα παηδηά ησλ παξαπάλσ ειηθηψλ ζε 

δηαθνξεηηθέο εκέξεο ζην πιαίζην ελφο νξγαλσκέλνπ εβδνκαδηαίνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνπνλήζεσλ πνπ δηαθξίλεη ηηο ψξεο εμάζθεζεο αλάινγα κε 

ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη επίπεδν εμάζθεζεο ησλ αζθνχκελσλ, φπσο 

αλαθέξεηαη σο βαζκφο θαηερφκελεο δψλεο. Γεληθά ε δηάθξηζε αθνξά ζηελ 

πξνπφλεζε νκάδσλ παηδηψλ, εθήβσλ θαη ελειίθσλ. Ρα ηκήκαηα δηαθξίλνληαη 

ζπλήζσο ζε αξραξίσλ, εκηπξνρσξεκέλσλ θαη πξνρσξεκέλσλ κε θξηηήξην ηελ 

θαηερφκελε δψλε πνπ πηζηνπνηεί αλάινγα ην βαζκφ ηεο ηερληθήο θαηάξηηζεο 

βάζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. Πε κηα πεξίπησζε κηαο ζρνιήο ε πξνπφλεζε ησλ 

πξνρσξεκέλσλ εθήβσλ θαη ελειίθσλ αλεμαξηήηνπ ηθαλφηεηαο, αξραξίσλ θαη 

πξνρσξεκέλσλ, ήηαλ θνηλή. Πην ζχλνιν φκσο ησλ ζρνιψλ πνπ 

αληηπξνζψπεπζαλ νη πιεξνθνξεηέο καο, ηα ηκήκαηα junior απεπζχλνληαη ζε 

κηθξά θαη αξράξηα παηδηά 3,5-8 εηψλ πνπ είραλ κηθξή ή θακία πξφηεξε 

εκπεηξία εμάζθεζεο, δειαδή άζπξεο θαη θίηξηλεο δψλεο. 

Αλαδεηψληαο ηελ νπζία ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do γηα κηθξά παηδηά ε 

έξεπλά καο πξνρψξεζε κέζα απν ηελ αλαιχζε ηνπ ιφγνπ ησλ δαζθάισλ-

πιεξνθνξεηψλ καο, αλαδεηθλχνληαο σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηελ εμάζθεζε ηνπ karate-do ηε 

ζσκαηηθφηεηα. Ζ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do θαηαλνείηαη 

πξσηίζησο σο κηα ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηά ην ραξαθηήξα κηαο 

δηαδηθαζίαο αγσγήο. Ζ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do 

πεξηγξάθεηαη κε φξνπο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή γπκλαζηηθήο θαη 

πεξηιακβάλεη αζθήζεηο γηα ην ζψκα.  

Πχκθσλα κε ηνλ Α.Σ. ζρεηηθά κε ηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην 

karate-do: 

[...] είλαη κηα εθπιεθηηθή γπκλαζηηθή...δνπιεχεηο πφδηα, 
δνπιεχεηο ρέξηα, δνπιεχεηο ηνλ θνξκφ ζνπ, ηελ ηζνξξνπία ζνπ, ηε 
δχλακή ζνπ. Ξνιινί ζεσξνχλ ιαλζαζκέλα φηη ην karate αθνξά 
κφλν ρέξηα. Γελ είλαη κφλν ρέξηα. Δίλαη πφδηα θαη ρέξηα εμίζνπ. 
Δίλαη γπκλαζηηθή γηα φιν ην θνξκί. 

 

Ν Γ.Κ. επίζεο ππνγξακκίδεη φηη ε εμάζθεζε γπκλάδεη ην ζψκα ζπλνιηθά.  

Τν παξαδνζηαθφ karate ρηίδεη ην ζψκα…δπλακψλεη ηα κέιε 
ηνπ ζψκαηνο, ηα πάλσ άθξα ηα θάησ άθξα ηνλ θνξκφ ηνπ 
ζψκαηνο… 
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Ζ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε 

ζηηο βαζηθέο ηερληθέο. Νη ηερληθέο απηέο κε ηε κνξθή kihon, kata θαη kumite 

απνηεινχλ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο. Όπσο αλαθέξεη ν Α.Σ., ην 

παηδί πνπ εμαζθείηαη ζην karate:  

[…] πξέπεη λα αζθεζεί ζηε βαζηθή ηερληθή θαη ζην kata θαη 
kumite ηνπ. Ξξέπεη λα ηα΄ρεη φια, θάζε έλα απφ απηά κφλν ηνπ 
δελ είλαη karate. 

 

Νη ηερληθέο απηέο εκπιέθνπλ ην ζψκα ζε κηα δηαδηθαζία επξείαο 

ελεξγνπνίεζεο θαη ελδπλάκσζεο θαη ζεσξείηαη πσο ζπκβάινπλ ζηε ζσκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Ν Θ.Σ. αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη: 

[...] ρξεζηκνπνηνχκε θαη ην πάλσ θαη ην θάησ κέξνο ηνπ 
ζψκαηνο, ηα ρέξηα ηα πφδηα, ηηο αξζξψζεηο καο θαη έηζη 
αλαγθαζηηθά γπκλαδφκαζηε ζπλνιηθά. Δίλαη ν ηξφπνο πνπ ην 
θάλεη..εληάμεη θαη άιια αζιήκαηα απαηηνχλ θάπνηεο θηλήζεηο, αιιά 
ζην karate ζπγθεθξηκέλα είλαη νη βαζηθέο ηερληθέο ηέηνηεο πνπ 
γπκλάδεζαη. 

  

Νη βαζηθέο ηερληθέο απνηεινχλ ηελ δηδαθηέα χιε θαη βαζηθή δνκή πνπ 

ζηεξίδεη ην ζχζηεκα αγσγήο ηνπ karate-do, αιιά δελ αθνξνχλ ζε έλα θιεηζηφ 

ζχζηεκα γλψζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ ππνδείμεσλ πνπ κνξθνπνηνχλ απζηεξά 

ηελ πξαθηηθή ηεο εμάζθεζεο ησλ παηδηψλ. Υο ζχζηεκα ζσκαηηθήο 

εθγχκλαζεο πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά κηθξήο ειηθίαο θαη επηθεληξψλεηαη 

ζηελ ππνζηήξημε ηεο βαζηθήο αλαπηπμηαθήο ππνδνκήο ηεο χπαξμεο, ην ζψκα, 

ε εμάζθεζε ζην karate-do πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ 

ζέβνληαη ηηο ηδηαίηεξεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο θάζε 

αζθνχκελνπ. Όπσο αλαθέξεη ν Θ.Σ.: 

[…] επεηδή ηα παηδηά αλαπηχζζνληαη ζσκαηηθά θαη έρνπλε 
άιιεο αλάγθεο...δίλνπκε πην πνιχ έκθαζε ζηελ εθγχκλαζε ηνπ 
θνξκηνχ, θάπνηνπο βαζηθνχο κπο γηα ηελ ηζνξξνπία θαη αλάπηπμε 
πνπ δελ είλαη πάληα ηφζν απαξαίηεηα ζηνπο κεγάινπο.  

 

Ζ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do μεθηλά ζχκθσλα κε ηνλ 

Γ.Κ.:  

 […] κε θάπνηα ππνηππψδε γπκλαζηηθή..ε νπνία ζα βνεζήζεη 
ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ κπψλ ηνπ ζψκαηνο γηα λα δερηνχλε ηελ 
άζθεζε πνπ ζα επέιζεη… αζθήζεηο πνπ ζα ζνπ δψζνπλε κπτθή 
ζπλαξκνγή, έθξεμε θαη αληνρή, φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ ην karate.  

Κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ηνπ karate πξνθξίλεηαη ε 

ελίζρπζε βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο χπαξμεο θαη ε ππνζηήξημε ηεο 



116 
 

ζσκαηηθφηεηαο ζε κηα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή παξά ε αλάπηπμε ηερληθήο-

καρεηηθήο θαηάξηηζεο. Πχκθσλα κε ηνλ Ξ.Γ. ε εμάζθεζε γηα ηα κηθξά παηδηά:  

[…] Δίλαη ε βάζε γηα φηη θαη λα θάλεη ζηε δσή ηνπ. […] ζε απηή 
ηελ ειηθία πξψηα ρηίδνπκε ην παηδί, λα πάξεη κηα θαιή βάζε ζε φηη 
θη αλ θάλεη, ...ζε φιε απηή ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείο, 
ππνζηεξίδεηο φηη βνεζάεη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη φρη κφλν 
ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ αζιήκαηνο, ην λα κάζνπλ ηειηθά κηα 
ηερληθή.  

 

Πηελ πξννπηηθή απηή, ε εμάζθεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ γίλεηαη 

θαηαλνεηή σο έλα εξγαιείν ππνζηήξημεο κηαο θπζηνινγηθήο πνξείαο 

αλάπηπμεο ηεο ζσκαηηθφηεηαο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εμάζθεζεο ησλ βαζηθψλ 

ηερληθψλ, κε ηε κνξθή kihon, kata & kumite, θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

θπζηνινγηθή ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Ζ ιεηηνπξγία απηή 

απνδίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θηλεζηνινγία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εθηέιεζή 

ηνπο θαη ε νπνία ππαθνχεη ζηελ ινγηθή θαη λνκνηέιεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο. Ν Ξ.Γ. ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη :  

[…] ε θηλεζηνινγία ζην παξαδνζηαθφ karate έρεη αλαπηπρζεί 
κε γλψκνλα ηνλ αλζξψπηλν ζσκαηφηππν, ην αλζξψπηλν ζψκα γη’ 
απηφ θαη έρεη κφλν νθέιε, φπσο έρεη πιένλ επηζηεκνληθά 
απνδεηρζεί απηφ ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα. Γειαδή ην θνξκί 
δνπιεχεη ζε ηέηνηεο γσλίεο, ζε ηέηνηα θιεηδψκαηα θαη ζε ηέηνηεο 
ζηάζεηο πνπ έρεη λα θάλεη κφλν κε ζσζηή γπκλαζηηθή, δελ ππάξρεη 
αλνξζφδνμε θίλεζε πάλσ ζην karate, εθηφο αλ δηδάζθεηαη ιάζνο 
θπζηθά. 

 

Ζ εμάζθεζε ζηηο βαζηθέο ηερληθέο ζεσξείηαη πσο ζπκβάιεη ζηελ νκαιή 

ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ κηθξψλ παηδηψλ, κέζα απφ ηε ζσζηή θηλεζηνινγηθή 

ηνπο εθηέιεζε πνπ ζέβεηαη ηε κεραληθή θαη ζηνηρεηψδεο αλάγθεο ηνπ 

ζψκαηνο. Ζ έκθαζε ζηε ζσζηή θηλεζηνινγηθή εθηέιεζε ησλ ηερληθψλ ηνλίδεη 

ηελ ζεκαζία ηεο θαηαλφεζεο ζε βάζνο θαηαζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο, φπσο 

πεξηγξάθνληαη απφ ηε θπζηνινγία, ηε ζσκαηνκεραληθή, θ.α. πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ ζσζηή ζσκαηηθή αγσγή ησλ παηδηψλ. Νη θαηαζηάζεηο απηέο 

πξνζδηνξίδνπλ ην αλππέξβιεην φξην θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο. 

Ππγθξνηνχλ ην λφκν ή ηε ινγηθή ηνπ ζψκαηνο πνπ θαιείηαη λα ζεβαζηεί θάζε 

αζθνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ.  

 Πηε βάζε απηήο ηεο ηδηαίηεξεο θηλεζηνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ, ε εμάζθεζε εκπιέθεη ηαπηφρξνλα θαη ην 

λνεηηθφ παξάγνληα. Ζ εμάζθεζε ζην karate απαηηεί ηε ζπλεξγαζία 
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ζσκαηηθνχ θαη ςπρηθνχ παξάγνληα ε νπνία πεξηγξάθεηαη σο λεπξνκπηθή 

ζπλαξκνγή θαη αλαθέξεηαη ζε κηα δηεξγαζία καδηθήο ζπλεξγαζίαο λεπξηθψλ 

θπηάξξσλ γηα ηελ απαξηίσζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ εγθέθαιν γηα ηελ 

δηακφξθσζε ή δηαηήξεζε κηαο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο. Πε απηή ηελ 

πξννπηηθή ζψκα θαη λνπο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ 

ηερληθψλ. Όπσο εμεγεί ν Ξ.Γ.:  

Τν karate είλαη έηζη θηηαγκέλν, ε ηερληθή ηνπ karate δειαδή, 
πνπ ην παηδί πξέπεη ηαπηφρξνλα λα επεμεξγαζηεί πνιιέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ηερληθήο, φπσο κηα ζηάζε ή 
έλα ρηχπεκα. Τν παηδί ζα αλαγθαζηεί λα ζπληνλίζεη πνιιά κέξε 
ηνπ θνξκηνχ θαη ν εγθέθαιφο ηνπ ζα επεμεξγαζηεί ηαπηφρξνλα 
πνιιέο πιεξνθνξίεο καδί. Όια απηά γίλνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν 
θαη ηελ εληνιή πνπ ζα δψζεη γηα λα θξαηήζεη αο πνχκε ηνλ άμνλα 
ηνπ θνξκνχ θαηαθφξπθν, λα ζηξίςεη ηνλ πήρε, ηνλ θαξπφ ηνπ, λα 
ζθίμεη ζσζηά ηε γξνζηά ηνπ, λα έρεη ηνλ αγθψλα ζηελ θάησ, ηνλ 
ψκν κέζα, ην γνθφ ίζην θιπ, είλαη πνιχπινθν. Νπφηε απηή ε 
λεπξνκπηθή ζπλεξγαζία πνπ επηηπγράλεηε κέζα απφ ηε πξνπφλεζε 
ηνπ karate είλαη γηα κέλα ην ζεκαληηθφηεξν γηα ηα παηδηά. 

  

Κέζα απφ ην παξαπάλσ ζρήκα, ε δηεξγαζία ζπλαξκνγήο θαηαλνείηαη σο 

ιεηηνπξγία εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ ζσκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

επνδψλεηαη ζηε βάζε ηεο ελζψκαηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εμάζθεζε ησλ 

βαζηθψλ ηερληθψλ. Φαλεξψλεη ηελ εγθαζίδξπζε κηαο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο 

ζψκαηνο-ςπρήο πνπ θαηαλνείηαη σο ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ 

ζσκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Ν K.N., αλαθεξφκελνο ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απηνγλσζίαο, 

αληίιεςεο ησλ κεξψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζψκαηνο σο απνηέιεζκα ηεο 

εμάζθεζεο, ππνζηεξίδεη φηη ην παηδί πνπ αζθείηαη ζην karate:  

Αξρίδεη θαη θαηαιαβαίλεη ην ζψκα ηνπ, αηζζάλεηαη ηηο θηλήζεηο 
ηνπ, απφ ην πην κηθξφ κέινο ηνπ ζψκαηφο ηνπ.. ζα κάζεη πσο 
θηλείηαη θαη ζα θαηαιάβεη πσο ιεηηνπξγεί. […] Καζαίλεη έλα-έλα 
ηα κειή ηνπ ζψκαηνο. Τν βαζηθφηεξν είλαη απηφ… 

 

Γηα ηνλ Ξ.Γ. ε νπζία ηεο εμάζθεζεο γηα ην παηδί αθνξά επίζεο ζηελ 

αλάπηπμε απηνγλσζίαο ζρεηηθά κε ην ζψκα, ηηο ηδηφηεηέο θαη ηε ζέζε ηνπ ζην 

ρψξν. Ρνλίδνληαο ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ην ρψξν αλαθέξεη φηη ζεκαληηθφ γηα ην παηδί είλαη:  

Λα θαηαιαβαίλεη ηα πνιχ απιά…φπσο λα μερσξίδεη ην 
αξηζηεξφ απφ ην δεμί.  

Ξαξφκνηα, ν Γ.Ε ζπλνςίδεη φηη ην παηδί πνπ αζθείηαη ζην karate 
βειηηψλεη πηπρέο ηεο απηναληίιεςήο ηνπ: 
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[…] κφλν θαη κφλν πνπ ρξεζηκνπνηεί φιν ηνπ ην ζψκα..θαη ηελ 
αξηζηεξή κεξηά θαη ηε δεμηά κεξηά ην ίδην..ηηο ίδηεο επαλαιήςεηο κε 
ηελ ίδηα έληαζε..ακέζσο ακέζσο ε αληίιεςε βειηηψλεηαη.. ε 
δηαηζζεηηθφηεηα κέζα απφ ηελ πξνπφλεζε κέζα ζην ρψξν, ε 
ηζνξξνπία…πξάγκαηα πνπ είλαη πνιχ ζνβαξά γηα ηα κηθξά. Απηφ 
είλαη θπξίσο ην karate γηα ηα κηθξά παηδηά.  

 

πνζηεξίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηθαλφηεηαο ειέγρνπ κέζα απφ ηελ 

εμάζθεζε, ν Α.Σ. αλαθέξεη νηη κέζα απν ηελ εμάζθεζε: 

[…] δνπιεχεηο ην ζψκα, θάλεηο βαζηθέο ηερληθέο, αζθήζεηο γηα 
φιν ην ζψκα, γηα λα θηάζεη λα δνπιέςεη ην κπαιφ… γηαηί έρεη 
αληηιεθζεί κέζα απφ ηφζα ρξφληα εθπαίδεπζεο ηνλ θίλδπλν, ηα 
φξηά, κέρξη πνπ πάεη ην θνξκί…νπφηε φιν απηφ δνπιεχεη ζην κπαιφ 
θαη θηάλεηο ζε απηφ ην ζεκείν φπνπ ην κπαιφ κπνξεί θαη δίλεη 
εληνιή ζην ζψκα. Τν ειέγρεη. Απηφ γίλεηαη πηζηεχσ θαη ζηηο κηθξέο 
ειηθίεο απιά δε ην θαηαιαβαίλεη ην παηδί, φηη ην κπαιφ δνπιεχεη 
ζηαδηαθά.. 

 

Ξαξφκνηα, ν Θ.Σ. αλαθέξεη ζρεηηθά φηη :  

 […] ζηελ εμάζθεζε κε αληίπαιν ζπλήζσο βάδνπκε κέγηζηε 
δχλακε ε νπνία φκσο ζηακαηάεη πξηλ θηάζεη ζην ζηφρν. Απηφ είλαη 
πάξα πνιχ δχζθνιν θαη δηαθνξεηηθφ απφ ηα αζιήκαηα πνπ ζέινπλ 
πιήξε επαθή θαη δηδάζθνπλ απηφ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή αθφκα 
θαη ζε παηδηά. Σην karate καζαίλνπκε απηνέιεγρν, ππάξρεη δειαδή 
ην θνληξφι. Άξα, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο 
ηνπο, λα πεηζαξρνχλ. 

 

Κέζα απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο, νη ηερληθέο ηνπ karate θαηαλννχληαη 

σο αλαγθαίεο αζθήζεηο γηα ηελ γλσξηκία κε ην ζψκα θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 

ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο θπζηνινγίαο. Κέζα απν ην ηδηαίηεξν θηλεζηνινγηθφ 

ξεπεξηφξην πνπ εηζάγνπλ νη βαζηθέο ηερληθέο, επηηξέπνπλ ηελ καδηθή 

θηλεηνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο, ηελ εθηεηακέλε αμηνπνίεζε θαη ηειηθά έιεγρν ησλ 

κειψλ θαη ησλ ζσκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε ζθέςε θαη ε αλαπλνή γηα 

ηελ αλάπηπμε καρεηηθήο ηθαλφηεηαο. Πχκθσλα κε ηνλ Γ.Ε. ε εμάζθεζε 

απαηηεί κπτθφ έξγν. Όπσο αλαθέξεη: 

   Ξξέπεη λα δνπιέςεη ν κπο, γηα λα βειηησζεί ν καζεηήο 
γεληθά. 

 

Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ε εμάζθεζε λνεκαηνδνηείηαη σο έλα πιήξεο 

ζχζηεκα γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή αγσγή πνπ ζηελ νπζία ηεο αθνξά ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζψκαηνο, ηεο ινγηθήο θαη ησλ 

νξίσλ ηνπ, κέζα απν ηηο ζπλζήθεο εμάζθεζεο ζηηο βαζηθέο ηερληθέο. Πχκθσλα 

κε ην Foucault (2003), θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο απνηειεί κνλαδηθφ θξηηήξην 
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αιήζεηαο θαη γλψζεο γηα ηνλ εαπηφ. Ζ γλψζε θαη έιεγρνο ησλ ζσκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο θπζηνινγίαο, κέζα απν ηελ εμάζθεζε 

ζην karate-do, ππνζηεξίδεηαη κέζα απν ηελ απαίηεζε ειέγρνπ ηεο ζσκαηηθήο 

θίλεζεο γηα ηελ ζσζηή θηλεζηνινγηθά εθηέιεζε κηαο ηερληθήο. Ν έιεγρνο 

απηφο μεθηλάεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, απν ηνλ εγθέθαιν, ε εμάζθεζε 

αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ άζθεζε ειέγρνπ ηνπ λνπ πάλσ ζην ζψκα. Ζ ρξήζε 

ηνπ θνληξφι θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ηερληθήο θαη ε δέζκεπζε γηα ηε ζπλεηή 

ρξήζε ηνπ ζψκαηνο, αλαθέξνληαη ζε κηα δηεξγαζία ειέγρνπ ηεο ςπρήο πάλσ 

ζην ζψκα. Απηή ε δηεξγαζία ειέγρνπ ηεο ςπρήο πάλσ ζην ζψκα απνηειεί, 

ζχκθσλα κε ην Foucault (2003), πξνυπφζεζε κηαο ζσζηήο αγσγήο θαη 

αλαθέξεηαη ζην έξγν ηεο ςπρήο πάλσ ζηνλ εαπηφ ηεο. Όπσο αλαθέξεη:  

Ζ αγσγή γεληθά είλαη επηθεληξσκέλε ζην ζψκα. Ζ ςπρή είλαη 
εθείλε πνπ παίδνληαο ην δηθφ ηεο ξφιν, απεηιεί αδηάθνπα λα 
παξαζχξεη ην ζψκα πέξα απφ ηε δηθή ηνπ κεραληθή θαη ηηο 
ζηνηρεηψδεο αλάγθεο ηνπ...νη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε απφ κηα 
αγσγή πνπ λα ινγαξηάδεη κε πνιιή ζρνιαζηηθφηεηα φια ηα 
ζηνηρεία ηεο θπζηνινγίαο. Ζ ζπλεηή ςπρή, έρεη επνκέλσο λα παίμεη 
έλα δηπιφ ξφιν: λα επηβάιεη ζην ζψκα κηαλ αγσγή πνπ λα 
θαζνξίδεηαη πξαγκαηηθά απφ ηε θχζε ηνπ, απφ ηηο ηάζεηο ηνπ, απφ 
ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη’ φκσο δε 
ζα κπνξέζεη λα ηνπ ηελ επηβάιεη ζσζηά παξά κφλν ππφ ηνλ φξν φηη 
ζα έρεη θάλεη ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο κηαλ νιφθιεξε θαηεξγαζία: 
λα δηαιχζεη ηηο πιάλεο, λα ειαηηψζεη ηηο θαληαζηψζεηο, λα δακάζεη 
ηηο επηζπκίεο πνπ ηελ θάλνπλ λα παξαγλσξίδεη ηνλ απέξηηην λφκν 
ηνπ ζψκαηνο (Foucault, 2003: 149). Απηφ ην έξγν ηεο ςπρήο πάλσ 
ζηνλ εαπηφ ηεο πξνζδηνξίδεηαη σο πξνυπφζεζε γηα κηα ζσζηή 
ζσκαηηθή αγσγή. Τειηθά, κηα πιήξεο αγσγή, πεξηιακβάλεη ηελ 
αγσγή ή ελαξκφληζε ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο…ζε κηα 
πξνζπάζεηα θαηεχζπλζεο ησλ νξκψλ καο θαη κε ηε θξνληίδα ψζηε 
νη επηζπκίεο καο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο δπλάκεηο καο...θαη φπσο 
ην ζψκα δελ πξέπεη λα παξαθέξεηαη ρσξίο κηα ζρεηηθή επηζπκία 
ηεο ςπρήο, έηζη θη απηή δελ πξέπεη λα πξνρσξά πέξα απφ θείλν 
πνπ απαηηεί ην ζψκα θαη απφ εθείλν πνπ ππαγνξεχνπλ νη αλάγθεο 
ηνπ (Foucault, 2003: 150).  

 

Κέζα απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο, νη ηερληθέο ηνπ karate θαηαλννχληαη 

σο αλαγθαίεο αζθήζεηο γηα ηελ ηζφξξνπε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην πιαίζην ηεο αγσγήο ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο 

δηαδηθαζία ελαξκφληζεο ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο. Ζ εμάζθεζε ζε απηέο ηηο 

ηερληθέο ζεσξείηαη βαζηθή, φρη κφλν γηαηί απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο σο 

δηδαθηέα χιε ελφο ζπζηήκαηνο αιθαβεηηζκνχ ζηε καρεηηθή ηερληθή, αιιά 

πξσηίζησο απνηεινχλ ην εξγαιείν ςπρνζσκαηηθήο ελαξκφληζεο, ζην πιαίζην 

κηαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε θαη θξνληίδα ηνπ αζθνχκελνπ. Ζ 
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εμάζθεζε ζηηο απινχζηεξεο ή βαζηθέο ηερληθέο κάρεο κέζα απν ηελ ηδηαίηεξε 

θηλεζηνινγία πνπ επηβάινπλ, ζπγθξνηνχλ έλα αζθεζηνιφγην γηα παηδία πνπ 

ζέβεηαη θαη ελζσκαηψλεη ηηο αξρέο ή ηε ινγηθή ηνπ ζψκαηνο. Απεπζπλφκελε 

ζε παηδηά, ε εμάζθεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ηνπ karate-do απνηειεί κηα 

πξαθηηθή άζθεζε πνπ αλαδεηθλχεη θαη αλαπηχζζεη ηε ζσκαηηθφηεηα, κέζα 

απν ηελ καδηθή θαη νξγαλσκέλε θηλεηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ 

ηνπ νξγαληζκνχ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, ε εμάζθεζε ζην karate-do θαηαλνείηαη 

σο δηαδηθαζία πνπ ηειεί ππν ηελ επηηαγή ηεο θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ θαη 

ζπληειεί ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο αλζξψπηλεο 

δηάζηαζεο. Πηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζε επηκέξνπο ζηηγκέο ηεο 

δηαδηθαζίαο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-dν.  

 

6.2 Ζ δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο  

 

 Αλαθεξφκελνη ζηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do, 

νη πιεξνθνξεηέο καο ηελ πεξηγξάθνπλ σο κηα πξαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε θνηλσληθή αμία. H εμάζθεζε ζην παξαδνζηαθφ 

karate δηαθξίλεηαη απν δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

απεπζχλνληαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ή πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαζψο 

πεξηγξάθεηαη σο νξγαλσκέλε δηαδηθαζία αγσγήο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ςπρνζσκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Ζ εμάζθεζεο δηεμάγεηαη 

ζε έλα ηδηαίηεξν ρψξν-ην dojo, απαηηεί ρξφλν, πξνζπάζεηα θαη κφρζν 

γηα ηελ δηδαζθαιία θαλφλσλ θαη ηελ εδξαίσζε επηζπκεηψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη ζα νδεγήζνπλ ζηαδηαθά ζηελ βησκαηηθή 

θαηαλφεζε θαη εζσηεξίθεπζε αμηψλ πνπ βειηηψλνπλ ην ραξαθηήξα ησλ 

αζθνχκελσλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή πξφνδν.  

 Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζην karate-do, o Γ.Ε. επηζεκαίλεη αξρηθά φηη αθνξά ζε κηα 

ρσξνρξνληθά νξγαλσκέλε θαη δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 

ιακβάλεη κέξνο ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν (jo) πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ 

εμάζθεζε ηνπ δξφκνπ (do) ηνπ karate. Όπσο αλαθέξεη:  

[...] Eθφζνλ ηα παηδηά έξρνληαη ηαθηηθά ζηηο πξνπνλήζεηο ζην 
dojo, κπαίλνπλ ζε έλα πξφγξακκα. Θαηαιαβαίλνπλ φηη ππάξρεη 
πξνγξακκαηηζκφο, ππάξρεη κηα εξγαζία πνπ ηελ θάλνπλ κε 
ζνβαξφηεηα θαη ηάμε. Γελ είλαη baby parking έλα dojo! Δδψ 
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πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε δνπιεηά θαιή...λα ηνπο δηδάμνπκε 
ζσζηά ην παξαδνζηαθφ karate. 

  

Ζ εμάζθεζε κέζα ζην dojo νξγαλψλεηαη ζηε βάζε θάπνησλ αξρψλ 

πνπ πξνηείλεηαη απν ηελ θηινζνθηθή παξάδνζε ηεο ηέρλεο. Ξξφθεηηαη 

γηα ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ θψδηθα ηνπ dojo ή dojo-

kun. Ν δάζθαινο Funakoshi (1975) αλαθέξεη ηηο βαζηθέο αξρέο σο 

ππνδείμεηο πξνο αζθνχκελνπο ηεο ηέρλεο ηνπ, θαηαξηίδνληαο έλα 

θψδηθα πνπ κε ηε κνξθή ελφο ράξηε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη 

αλαξηεκέλνο ζε θάπνην ρψξν εμάζθεζεο σο ππελζχκηζε ηεο  

αδηαπξαγκάηεπηεο θαη δηαρξνληθά ζηαζεξήο ηνπο αμία. Ξαξαηεξψληαο 

ηνπο ρψξνπο εμάζθεζεο πνπ επηζθεθηήθακε νη βαζηθέο αξρέο ή dojo 

kun ζπλνςίδνληαη σο εμήο: «Λα επηδεηάο ηελ ηειεηφηεηα ηνπ 

ραξαθηήξα. Λα αθνινπζείο ην δξφκν ηεο αιήζεηαο. -Λα θαηαβάιεηο 

αδηάθνπε πξνζπάζεηα. Λα ζέβεζαη ηνπο άιινπο. Λα απνθεχγεηο ηε 

βίαηε ζπκπεξηθνξά»(Funakoshi, 1975: 45). 

 Νη βαζηθέο αξρέο απαξηίδνπλ έλα θψδηθα πνπ ξπζκίδεη ηελ επαθή 

κέζα ζην dojo θαη απνηεινχλ ηδηαίηεξν αληηθείκελν εθκάζεζεο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do. 

Απνηεινχλ παξαηλέζεηο πξνο θάζε αζθνχκελν, καζεηή ή δάζθαιν, θαη 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζε έλα ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ θαη κηα ηδηαίηεξε 

εζηκνηππία πνπ αθνινπζείηαη ζην dojo γηα ηε ζσζηή ζηε δηδαζθαιία 

θαη δηαηψληζε ηεο ηέρλεο.  

 Όπσο ππνγξακκίδεη ν Θ.Σ. νη παξαδνζηαθέο αξρέο πξνζδηνξίδνπλ 

ην δηαδηθαζηηθφ ραξαθηήξα θαη δηακνξθψλνπλ ηε δηαδηθαζία 

εμάζθεζεο ησλ παηδηψλ:  

 [...] βαζηθά κέλνπκε ζηηο αξρέο απηέο θαη ηηο βαζηθέο ηερληθέο 
θαη ηηο αθνινπζνχκε...απηή είλαη ε νπζία. Θαη είλαη πνιχ 
ζεκαληηθφ απηφ γηα ηα παηδηά. Απηφο ν δξφκνο πνπ κπαίλνπλ. Θαη 
δελ είλαη απια έλα αζιεκα ή κηα αζρνιία πνπ ηα πάλε θαη ηα 
αθήλνπλ ζαλ parking. Τν karate είλαη θάηη παξαπάλσ..είλαη θάηη 
πνπ ηα βνεζάεη ζηε δσή ηνπο θαη ζα ηα βνεζάεη γηα πνιχ θαηξφ. 
Απαηηείηαη λα δνπιέςεηο κε ην ζψκα θαη λα ηδξψζεηο κέζα ζην 
dojo, απαηηείηαη λα δερηείο ηνπο θαλφλεο ηνπ dojo θαη ηδίσο ηα 
παηδηά πξέπεη λα γλσξίζνπλ θαη λα δερηνχλ ηνπο θαλφλεο γηα λα 
ηνπο ηεξήζνπλ...θαη είλαη ζηαδηαθά φια απηά.  

 

Έλα παξάδεηγκα πξαγκάησζεο θαη επηξξνήο ησλ θαλφλσλ ηνπ dojo 

κέζα ζηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο παξέρεηαη απφ ηνλ Ξ.Γ. κέζα απφ ην 



122 
 

παξαθάησ απφζπαζκα θαζψο εξκελεχεη ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ σο 

ηζφηηκε αληηκεηψπηζε κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ. Όπσο αλαθέξεη:  

[...] Υπάξρνπλ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ππάξρεη δειαδή έλαο 
εζσηεξηθφο θαλνληζκφο κέζα ζηε ζρνιή, ηνλ νπνίν ην ππνρξενχζαη 
γηα λα γίλεηο κέινο λα ηεξείο. Όινη έρνπκε λα θάλνπκε κε ηνπο 
ίδηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, δελ έρνπκε δπν κέηξα δπν ζηαζκά... 
δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο ζρνιήο θαη 
ν θαζέλαο λα θάλεη φηη ζέιεη..δειαδή ν έλαο ζα βάιεη ηε ζηνιή θαη 
ν άιινο ζα βάιεη θνληνκάληθν κπινπδάθη.. άξα απφ ηελ εκθάληζε 
αλ μεθηλήζνπκε είκαζηε φινη ίζνη... ππάξρεη ζεβαζκφο ζηνπο 
θαλφλεο θαη ζεβαζκφο ν έλαο ζηνλ άιιν... 

  

 Ζ δηαδηθαζία εθκάζεζεο ησλ εζηκνηππηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ budo μεθηλά ήδε απν ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ 

ζην ρψξν εμάζθεζεο, κε ηε ζπκβνιηθή απνλνκή ραηξεηηζκνχ rei. Tα 

παηδηά θαινχληαη κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζρνιήο λα 

ραηξεηίζνπλ ην ρψξν θαη φζνπο παξεπξίζθνληαη κέζα εθεί 

αλαθσλψληαο «Oss!». Πηε ιεηηνπξγία απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εμάζθεζεο αλαθέξεηαη ν Θ.Λ. ζην απφζπαζκα 

πνπ αθνινπζεί:  

Κέζα απφ ην karate ην παηδί ζα πάξεη πνιιά καζήκαηα 
ζεβαζκνχ θαη πεηζαξρίαο. Ξξσηαξρηθά ζηνηρεία είλαη απηά.. 
πεξλψληαο ήδε απφ ηελ πφξηα ηεο ζρνιήο καο, ζα πξέπεη λα κπεη 
κε θάπνην ηξφπν ηδηαίηεξν ζην dojo, δε ζα κπεη ρχκα ζα αξρίζεη λα 
κάζεη λα ζέβεηαη θαηαξρήλ ην ρψξν. Τα παηδηά ζα κπνπλ ζηε 
ζρνιή θάλνληαο κηα ππφθιηζε θαη ραηξεηάλε ην ρψξν άζθεζεο, 
έπεηηα ηαθηνπνηνχλ ηα πξάγκαηά ηνπο ζηα απνδπηήξηα θαη θάπνηα 
αιιάδνπλ θαη κεηά κπαίλνπλ ζηνλ θπξίσο ρψξν ηεο πξνπφλεζεο 
ζην dojo θαη ςηινπαίδνπλ ή πεξηκέλνπλ κερξη λα κπεη ν δάζθαινο. 
Νπφηε θάλνπκε φινη κεηαμχ καο ραηξεηηζκφ θαη ην κάζεκα αξρίδεη. 
Θαη απηφ είλαη θαη ην πξψην πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη αληίζηνηρα θαη 
ζηε δσή λα κάζεη θαλείο, ν ζεβαζκφο. Θαη ζίγα ζίγα ζα αξρίζεη λα 
καζαίλεη ηηο βαζηθέο ηερληθέο θαη θάπνηνπο ζπλδπαζκνχο βαζηθψλ 
ηερληθψλ θαη έηζη ζα κπεη ζηελ εμάζθεζε ησλ kata θαη κέζα απφ 
ηελ εμάζθεζε ηνπ bunkai θαη ηνπ kumite ζα κπεη βήκα βήκα ζην 
δξφκν ηνπ karate θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ραξαθηήξα.  

 

Ν Θ.Σ. επίζεο αλαθέξεη φηη ε ζπκπεξηθνξά απνλνκήο ραηξεηηζκνχ 

ζην ρψξν είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο εμάζθεζεο 

ζην παξαδνζηαθφ karate:  

 Υπάξρνπλε θάπνηα παξαδνζηαθά ζηνηρεία πνπ θξαηάκε ζηελ 
πξνπφλεζε, φπσο ν ραηξεηηζκφο rei φηαλ κπαίλσ ή βγαίλσ απφ ην 
ρψξν, ηα νπνία βνεζάλε ζηελ πεηζαξρία...πεηζαξρία φρη κε ηελ 
απζηεξή ζηξαηησηηθή έλλνηα θαζαξά αιιά πξέπεη λα ππάξρεη 
ζεβαζκφο θαη ηεξαξρία.. 
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Ζ δηαδηθαζία ραηξεηηζκνχ rei ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε θαη ιήμε 

θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζην dojo, αλαγγέιιεη ηελ είζνδν- 

έμνδν θάπνηνπ απν ην dojo, ηελ έλαξμε-ιήμε ηνπ καζήκαηνο, ηελ 

έλαξμε-ιήμε κηαο επηκέξνπο ελφηεηαο εμάζθεζεο ζηηο βαζηθέο ηερληθέο. 

Ρν rei απνηειεί πξψηηζηα κηα ζπκπεξηθνξά πνπ ζπκβνιίδεη ηελ 

έκπξαθηε απνδνρή θαη ηήξεζε ηνπ θαλφλα πνπ απαηηεί ην ζεβαζκφ  

ζηνλ ζπλαζθνχκελν, ζηνλ ζπλάλζξσπν. Πε απηή ηελ πξννπηηθή ν 

αληίπαινο δελ ζεσξείηαη αληαγσληζηήο πξνο εμφλησζε αιιά βνεζφο 

θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπ νπνίνπ ε αμία αλαγλσξίδεηαη θαη 

ζπλεηδεηνπνηείηαη ζε θάζε επηκέξνπο ζηηγκή ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ηελ 

αλάπηπμε αμηψλ θαηά ηελ εμάζθεζε ηνπ karate-do, είλαη ζεκαληηθή ε 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ φπσο επηβάινπλ νη παξαδνζηαθέο αξρέο ηεο 

ηέρλεο. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα ηνπ Θ.Σ. πνπ αθνινπζεί: 

[...] Τν παηδί καζαίλεη επεηδή θάλνπκε karate-do θαη φρη 
ν,ηηδήπνηε άιιν. Δίλαη φια απηά πνπ εζσθιείεη ην karate θαη ην 
δηαθνξνπνηεί απφ αιιά καρεηηθά αζιήκαηα..είλαη ν δξφκνο πνπ 
καο έρνπλε δείμεη νη δάζθάινη καο. Mηα ζνβαξή δξαζηεξηφηεηα 
πνπ δελ θάλνπκε πιάθα ζπλέρεηα, εδψ δελ είλαη παηδηθή 
ραξά..πάληα ην ηνλίδνπκε απηφ θαη δηαθνξνπνηνχκαζηε απν άιιεο 
πνιεκηθέο ηέρλεο. Απαηηείηαη λα δνπιέςεηο κε ην ζψκα θαη λα 
ηδξψζεηο κέζα ζην dojo, θαη εθεί πάλσ πεξλάκε ηηο αξρέο ηνπ 
karate, ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αμίεο. Απαηηείηαη λα 
δερηείο ηνπο θαλφλεο ηνπ dojo θαη ηδίσο ηα παηδηά πξέπεη λα 
γλσξίζνπλ θαη λα δερηνχλ ηνπο θαλφλεο γηα λα ηνπο ηεξήζνπλ.. θαη 
γίλνληαη ζηαδηαθά φια απηά.  

  

Ζ δηαδηθαζία εμάζθεζεο φπσο δνκείηαη ζηε βάζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ αμηψλ, απαηηεί ηελ εκπέδσζε ησλ θαλφλσλ απηψλ απν 

ηνπο κηθξνχο καζεηέο. Γηα ηελ εκπέδσζε ησλ θαλφλσλ απηψλ, κπνξεί 

λα επηζηξαηεχεηαη ε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε θαη επεμήγεζε γηα θάζε 

επηκέξνπο αληηθείκελν κάζεζεο. Όκσο ε δηδαζθαιία ηνπ karate 

πξνρσξά δηαηζζεηηθά, κέζα απν καζήκαηα ζπκπεξηθνξάο, πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν ζέκα αθνκνίσζεο θαη ζπρλά αζπλαίζζεηεο, πνπ ιακβάλεη 

ρψξα θαηά ηελ εμάζθεζε σο απφξξνηα ηνπ ηδηαίηεξνπ ηνπ ραξαθηήξα 

ηεο. Όπσο αλαθέξεη ν K.Σ.:  

[...] ππάξρεη κέζα ζην κάζεκα πίεζε ψζηε ηα παηδηά λα 
μεπεξλάλε θάζε θνξά ηνλ εαπηφ ηνπο, λα δίλνπλε ην θάηη 
παξαπάλσ. Υπάξρνπλε καζήκαηα πνπ πξέπεη λα κηιήζεηο ζην λα 
βγάινπλε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, ην ki θιπ.. πηζηεχσ φηη απφ κφλα 
ηνπο ηα παηδηά φηαλ βγάδνπλε απηφ ην πξάγκα θαη ην δνχλε, ην 
ληψζνπλε απηφ...θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη απηφ πνπ θάλνπλε είλαη 
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θάηη θαηλνχξγην, θάηη πνπ είλαη πξαγκαηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ, 
φηη κπνξεί λα ρηππήζνπλε δπλαηά ..απν κφλα ηνπο ληψζνπλε φηη 
απηφ πνπ θάλνπλ έρεη λφεκα, θαη ην εθηηκνχλ θαη ηνπο αξέζεη απηφ 
θαη ζπλερίδνπλ. Απηφ λνκίδσ είλαη ην λφεκα ηνπ λα θηάλσ ζην 
πλεχκα ηεο ηερληθήο. Θαη ην κφλν κέξνο πνπ κπνξνχλ λα ληψζνπλ 
απηφ ην πξάγκα κέζα απφ ηηο ηερληθέο είλαη εδψ κέζα, ζην dojo, κε 
ηε ζπλεξγαζία ηνπ αληηπάινπ θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ dojo.  

 
Γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ θαλφλσλ θαη εδξαίσζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη 

επίζεο θαηαιπηηθφο. Ν δάζθαινο θπξίσο είλαη εθείλνο ν νπνίνο 

ππελζπκίδεη θαη επεμεγεί ηνπ θαλφλεο ηνπ dojo ζηα παηδηά 

εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηήξεζή ηνπο. Ζ πξαθηηθή απηή 

ζηνρεχεη ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη αζθνπκελνη ηελ αμία θαη ηε 

θηινζνθία πνπ νη αληηθαηνπηξίδνπλ νη θαλφλεο ηνπ dojo, ψζηε ε 

ζπκκφξθσζε ζε απηνχο λα απνηειέζεη ηειηθά ζπλεηδεηή επηινγή ησλ 

παηδηψλ. Όπσο αλαθέξεη ν Γ.Θ.:  

[...] νη αξρέο απηέο πεξλάλε ζηελ εμάζθεζε κέζα απφ ηελ 
ζπδήηεζε, κέζα απφ ηε ζεσξία, ε νπνία ζεσξία γίλεηαη πξάμε θαη 
κέζα απφ ηε πξάμε κπνξεί θάπνηνο λα θαηαιάβεη... Γελ κπνξείο λα 
θάλεηο πξαθηηθή ζε άκπλεο θαη ρηππήκαηα ρσξίο λα έρεηο εμεγήζεη 
θαη ρσξίο λα ππάξρεη θηινζνθία, ην γηαηί ην θάλνπκε απηφ, γηαηί 
θνξάκε άζπξε ζηνιή, γηαηί ηα ρξψκαηα ησλ δσλψλ έρνπλ ηα 
ρξψκαηα ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ θαη φρη θάπνηα άιια ρξψκαηα..ηη 
ζεκαίλεη karate do, γηαηί ήηαλε jiu jutsu πνπ ζεκαίλεη ρηππάσ θαη 
ζθνηψλσ θαη απφ ην jiu jutsu πνπ ζεκαίλεη θαζαξά καρεηηθή 
ηέρλε έγηλε -do πνπ ζεκαίλεη δξφκνο, ηξφπνο ζθέςεο θαη 
δσήο...ζεβαζκφο ζηνλ ζπλαζιεηή κνπ, ζεβαζκφο ζηνλ 
ζπλάλζξσπν, ζεβαζκφο ζηνλ αζιεηηζκφ, ζην αζιεηηθφ ηδεψδεο ηελ 
επγελή άκηιια. Δίλαη κηα πνιχ κεγάιε θηινζνθία θαη ε απηνάκπλα 
είλαη πάιη έλα πνιχ κεγάιν ζρνιείν ην νπνίν δε ην καζαίλεηο νχηε 
ζε έλα νχηε ζε δπν νχηε ζε ηξείο κήλεο, φπσο κεξηθνί δηαθεκίδνπλ.  

  

Ρν dojo δελ είλαη απιά έλαο ρψξνο φπνπ θάπνηνο θηλείηαη απιά ή 

εθηειεί. Tν dojo είλαη έλαο ρψξνο πνπ νδεγεί ζην «δξφκν ηνπ karate». 

Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ην karate-do θαηαλνείηαη σο κηα ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία ελζψκαηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, πνπ πξνυπνζέηεη παξνπζία 

θαη πξνζπάζεηα, κέζα ζην ρψξν εμάζθεζεο. Ρν παηδί κέζα απν ηε 

δηαδηθαζία εμάζθεζεο θαιείηαη λα βηψζεη θαη λα ελζσκαηψζεη 

ζηαδηαθά ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηέρλεο θαη ζε απηφ βνεζά ε εζηκνηππία. 

Ππκπεξηθνξέο φπσο ν θαηάιιεινο ραηξεηηζκφο rei θαη ε ελδπκαζία κε 

ηελ εηδηθή θφξκα εμάζθεζεο karate-gi, πξηλ αθφκα απν ηελ είζνδφ ζην 

ρψξν εμάζθεζεο θαίλεηαη λα ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε θαη εδξαίσζε 
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ζπκπεξηθνξψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα. Νη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ επηβάιεη ε εζηκνηππία ζηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο 

ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ θαίλεηαη λα απνζθνπνχλ ζηελ εδξαίσζε 

αξεηψλ, φπσο ε απηνπεηζαξρία.  

Πηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπ karate-do σο πεηζαξρία 

αλαθέξεηαη θαη ν Ξ.Θ. κέζα απν ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί. Όπσο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:  

 Τν παηδί ην νπνίν ζα έξζεη ην ρψξν ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ, 
εθφζνλ θπζηθά κπεη ζε κηα ζσζηή ζρνιή, θαηαξρήλ ...καζαίλεη λα 
πεηζαξρεί, λα αθνινπζεί εληνιέο ζθεπηφκελν πάληα, φρη άβνπιν.  

  

Ζ πεηζάξρεζε εδψ δελ αλαθέξεηαη ζε κηα κηα ζηάζε ππνηαγήο ζην 

δάζθαιν. Αληίζεηα αλαθέξεηαη ζηελ πηνζέηεζε κηαο ζηάζεο απνδνρήο 

ησλ θαλφλσλ ηνπ dojo απν ην παηδί, σο απνηέιεζκα θαηαλφεζεο θαη 

αλαγλψξηζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο θάπνηαο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. Ζ ζηάζε απηή, θαλεξψλεη ζπκκφξθσζε ζηε 

βάζε ζπλεηδεηήο επηινγήο ησλ ζεκειηαθψλ αξρψλ, αθφκε θαη ρσξίο ηηο 

άκεζεο εληνιέο ή ελ απνπζία ηνπ δαζθάινπ. Νη εληνιέο αλαθέξνληαη ζε 

νδεγίεο ή ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε απαξάβαησλ αξρψλ φπσο 

είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ νπζία ηεο εμάζθεζεο γηα ηα παηδηά, ζηε 

ζσζηή δειαδή θηλεζηνινγηθή εθηέιεζε ησλ ηερληθψλ. Πχκθσλα κε ηνλ 

Γ.Ε.:  

[...] ην ζεκαληηθφ είλαη κέζα απφ ηελ ζπλερή εμάζθεζε είλαη 
φηη ηα παηδηά αξρίδνπλ λα πεηζαξρνχλ, θαη δελ ελλννχκε λα 
πεηζαξρνχλ ην λα αθνχλε ηη ιέεη ν δάζθαινο αιιά λα κπνξέζνπλ 
λα θαηεπζχλνπλ φπσο είπακε πξηλ, ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπο, λα 
ζεθψζνπλε φπσο πξέπεη ην πφδη, λα ην ζπξψμνπλε κέζα, λα 
ζηεξηρηνχλε ζην άιιν, λα ην επαλαθέξνπκε, ηα ρεξάθηα ηνπο λα 
θάλνπλε θη απηά ηε δνπιεηά ηνπο.  

  

Ζ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη ζπλεηδεηήο επηινγήο ζπκκφξθσζεο ζε 

θάπνην θαλφλα ζπκπεξηθνξάο δελ ζεσξείηαη δεδνκέλε γηα ηα κηθξά 

παηδηά, αιιά απαηηεί ιεθηηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ ρεηξηζκφ γηα ηελ 

εδξαίσζε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο θαηαλφεζεο θαη ηήξεζεο ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ. Ρελ εκπέδσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ karate-do θαίλεηαη λα 

δηεπθνιχλεη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ πνπ απαηηεί ε 

εμάζθεζε. Ν Ξ.Θ. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 
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αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ αζθνχκελσλ. Όπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά: 

Όιν ην dojo δνπιεχεη φπσο έλαο άλζξσπνο..φπνπ ηα δάρηπια, 
ηα ρέξηα ηνπ, ηα πφδηα ηνπ θαη ην θεθάιη είλαη έλα πξάγκα θαη 
δνπιεχεη αξκνληθά. Ξξέπεη ινηπφλ ν θαζέλαο λα αλαιακβάλεη 
θάπνην κέξνο..ηα πξνρσξεκέλα παηδηά λα βνεζάλε ηα 
αξράξηα..φρη θαη΄απνθιεηζηηθφηεηα αιιά πξέπεη λα έρνπλε θη απηφ 
ην ξφιν ηεο επζχλεο, έλα κηθξφ ρξφλν, αο πνχκε έλα 10ιεπην ζηε 
κηα ψξα καζήκαηνο λα ην αθηεξψζνπλ ζηνπο θαηλνχξγηνπο. Όρη 
ηφζν γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο θαηλνχξγηνπο φζν γηαηί έηζη 
θαιιηεξγνχλ απηφ ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο πνπ βνεζάεη λα 
αλαπηχμνπλ ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 
αζιεηψλ θαη΄επέθηαζε. Δπίζεο γηαηί απηφο πνπ δελ έδεημε θάηη, 
δελ εκβάζπλε πνηέ ζε απηφ ην θάηη! Κπνξεί λα έρεη ηελ αίζζεζε 
φηη ην γλσξίδεη φκσο δελ αλαξσηήζεθε ζνβαξά γχξσ απφ απηφ. 
Θάπνηνο γλσξίδεη θαιά θάηη κφλν φηαλ ρξεηαζηεί λα ην εμεγήζεη, 
ηφηε κφλν είλαη ζίγνπξνο φηη μέξεη. Τν λα ην δείμεηο ινηπφλ..λα ην 
αλαιχζεηο, είλαη ζίγνπξνο ηξφπνο λα ην κάζεηο.  

  

Ζ θαιιηέξγεηα εκπηζηνζχλεο κέζα απν ηελ εμάζθεζε ησλ παηδηψλ 

ζε κηα παξαδνζηαθή πνιεκηθή ηέρλε είλαη δπλαηή ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ αθνινπζείηαη ζην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο. Ρν karate-do είλαη κηα 

κνξθή δξαζηεξηφηεηαο πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, 

δελ εηζάγεη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο αζθνχκελνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

ειηθία ή ην θχιν. Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ε ειηθία ή άιια θξηηήξηα 

δηαρσξηζκνχ δελ απνηεινχλ ιφγν εμαίξεζεο ή απνθιεηζκνχ θάπνηνπ 

αηφκνπ απν ηελ εμάζθεζε. Υο απνηέιεζκα, αηνκα δηαθνξεηηθήο 

ειηθίαο ζπρλά αζθνχληαη καδί, ζηνηρείν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εμάζθεζε 

ησλ παηδηψλ ζην karate. Όπσο εμεγεί ν Ξ.Θ. κεζα απν ην παξαθάησ 

απφζπαζκα, ε ζπλεξγαζία απνδίδεη δηφηη:  

[...] ζην ρψξν ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ δελ ππάξρνπλ ηα ζηεγαλά 
φπσο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ηα παηδηά ηνπ λεπίνπ, ηα παηδηά 
ηεο πξψηεο, ηα παηδηά ηεο δεπηέξαο λα είλαη ζε έλα θιεηζηφ ζχλνιν 
ίδηαο ειηθίαο, αιιά ζην ρψξν καο ζα δεηο παηδηά κηθξήο ειηθίαο λα 
πξνπνλνχληαη κε κεγαιχηεξα παηδηά ειηθίαο 7-9 εηψλ. Έλα παηδί 
πνπ μεθίλεζε ζηα 5 ηνπ ζηα 8 ηνπ ρξφληα έρεη πηα ζεκαληηθφηαηεο 
γλψζεηο. Νπφηε έλα παηδί 5 ρξνλψλ ζα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα 
ζπλεξγαζηεί κε έλα παηδί 7-8 ή 9 ρξνλψλ θαη ζα δείμεη ν έλαο ζηνλ 
άιιν. Απηή ε ζπλεξγαζία ζε επίπεδν θηιηθφ θαη αιιεινβνήζεηαο 
ηνλ θάλεη λα καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη... ην παηδί απνηάζζεη ηελ 
αιαδνλία ηνπ, ηείλεη λα ζπλεξγάδεηαη...λα βνεζάεη θαη λα δέρεηαη 
βνήζεηα.  

 

Κέζα απν ην παξαπάλσ απφζπαζκα δηαγξάθεηαη κηα πξννπηηθή 

θαηαλφεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην 
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karate-do σο άζθεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εαπηνχ. 

πνγξακκίδνληαο ηε δηάζηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ε δηαδηθαζία 

εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do, δελ απνηειεί ζε θακία 

πεξίπησζε κηα άζθεζε κνλαμηάο αιιά θνηλσληθή πξαθηηθή, πνπ εμαίξεη 

ηε ζπκβνιή ηνπ άιινπ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ αηφκνπ. Πχκθσλα κε ην 

Foucault(2003) «...δη‟ αιιήισλ ζψδεζζαη»(Foucault, 2003: 58). Πε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα αγσγήο γηα ηελ απηνβειηίσζε, ν ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ σο ζεκαληηθνχ αξσγνχ είλαη απαξαίηεηνο. Πηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate πνπ απεπζχλεηαη 

ζε κηθξά παηδηά ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

6.3 Ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην καζεηή 

 

Ζ είζνδνο ζην dojo θέξλεη ην παηδί ζε επαθή κε θάπνηεο αξρέο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην παξαδνζηαθφ karate θαη ε εθαξκνγή ηνπο 

εμαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αζθαιή θαη 

απνδνηηθή εμάζθεζε. Νη αξρέο απηέο απνξξένπλ απν ελα θηινζνθηθφ 

ζχζηεκα ζθέςεο πνπ πξνηάζζεη ηε κε βία θαη ην ζεβαζκφ ζηνλ 

άλζξσπν, σο πξνυπφζεζε απηνγλσζίαο θαη απηνβειηίσζεο. Κέζα απν 

ηε δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο νη αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο κνξθνπνηνχληαη 

ζε ζπκπεξηθνξέο θαη δηδάζθνληαη αμίεο, παξάιιεια κε ηελ ηερληθή, 

πνπ εμππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα κε ηε δηαηψληζε ηεο ηέρλεο αιια θαη ηελ 

βειηίσζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηή. Ζ πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξψλ ζχκθσλσλ κε ηνπο θαλφλεο ηνπ dojo, εμαζθαιίδεη ηελ 

νκαιή εμέιημε θαη ζηαδηαθή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην δξφκν ηνπ karate, 

ζην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο αγσγήο, θνκβηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ν δάζθαινο. Πηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate-do, ζην ξφιν ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο 

καζεηέο.  
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6.3.1 Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δαζθάινπ   

 

Ζ εμάζθεζε ζην karate αθνξά φπσο πξναλαθέξζεθε ζε κηα 

δηαδηθαζία άζθεζεο γηα απηνβειηίσζε, πνπ απεπζχλεηαη ζε αλζξψπνπο 

θάζε ειηθίαο. Πηελ πεξίπησζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ε 

εμάζθεζε αλαθέξεηαη επίζεο σο δηαδηθαζία αγσγήο γηα ηελ 

ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμή ηνπο κέζα απν ηελ εμάζθεζε ζηηο βαζηθέο 

ηερληθέο. Πε απηή ηε δηαδηθαζία, ν δάζθαινο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα 

ηε ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηέρλεο 

ηνπ θαζψο έηζη δηαζθαιίδνληαη φπσο πξναλαθέξακε νη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

αζθνχκελσλ. Ξνηα είλαη φκσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δαζθάινπ πνπ επηρεηξεί λα δηδάμεη ην παξαδνζηαθφ karate ζηα κηθξά 

παηδηά θαη πψο εμεηδηθεχεηαη ν ξφινο ηνπ ζε απηή ηε δηαδηθαζία;  

Αλαδεηψληαο κηα αξρηθή απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα 

εμεηάζακε ηηο αθεγήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ καο-δαζθάισλ ηνπ karate 

νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηε δηδαζθαιία αιιά θαη κε  

ην καζεηή ψζηε λα αλαδπζεί κηα πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ηνπ δαζθάινπ 

ζηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο ησλ παηδηψλ.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε ζπκκεηνρή ζην karate-do αθνξά ζηελ 

εμάζθεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη θαλφλεο ηνπ 

budo, ζε κηα πξννπηηθή ή δξφκν πνπ νδεγεί ζηελ απηνβειηίσζε. Ζ 

αλάιεςε ηνπ δηδαθηηθνχ ξφινπ δελ εμαηξεί ην δάζθαιν απν ηελ επζχλε 

ζπλερνχο εμάζθεζεο ζην δξφκν ηνπ karate γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

απηνβειηίσζε. Ν δάζθαινο ή sensei, πνπ θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη «ε 

πξνεγνχκελε γεληά» δελ είλαη παξά έλαο αζθνχκελνο πνπ έρεη θηάζεη 

αξθεηά καθξηά θαη ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη ζην δξφκν ηνπ karate. 

Αλαθεξφκελνο ζηε ζρέζε ηνπ δαζθάινπ κε ην αληηθείκελν ηεο ηέρλεο 

ηνπ, o Θ.Σ. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ζπλερνχο εμάζθεζεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ ξφινπ:  

Σίγνπξα πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη ηερληθέο..δε κπνξεί ν 
δάζθαινο λα είλαη θάπνηνο κε θνηιία, πνπ δελ θάλεη πξνπφλεζε ν 
ίδηνο ... Ξνιχ βαζηθφ είλαη ν δάζθαινο λα είλαη ελεξγφο αζιεηήο 
αθφκα. Απηφ είλαη ζίγνπξα ζε θάπνην βαζκφ απαξαίηεην ...γηαηί 
πξέπεη ηα παηδηά λα έρνπλ έλα πξφηππν λα κηκνχληαη. Γηα απηφ ην 
ιφγν ππάξρνπλ ζην karate νη αγψλεο κε θαηεγνξίεο γηα κεγάιεο 
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ειηθίεο. O ιφγνο πνπ ππάξρεη απηφ είλαη γηα λα καο πάεη 
παξαπέξα. Νη αγψλεο θαη νη εμεηάζεηο είλαη αθνξκέο γηα λα γίλσ 
θαιχηεξνο, λα εμειίζζνκαη ζπλερψο..αιιηψο κέλσ ζηάζηκνο θαη ηα 
παξαηάσ. Δίηε είκαη καζεηήο είηε ζα δάζθαινο.  

 

O δάζθαινο ηνπ karate δελ είλαη παξά έλαο θνηλφο ζλεηφο πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηδξψλεη θαη λα αζθείηαη ζην karate. Κέζα απν ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο ν ίδηνο έρεη αληηιεθζεί ηε 

ζεκαζία ηεο ηέρλεο γηα ηελ εμέιημε θαη ηειεηνπνίεζε ηνπ ραξαθηήξα. 

Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά o K.N.:  

[...] εκέλα πξνζσπηθά ηα νθέιε κέζα απφ ηελ εμάζθεζε κε 
θάλνπλ λα ηα ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθά απηά πνπ δείρλσ ζηνπο 
καζεηέο κνπ. Ξεξά απφ ηελ νξνινγία θαη ηηο ηερληθέο ην φιν 
θηινζνθηθφ ζέκα θαη ε θνπιηνχξα ηνπ κε εκπλέεη θαη έηζη ην 
θάλσ. [...] Απηή ε εμάζθεζε ζε σζεί λα παο ζε άιια επίπεδα θαη ν 
θαζέλαο απηφ ην βιέπεη ζίγα ζίγα κέζα απφ ηελ εμέιημε ηνπ..είλαη 
ην κπαιφ κε ην ζψκα καδί, δε γίλεηαη λα πάλε ρψξηα απηά. 
Ξξνζπαζψ κέζα απν ηελ εμάζθεζε αθξηβψο λα πεξάζσ ζε έλα πην 
θηινζνθηθφ ηξφπν ην κπαιφ, δελ αηζζάλνκαη φηη ην έρσ θηάζεη 
αιιά φηη πξέπεη λα δνπιέςσ πνιχ αθφκα ..άιισζηε είκαη κφλν 52 
ρξνλψλ δελ είκαη κεγάινο..ειπίδσ λα ην δσ..κε απηφ ην πλεχκα ιέσ 
φηη φινη είκαζηε καζεηέο..εγψ απιά γελλήζεθα πξηλ απφ ζαο θαη 
έηπρε λα κάζσ θάηη πξηλ απφ ζαο, αιιά, φινη ήκαζηε καζεηέο 
θάπνησλ κεγάισλ δαζθάισλ. Έηζη ν κεγαιχηεξνο κπνξεί λα έρεη 
ζίγνπξα θάπνηα γλψζε παξαπάλσ αθνχ έρεη κπεη πξψηνο ζε απηφ 
ην δξφκν. 

 

Κέζα απν ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα ιφγνπ, ε πξνζσπηθή 

ζπκκεηνρή ζηελ εμάζθεζε πεξηγξάθεηαη σο δξφκνο πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξφζβαζε ζηελ αιήζεηα, ηελ απφθηεζε γλψζεο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ 

θαη ηνλ θφζκν, κε άιια ιφγηα ηελ αλάπηπμε απηνγλσζίαο θαη βειηίσζε 

ηνπ αζθνχκελνπ. Πχκθσλα κε ην Foucault (2003), ε απηνγλσζία 

απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα 

θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο καο κε ηνλ εαπηφ. Ζ γλψζε ηεο αιήζεηαο 

δελ είλαη θηήκα ή πξνλφκην ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate, αιιά παξακέλεη 

δεηνχκελν θαη θνηλφο ζηφρνο γηα δάζθαιν θαη καζεηή. Ζ γλψζε ηνπ 

δαζθάινπ θαηαλνείηαη σο απνηέιεζκα καθξνρξφληαο πξνζσπηθήο 

πξνζπάζεηαο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ εμάζθεζε ηνπ karate πνπ νδεγεί 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο εμάζθεζεο κε ηνλ εαπηφ.  

Ζ πξνζσπηθή θαη θαζεκεξηλή επαθή ηνπ sensei κε ηελ εμάζθεζε 

ζην karate, επηβεβαηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζην δξφκν αλαδήηεζεο ηεο 

αιήζεηαο θαη ηε γλψζε πνπ έρεη απνθηήζεη. Σάξε ζηελ πξφηεξε 
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εκπεηξία εμάζθεζεο θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ 

εαπηφ, ν δάζθαινο ηνπ karate είλαη ζε ζέζε ψζηε λα κπνξεί λα 

αλαηξέμεη ζηα βήκαηα πνπ έθαλε θαη λα βνεζήζεη απηνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζην ίδην κνλνπάηη.  

To ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ην δάζθαιν απν νπνηνδήπνηε άιιν 

πξνρσξεκέλν καζεηή θαη αζθνχκελν ζην karate είλαη ε αθνζίσζή ηνπ 

ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ δηαηψληζε ηεο ηέρλεο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο. 

Ζ αλαθνξά ζηε δηδαζθαιία σο ηξφπνπ δηαηψληζεο κηαο παξάδνζεο, 

παξαπέκπεη ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο Ηαπσλίαο πνπ 

επηθπιάζζεη κηα ηδηαίηεξε ζέζε θαη απνζηνιή γηα ην πξφζσπν ηνπ 

δαζθάινπ. Όπσο θαηαγξάθεηαη εηδηθφηεξα ζηελ παξάδνζε ηεο 

εμάζθεζεο ηνπ budo, o δάζθαινο ζεσξείηαη θνξέαο θαη 

ζεκαηνθχιαθαο αξρψλ θαη αμηψλ πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα 

δηαησλίζεη επηρεηξψληαο λα εηζάγεη καζεηέο ζην δξφκν ηνπ karate. Νη 

δάζθαινη πνπ ελεκέξσζαλ κε ηηο απφςεηο ηνπο ηελ έξεπλά καο 

θαίλεηαη λα θαηαλννχλ απηή ηε ιεηηνπξγία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ karate 

ζηηο κέξεο καο. Όπσο ππνγξακκίδεη o K.N.:  

To παξαδνζηαθφ karate είλαη ηαπσληθφ. Μεθηλάεη απφ κηα 
αληίιεςε θαη κηα θαηαγσγή πνπ έξρεηαη απφ ηελ Ηαπσλία, είλαη 
κέξνο ελφο πνιηηηζκνχ πνπ ζα πξέπεη λα ην κεηαδψζνπκε ζηα 
παηδηά έηζη φπσο ην κάζακε εκείο. Θξαηάκε κηα παξάδνζε, έλα 
πνιηηηζκφ ηαπσληθήο πξνέιεπζεο..  

 

Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ην karate θαηαλνείηαη σο πξνΐνλ κηαο 

πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο ηελ νπνία ν δάζθαινο επηρεηξεί λα δηαησλίζεη 

κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηα παηδηά. Ζ δηαηψληζε ηνπ karate δελ 

αλαθέξεηαη ζηελ αλαβίσζε πξνο νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ελφο 

πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο πνπ έξρεηαη απν καθξηά παξά ζηελ 

ελζάξξπλζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ σο ηξφπνπ κεηάδνζεο κηαο πξαθηηθήο 

πνπ δηαρξνληθά απνδεηθλχεηαη ππνζηεξηθηηθή γηα ηνλ αζθνχκελφ ηεο.  

Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Κ.Γ:  

[...] ην karate έρεη ηζηνξία 2000 ρξφλσλ, έρνπλε κπεζεί θαη 
εμαζθεζεί ζε απηφ γελεέο θαη γελεέο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ απφ 
αξραηνηάησλ ρξφλσλ είλαη κφλν ζεηηθά. Γε κπνξεί ζηελ επνρή πνπ 
δνχκε ηα απνηειέζκαηά ηνπ λα΄λαη αξλεηηθά. Δίλαη αθφκα 
δσληαλφ θαη κεηο θξνληίδνπκε λα ηνπ δίλνπκε ψζεζε λα αλεβαίλεη 
πην ςειά απφ ηα ππφινηπα αζιήκαηα. Γηαηί ζηεξίδεηαη ζε αξρέο, 
ζε ήζε θαη αμίεο θαη δηακνξθψλεη ραξαθηήξεο θαη 
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πξνζσπηθφηεηεο. Θαη απηή ζεσξψ φηη είλαη θαη ε επηηπρία ηνπ 
θάζε δαζθάινπ, λα εληάμεη έλα παηδί ζηελ θνηλσλία ηνπ karate.  

 

Νη αξρέο θαη αμίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εμάζθεζε ζην 

παξαδνζηαθφ karate απνηεινχλ ηα ζηνηρεία πνπ θαίλεηαη λα 

ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ αζθνχκελσλ. Ρν δηδαθηηθφ εγρείξεκα αλαθέξεηαη 

ζε κηα πξνζπάζεηα έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζε κηα θνηλσλία πνπ 

ελζσκαηψλεη ηηο εμέρνπζεο απηέο αξρέο θαη αμίεο. Πε απηή ηελ 

πξννπηηθή ν δάζθαινο απνηειεί έλα δηακεζνιαβεηή πνπ κε ηελ 

παξνπζία θαη ην έξγν ηνπ ηνπ δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν θαη έληαμε ηνπ 

παηδηνχ ζηελ θνηλσλία ηνπ karate.  

Πην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο ηνπ budo, o καζεηήο απνθαιείηαη deshi, 

πνπ ζεκαίλεη λεφηεξνο. Ν φξνο ππνλνεί ν καζεηήο είλαη θάηη παξαπάλσ 

απν έλα ζψκα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη 

δεηάεη ή επηδηψθεη λα κάζεη κηα δεμηφηεηα ή κηα ηέρλε, θαη πεξηγξάθεη 

θάπνην νηθνγελεηαθφ ή ηνπιάρηζηνλ ελ δπλάκεη κέινο κηαο νηθνγέλεηαο 

ή θνηλσλίαο. Ν καζεηήο πεξηγξάθεηαη σο ην άηνκν εθείλν πνπ ζηέθεηαη 

γηα πξψηε θνξά ζηελ πφξηα ηνπ dojo, ηελ είζνδν πνπ νδεγεί ζην δξφκν 

ηνπ karate θαη θάλεη έλα μεθίλεκα πνπ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απν ηνλ 

ίδην πφζν καθξηά ζα πξνρσξήζεη. Ζ δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα 

ηελ καθξνεκέξεπζε ηεο ζρέζεο ηνπ καζεηή κε ην αληηθείκελν ηεο 

ηέρλεο απνηειεί επζχλε ηνπ δαζθάινπ.  

Αλαηξέρνληαο επίζεο ζηελ παξάδνζε ηνπ budo φπνπ γίλεηαη ιφγνο 

γηα ηελ πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο, δηαπηζηψλεη θαλείο ηελ 

αμηνζεκείσηε ζηάζε αληδηνηεινχο πξνζθνξάο ησλ samourai γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ, σο δείγκα πεηζαξρίαο θαη απφιπηεο 

ζηνρνπξνζήισζεο ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηέρλεο ηνπο 

θαη κφλν. Ρα ρξήκαηα γίλνληαη εκπφδην ζην dojo φηαλ ππνθαζηζηνχλ 

ηνλ θχξην ζηφρν πνπ είλαη ε ζπλέρηζε θαη βειηίσζε ηεο ηέρλεο. Πε 

αληηδηαζηνιή κε ηνλ επαγγεικαηία πξνπνλεηή ησλ ζχγρξνλσλ 

αζιεκάησλ πνπ κνηξάδεηαη ηελ εκπεηξία ηνπ κε ηνλ αζθνχκελν γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ αηνκηθή 

ηνπ επίδνζε κε ζηφρν ηε δηάθξηζε ή λίθε, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ ηνπ 

karate ζε κηθξά παηδηά δηαθέξεη: αλαθέξεηαη ζηε κχεζε ζε ελα ηξφπν 
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άζθεζεο πνπ αλπςψλεη ηνλ άλζξσπν ζπλνιηθά θαη ηαπηφρξνλα 

δηαησλίδεη ηελ ηέρλε ηνπ.  

Ζ κέξηκλα γηα ηελ δηαηψληζε ηεο παξάδνζεο ηνπ karate-do κέζα 

απν ηε δηδαζθαιία ησλ κηθξψλ παηδηψλ είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 

sensei θαη ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνλ δηαθνξνπνηεί απν θάζε πξνπνλεηή 

ή εθπαηδεπηή άιισλ αζιεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ έκκηζζε εξγαζία. 

Όπσο ππνζηεξίδεη ν Γ.Θ.: 

Ν δάζθαινο γηα κέλα, εηδηθά ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ, δελ είλαη 
απηφο ν νπνίνο θάλεη θάηη απιά γηα λα παίξλεη κφλν 
ιεθηά...Ξξέπεη λα μέξεη ηε ζέζε ηνπ, πξέπεη λα μέξεη εηδηθά φηαλ 
αζρνιείηαη κε παηδηά..νηη έρεη πνιχ κεγάιε επζχλε απέλαληη ζε 
απηά ηα παηδηά, ζε ζρέζε κε έλαλ πξνπνλεηή, ρσξίο λα ζέισ λα 
κεηψζσ θαλέλα πξνπνλεηή ζηίβνπ θιπ, ν νπνίνο βάδεη απιά ηα 
παηδηά θαη ηξέρνπλε.  

 

Ζ δηδαζθαιία ηνπ karate ζε παηδηά δελ εηλαη ζπλεζηζκέλε δνπιεηα 

θαη αθφκα θη αλ θαλείο πιεξψλεηαη θαιά, ηα θίλεηξα γηα λα κνηξαζηεί 

ηηο γλψζεηο ηνπ κε άιινπο παξακέλνπλ εζσηεξηθά θαη αλαθέξνληαη 

ζηελ αθνζίσζε ζην αληηθείκελν ηεο ηέρλεο θαη ηελ αληδηνηειή αγάπε 

γηα ηνλ άλζξσπν. Όπσο ππνγξακκίδεη θη ν Ξ.Θ.:  

Ν δάζθαινο είλαη έλαο master ζην είδνο ηνπ.. έρεη θάπνην 
κπνπζνχια θαη αγάπε ζε φηη θάλεη. [...] ην θιεηδί γηα λα θάλεη 
ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα έρεη απνηέιεζκα κε ηα παηδηά είλαη 
λα ληψζεη βαζεηά αγάπε γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη λνηάδεηαη 
γηα ηα παηδηά.  

 

Ρειηθά, ε αλάιεςε ηεο επζχλεο δηαηψληζεο ηνπ karate κέζσ ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ επηβεβαηψλεη ηε δέζκεπζε ηνπ δαζθάινπ 

έλαληη ησλ αξρψλ ηεο ηέρλεο, θαζψο ε θαιιηέξγεηα ηεο ηέρλεο 

πεξηιακβάλεη ηελ κέξηκλα γηα ηε δηαηψληζή ηεο θαη πξνυπνζέηεη ηελ 

αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν. Ζ αγάπε θαη θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ε δέζκεπζε γηα ηελ πξνζθνξά ζηνπο λεφηεξνπο ηεο 

γλψζεο πνπ απνθηήζεθε απν ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία εμάζθεζεο εηλαη 

ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηε 

δηδαζθαιία θαη δηαηψληζε ηνπ karate. Ρα ζηνηρεία απηά πξνδηαγξάθνπλ 

ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate ζηε δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ.  
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6.3.2 Ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ  

 

Ζ ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηελ εμάζθεζε 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do μεθηλά απν ηελ παξαδνρή ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηνπ δαζθάινπ, σο πξφζσπν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ κηθξψλ καζεηψλ γηα απηνβειηίσζε. Θαηαλνψληαο ηελ 

εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηελ ηέρλε ηνπ karate σο άζθεζε γηα 

ηελ επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ ζε κηα θνπθστθή πξννπηηθή, ε δηδαζθαιία 

θαηαλνείηαη σο πξνζθνξά βνήζεηαο απν ην δάζθαιν ζην καζεηή θαη 

αλαθέξεηαη σο θαζήθνλ ηνπ δαζθάινπ.  

Πχκθσλα κε ην Foucault, ζην πιαίζην κηαο αγσγήο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ εαπηνχ, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

θαζίζηαηαη πνιπδηάζηαηνο (Foucault, 2003: 58). Νη πνηθίιεο δηαζηάζεηο 

ηεο έλλνηαο ηνπ δαζθάινπ αληηθαηνπηξίδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ξφινπ, πνπ δελ είλαη πάληνηε κεηαμχ ηνπο επδηάθξηηεο, 

θαζψο ν φξνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ηαπηφρξνλα ζην δάζθαιν σο 

εηζεγεηή, θαζνδεγεηή, ζχκβνπιν ή έκπηζην θίιν (Foucault, 2003: 58).  

Δηδηθφηεξα, ν δάζθαινο ηνπ karate είλαη εθείλνο πνπ αξρηθά 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο δηάδνζεο ηεο ηέρλεο επηρεηξψληαο ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ ζε παηδηά. Ν δάζθαινο αλαδεηθλχεηαη ζε εγεηηθή 

θπζηνγλσκία θαζψο ε επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απν ηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο θαη επηινγέο. Αλαθνξηθά κε 

απηή ηε δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ ζηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο 

ησλ παηδηψλ ζην karate ν Ξ.Θ. ηνλίδεη νηη:  

[...] ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη ν θπξίαξρνο. Ξξνζσπηθά δε 
πηζηεχσ φηη ζα βξνχκε νχηε πξέπεη λα ςάρλνπκε νκνηφηεηεο ή 
δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζηπι. Θα βξνχκε φκσο δαζθάινπο 
πνπ έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ή δελ ηα έρνπλ. Θαη γη΄απηφ 
δηαθνξνπνηνχληαη θαη νη λννηξνπίεο κεηαμχ ησλ ζρνιψλ. 
Υπάξρνπλ ζρνιέο πνπ είλαη πην αξκνληθέο, άιιεο πνπ είλαη πην 
επηζεηηθέο, άιιεο πνπ έρνπλ δψζεη βάζε ζηε λίθε θη άιιεο πνπ 
έρνπλ δψζεη βάζε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ πγηψλ αληηδξάζεσλ θαη 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ ραξαθηήξα.  

 

Πχκθσλα κε ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ 

εμάζθεζε είλαη θπξίαξρνο θαζψο νη επηινγέο ηνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ν δάζθαινο πξνζδίδεη ην ζηπι θαη ηελ 
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πξννπηηθή ηεο εμάζθεζεο ησλ παηδηψλ ζην karate πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο απηνβειηίσζεο. Βαζηθή ηνπ κέξηκλα απνηειεί ε νινθιήξσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ παξά ε έκθαζε ζε ηερληθνχ ηχπνπ 

ιεπηνκέξεηεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα επηκέξνπο ζηπι ηνπ παξαδνζηαθνχ 

karate.  

Αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην 

karate-do o δάζθαινο κεξηκλά γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 

ηερληθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηέρλε θαη απνηεινχλ ηελ δηδαθηέα 

χιε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ν sensei ζεσξείηαη o θχξηνο εηζεγεηήο ηεο χιεο 

κέζα ζην dojo θαη ην έξγν ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ κεζνδηθή παξνπζίαζε 

ησλ ηερληθψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηελ παξάδνζε ηεο ηέρλεο ηνπ. 

Όπσο αλαθέξεη ν Α.Σ. ζην karate:  

Νπσζδήπνηε πξέπεη λα ερεηο κηα ζσζηή χιε γηα λα θηάζεηο 
ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Έρεη κεγάιε ζεκαζία ε πιε.  

 

Όπσο πξνζζέηεη ζρεηηθά θαη ν Θ.Σ.: 

Σην karate έρνπκε ηεξάζηηα πιε, θαη είκαζηε ηπρεξνί γη’ απηφ 
γηαηί είλαη θαηαγεγξακκέλε απφ ηνπο sensei θαη ζε βηβιία..βέβαηα 
ν θαζέλαο βάδεη θαη ην δηθφ ηνπ ιηζαξάθη, αιιά βαζηθά κέλνπλε 
ζηηο αξρέο απηέο θαη ηηο βαζηθέο ηερληθέο θαη ηηο αθνινπζνχκε.  

 

Ζ γξαπηή παξαθαηαζήθε ησλ δαζθάισλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ 

φπσο θαηαγξάθεηαη ζε ζρεηηθά εγρεηξίδηα απνηειεί ζεσξεηηθή 

δεμακελή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ παηδαγσγηθή πξνζπάζεηα ηνπ δαζθάινπ. 

Απηφ δε ζεκαίλεη φηη νπνηνζδήπνηε παηδαγσγφο ζα κπνξνχζε 

αμηνπνηψληαο απηή ηε ζεσξεηηθή γλψζε λα εηζεγεζεί ηε δηδαζθαιία 

ηνπ karate ζηα παηδηά. Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο χιεο ηνπ karate ζηα 

παηδηά, ν δάζθαινο πξέπεη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ φπσο 

πξναλαθέξακε αθνξνχλ ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ κε ην αληηθείκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζπκκεηνρή θαη εμέιημε ζην δξφκν ηνπ 

karate. Ρν ηδηαίηεξν αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

αξρέο ηεο εμάζθεζεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηδηαίηεξε κεζνδνινγία 

εθπαίδεπζεο ζην karate-do, ε νπνία δηαθνξνπνηεί ην ξφιν ηνπ sensei 

απν θάζε άιιν εηδηθφ ηεο αγσγήο πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά. Όπσο 

αλαθέξεη ν Ξ.Γ.:  

[...] γηαηί κηα ραξά ην θνκκάηη ηεο πξνπνλεηηθήο .. πσο ε 
θίλεζε βνεζάεη ην παηδί ... κπνξεί λα ηα θάλεη θαη έλαο 
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παηδαγσγφο πνπ δελ έθαλε karate αιιά ε θηλεζηνινγία ηνπ 
ζψκαηνο ζην karate πηάλεη δνπιεηά ψζηε λα βνεζήζεη ην παηδί θαη 
απηφ είλαη απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate. 

 

Ππγθεθξηκέλα, ε κεζνδνινγία ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ 

ζην karate αξζξψλεηαη γχξσ απν ηελ εμάζθεζε βαζηθψλ ηερληθψλ ζε 

κηα πξννδεπηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Όπσο αλαθέξεη ν Κ.Γ.:  

Ζ θηινζνθία είλαη απφ ηα απιά ζηα εχθνια, απφ ηα εχθνια 
ζηα δχζθνια θαη απφ ηα δχζθνια ζηα ζχλζεηα... ..κηα ηερληθή ελφο 
κηθξνχ παηδηνχ 5 θαη 6 εηψλ ζα μεθηλήζεη απφ ζηάζεηο. Θα γίλεη 
επαλάιεςε θάπνηεο 4-5 θνξέο ζηηο ζηάζεηο θαη κεηά ζα 
μεθηλήζνπκε θάπνηα βήκαηα κε ηελ ηερληθή καο. Ξρ έλα oizuki - 
κπξνζηά βήκα γξνζηά. Όηαλ βιέπνπκε φηη ην παηδί αξρίδεη λα 
θαηαλνεί απηή ηε δηαδηθαζία πξνρσξάκε δνπιεχνληαο θάπνηεο 
επαλαιήςεηο πάλσ ζε απηφ ζε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, εκπξφο –
πίζσ ή πιάγηα ζε θάπνηεο άιιεο ηερληθέο.  

 
Έλα πξψην βήκα ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε εθκάζεζε ησλ 

ζηάζεσλ. Ζ δηδαζθαιία ησλ ζηάζεσλ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο, ηεο ζέζεο θαη 

νλνκαζίαο ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο θαη ζε ζρέζε κε ην ρψξν. Όπσο 

αλαθέξεη ν Γ.Κ.:  

Τν πξψην πξάγκα ζεσξψ πσο είλαη ε ηζνξξνπία. Φσξηο 
ηζνξξνπία δε κπνξνχκε λα βγάινπκε νηηδήπνηε. Όπσο έλα θηήξην 
αλ δε ην ζεκειηψζεηο θαιά ζα πέζεη..ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ινηπφλ. 
Γείρλνπκε δειαδή ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην 
karate. [...] heisoku dachi, mosubi dachi, heiko dachi, shizentai, 
shiko dachi θιπ nekoashi dachi .. ηνπο καζαίλεηο ινηπφλ ηε ζηάζε 
θαη ηε ζέζε ησλ κειψλ θαη εθεί πάλσ ηνπο καζαίλεηο θαη ηελ 
νξνινγία ... έηζη ην δηδάρηεθα θαη έηζη ην ζπλερίδσ θαη γσ. Θεσξψ 
φηη ην θάζε πξάγκα πξέπεη λα ιέγεηαη φπσο είλαη θαη φρη λα ην 
νλνκάδσ εγψ φπσο ζέισ γηα λα δηεπθνιχλνκαη. 

 
Ζ κεζνδηθή δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ απνηειεί επζχλε ηνπ 

δαζθάινπ πνπ δεζκεχεηαη απν ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο ηνπ karate. Ζ 

εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ μεθηλά κε ηε δηδαζθαιία ησλ ζηάζεσλ, 

πνπ φκσο δελ εμαληιείηαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζσκαηνκεραληθήο ηεο 

βαζηθήο ηερληθήο αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο 

νξνινγίαο σο κέξνο ηεο δηδαθηέαο χιεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πξαθηηθή 

απηή θαίλεηαη λα απνηειεί κεζνδνινγηθή επηινγή ζηε δηδαζθαιία ησλ 

κηθξψλ καζεηψλ θαζψο ππνζηεξίδεη ην ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δηαηψληζεο ηεο ηέρλεο κέζα απν ηελ πξνζσπηθή 
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εμέιημε ηνπ καζεηή ζην δξφκν ηνπ karate. Πχκθσλα κε ηνλ Θ.Λ. ε 

εθκάζεζε ηεο νξνινγίαο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμάζθεζεο ζην 

παξαδνζηαθφ karate θαη αλαθέξεηαη σο επζχλε ηνπ δαζθάινπ. Όπσο 

ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά: 

[...] ζην karate είλαη απαξαίηεηε ε νξνινγία. Δίλαη ν ηξφπνο, 
είλαη νη ηερληθέο λα δνπιεχνληαη φπσο δείρλνπλε νη δαζθάινη.. 
γηαηί είλαη παξαδνζηαθφ ην karate. Μεθηλάεη απφ κηα αληίιεςε θαη 
κηα θαηαγσγή πνπ έξρεηαη απφ ηελ Ηαπσλία, είλαη κέξνο ελφο 
πνιηηηζκνχ πνπ ζα πξέπεη λα ην κεηαδψζνπκε ζηα παηδηά έηζη 
φπσο ην κάζακε εκείο. Θαη γη’ απηφ ιέγεηαη παξαδνζηαθφ, απηφ 
είλαη ε καγεία ηνπ, θξαηάκε κηα παξάδνζε, έλα πνιηηηζκφ 
ηαπσληθήο πξνέιεπζεο..  

 

Θαη ζπλερίδεη ν Γ.Θ.:  

[...] ζηα κηθξά ηα παηδάθηα καζαίλνπλε ζηα ειιεληθά αιιά θαη 
ζηα ηαπσληθά ηελ ηερληθή, ηηο νξνινγίεο θαη ηηο θηλήζεηο πνπ έρεη 
ην karate. Κπνξνχλ, θαίλεηε δχζθνιν, αιιά κπνξνχλ. Θαη 
ζεσξψληαο φηη καζαίλνπλ θαη κηα άιιε γιψζζα, κηα παξάμελε κηα 
μχιηλε αλ ζεο..φκσο είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ θάηη πξσηφηππν, 
πξσηφγλσξν φπσο είλαη ηα ρξψκαηα ηεο ζηνιήο, ε ίδηα ε ζηνιή 
πνπ είλαη έμσ απφ ηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Φαίλεηαη ελδηαθέξνλ, 
εηδηθά 5-6ρξνλα φηαλ έξρνληαη πξψηε θνξά ζην dojo ..  

 

Ζ πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο νξνινγίαο ζηα κηθξά παηδηά 

θαηαλνείηαη επίζεο σο εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο σο ζηνηρείνπ 

άιινπ πνιηηηζκνχ. Ππδεηψληαο γηα ηελ πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

νξνινγίαο ν Γ.Θ. ππνζηεξίδεη επίζεο νηη ε εθκάζεζε ζηνηρείσλ ηεο 

κεηξηθήο γιψζζαο ηνπ karate ζπκβάιεη ζηελ δηάδνζε θαη δηαηψληζε ηεο 

ηέρλεο πξνο φθεινο φκσο γεληθφηεξα ηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ 

κηθξψλ καζεηψλ ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο. Όπσο αλαθέξεη:  

 [...] απηφ είλαη θαιφ γηαηί ηα βνεζάεη, ζην κέιινλ ηα βνεζάεη, 
απνθηάλε θνηλή γιψζζα κε ηνλ άιιν πνπ είλαη ζηελ Ηαπσλία θαη 
έρεη ηελ ίδηα ηερληθή κε ηελ ίδηα νξνινγία. [...] Θαη ζε ζεκηλάξηα 
πνπ έρνπκε πάεη, πνπ έρνπλ έξζεη δάζθαινη απφ ηελ Αγγιία, ηελ 
Ηαπσλία θ.η.ι. ζπκκεηείραλ θαη παηδηά κηθξήο ειηθίαο πνπ δελ 
ήμεξαλ Αγγιηθά γηαηί ήμεξαλ ηελ νξνινγία ζηα Ηαπσληθά [...] ηε 
δνκή ηε βαζηθή, ηηο εληνιέο, ην κέηξεκα, ην γπξίζηε, ην θαζίζηε 
πνπ έιεγε ζηα Ηαπσληθά, ππήξρε κηα θνηλή γιψζζα.. θαη 
κπνξνχζαλ άλεηα θαη παξαθνινπζνχζαλ ην ζεκηλάξην απφ 6 
ρξνλψλ κέρξη 40. 

 

Ζ δηδαζθαιία ηεο χιεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο 

νξνινγίαο, ζεσξείηαη φηη θνηλσληθνπνηεί ζε κηα παγθφζκηα θνηλφηεηα 
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ηνπ karate θαη εμαζθαιίδεη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ εμάζθεζε 

πέξα απν ηα ζηελά φξηα ηνπ dojo. Όπσο ππνγξακκίδεη θαη ν Γ.Κ:  

Βνεζάεη απηή ε νξνινγία γηαηί φπνπ θαη λα βξεζνχλε ηα παηδηά 
πνπ θάλνπλε karate, δειαδή ηαπσληθή πνιεκηθή ηέρλε, ζα 
θαηαιαβαίλνπλ ηελ νξνινγία..έζησ θη αλ πάλε ζηελ εθεβεία έλα 
ηαμίδη ζε άιιε ρψξα ή γηα ζπνπδέο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ 
θαη ζα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ πξνπφλεζε. Σαλ νξνινγία είλαη 
θνηλή.  

 

Όπσο πξνζζέηεη θαη ν Θ.Λ.:  

Νπφηε, ζε φπνην κέξνο ηνπ θφζκνπ θη αλ βξεζείο θαη αθνχζεηο 
ηελ νξνινγία καο είλαη θνηλή θαη κπνξείο λα θαηαιάβεηο θαη λα 
ζπκκεηάζρεηο ζε ζεκηλάξηα κε άιινπο δαζθάινπο θαη ζην 
εμσηεξηθφ.  

 

Ζ δηδαζθαιία ηεο νξνινγίαο ηνπ karate ζηελ παξαδνζηαθή γιψζζα 

πξνέιεπζεο ηεο ηέρλεο, ππνγξακκίδεη κηα βαζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ δαζθάινπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ αλάπηπμε 

απηνγλσζίαο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Πχκθσλα κε 

ην Foucault(2003), ν δάζθαινο επσκίδεηαη ηελ θνηλσληθή επζχλε γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζε κηα ηδηαίηεξε δηαδηθαζία 

ππνθεηκελνπνίεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ απηνγλσζία θαη απηναλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ ηνπ γχξσ απν ην αληηθείκελν ηεο εμάζθεζεο. Όπσο 

ππνγξακκίδεη ραξαθηεξηζηηθά ν K.N.: 

 [...] καζαίλνπκε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, γηαηί ηνπο 
βάδεη ζε κηα δηαδηθαζία λα ζθεθηνχλ ηη είλαη απηφ πνπ θάλνπλε.  

Ζ δηδαζθαιία ησλ ηερληθψλ κε ηξφπν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

νξνινγία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εμάζθεζε, ζπκβάιεη ζηελ εδξαίσζε 

θαηαλφεζεο γηα ην αληηθείκελν ηεο εμάζθεζεο θαη ηαπηφρξνλα ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή ζηελ θνηλσλία ηνπ karate. Ζ εθκάζεζε 

ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο πξνέιεπζεο θαη ηεο νξνινγίαο ησλ ηερληθψλ 

ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα απηνβειηίσζεο ησλ καζεηψλ ζε κηα 

καθξνρξφληα θαη κειινληηθή πξννπηηθή δσήο. Δπίζεο, ππνγξακκίδεη 

ηελ πξννπηηθή θαηαλφεζεο ηεο εμάζθεζεο σο ηξφπν δσήο γηα ηελ 

απηνβειηίσζε. Δλ γέλεη, ε απηνγλσζία θαη ε απηνβειηίσζε 

θαηαλννχληαη σο δσηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

νπνίσλ ν δάζθαινο δεζκεχεηαη λα ζπλδξάκεη.  

Γηα ηε δηεχξπλζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο εμάζθεζεο, ν δάζθαινο επηρεηξεί ηε κεζνδηθή 
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παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εμάζθεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο παξάδνζεο. Ν ξφινο ηνπ σο εηζεγεηή ηεο ηέρλεο ζηα παηδηά 

αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ απινχζηεξσλ ηερληθψλ θαη ηεο 

νξνινγίαο κε ζηφρν ηελ πξννδεπηηθή εδξαίσζε κηαο θαηαλφεζεο απν 

ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο. 

Πε απηή ηελ πξννπηηθή ν ξφινο ηνπ αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ νξγάλσζε 

θαη παξνπζίαζε ηεο χιεο κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ θαη επράξηζην γηα ην 

παηδί.  

Όπσο αλαθέξεη ν K.N.: 

Ζ χιε είλαη ε ίδηα απιά ν ηξφπνο δηαθέξεη γηα ηηο κηθξέο 
ειηθίεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο. Ν ηξφπνο..πξνζπαζνχκε λα 
πεξάζνπκε ζηα παηδηά ην ίδην λφεκα αιιά κε πην παηδαγσγηθφ θαη 
ήπην ηξφπν, ψζηε λα κπνξέζεη ην παηδάθη λα θαηαιάβεη. Δίκαζηε 
πην επαίζζεηνη κε ηα παηδηά θαη πνηέ δελ ηα απνγνεηεχνπκε, 
πάληα ηα ελζαξξχλνπκε θαη ηα επηβξαβεχνπκε κε έλα 
ηξφπν..επράξηζην θαη φρη θαηαλαγθαζηηθφ, ε επαλάιεςε λα είλαη 
ςπραγσγηθή...ζα παηρλίδη. 

 

Ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ 

αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ επηδίσμε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

κε ηξφπν ςπραγσγηθφ θαη επράξηζην γηα ην παηδί. Ρν παηρλίδη 

θαηαλνείηαη σο απνηειεζκαηηθφο θαη επράξηζηνο ηξφπνο εηζαγσγήο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο ηνπ karate. Όπσο 

αλαθέξεη ζρεηηθά ν Γ.Ε.: 

Δίλαη karate, θαη... ην karate είλαη επίπνλν θαη απαηηεί 
εμάζθεζε κε πνιιέο επαλαιήςεηο. Θάπσο ινηπφλ πξέπεη κε ηα 
παηδηά λα βξνχκε ηε ρξπζή ηνκή..δε ζέινπκε λα απνξξίςνπκε ηελ 
νπζία ηνπ karate ηειείσο, δε ζέινπκε φκσο λα δηψμνπκε θαη έηζη 
εχθνια παηδηά κε δπλαηφηεηεο. Ζ πξαθηηθή κνπ κε ηα παηδηά είλαη 
λα κελ ηα ηξνκάμσ. Γειαδή απηφ πνπ πξνζπαζψ λα βάισ κέζα 
ζηελ πξνπφλεζε είλαη παηρλίδη. Ξνιχ παηρλίδη. Τν παηρλίδη ζέισ 
λα ηνπο αθήζεη έλα αίζζεκα επραξίζηεζεο, έλα αίζζεκα 
επηηπρίαο... [...]  

 

Πχκθσλα κε ηνλ Γ.Κ.:  

Ζ πεηζαξρία θαη ε δνπιεία κπνξνχλ λα έξζνπλε ιίγν πην κεηά. 
Σε απηή ηελ ειηθία είλαη δχζθνιν θαη παξάηνικν λα βάιεηο ηα 
παηδηά λα δνπιέςνπλε απζηεξά.. Τα παηρλίδηα είλαη κηα 
θαηάζηαζε κε ηελ νπνία θάλεηο ην παηδί λα δερηεί κε επραξίζηεζε 
ηελ πξνπφλεζε πνπ είλαη δχζθνιε δνπιεηά γηα ηα παηδηά..ηα 
παηρλίδηα, φηη ηνπο παξέρεη δηαζθέδαζε ην θάλνπλ κε πεξηζζφηεξε 
επραξίζηεζε.  
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Ζ κέζνδνο παξνπζίαζεο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ karate-do ζηα 

κηθξά παηδηά κε παηγληψδε ηξφπν πέξα απν ηελ επραξίζηεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ ηεο 

εμάζθεζεο. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Θ.Σ.:  

[...] ηα παηδηά απφ κσξά ζηελ νπζία κέζα απφ ην παηρλίδη 
καζαίλνπλε, ..είλαη θάηη πνπ ηνπο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ’ θαη 
έρνπκε δηάθνξα παηρλίδηα πνπ ηα θάλνπκε γηα δηαθνξεηηθνχο 
ιφγνπο.. εμαξηάηαη ηη ζέιεηο λα πεξάζεηο κέζα απφ ην παηρλίδη. 
Υπάξρνπλ παηρλίδηα ηζνξξνπίαο, ππάξρνπλ παηρλίδηα πνπ ζε 
βάδνπλ λα ζθέθηεζαη πεξηζζφηεξν ην ζπκπαίρηε κνπ θαη λα 
ιεηηνπξγήζσ ζαλ νκάδα..θαη παξφηη ην karate ζεσξείηαη αηνκηθφ 
άζιεκα ζίγνπξα κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε θαη νκαδηθά 
ππάξρεη θαη νκαδηθή κνξθή αγψλσλ θαη εδψ ζην dojo είκαζηε 
ζπλερψο κηα νκάδα θαη πξέπεη λα κάζνπκε λα ιεηηνπξγνχκε κέζα 
ζηελ νκάδα.  

 

Ζ ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ σο ηξφπνπ παξνπζίαζεο ηεο χιεο ηνπ 

karate ζηα κηθξά παηδηά ππνγξακκίδεη θπξίσο ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ 

ζην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επζχλε εδξαίσζεο 

θαηαλφεζεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εμάζθεζεο. Ν δάζθαινο ηνπ 

karate επηιέγεη ηελ πξαθηηθή ηνπ παηρληδηνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή λα θαηαλνήζεη ην αληηθείκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο. Όπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεη ν Γ.Θ.: 

Τε γξνζηά ζα ηε δείμεηο αιιηψο ζε έλα 5ρξνλν αιιηψο ζε έλα 
10ρξνλν, αιιηψο ζε έλα 18ρξνλν, αιιηψο ζε έλαλ 30ρξνλν, γηαηί 
έρνπλε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ θάζε 
πξάγκαηνο. Ξξέπεη ζηα παηδηά εθηφο απφ ηε θαζαξή δνκή ηνπ 
καζήκαηνο λα έρεηο θαη έλα ηξφπν παηρληδηνχ. 

 

Όπσο ππνγξακκίδεη ν Κ.Γ.:  

[...] ηα παηδηά είλαη παηδηά! Τν κπαιφ ηνπο δε κπνξεί λα 
αληηιεθζεί φηη θάλνπκε karate. Γελ είλαη ηθαλά λα αληηιεθζνχλ 
κηα θαιή ηερληθή, νζν θαιά θαη λα ηελ εθηειέζεη ν πξνπνλεηήο, 
εάλ φκσο ηνπο παξνπζηάζσ κηα ηερληθή κε παηγληψδε ηξφπν ... εθεί 
αληηιακβάλεηαη φηη θάηη έθαλε.  

 

Ξξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εδξαίσζεο θαηαλφεζεο ηνπ κηθξνχ 

παηδηνχ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εμάζθεζεο ν ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ 

ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ πξαθηηθή ηνπ παηρληδηνχ πεξηγξάθεηαη 

σο ηδηαίηεξε ελφηεηα ζην πιαίζην θάζε πξνπφλεζεο. Ζ ελφηεηα 

παηρληδηνχ πεξηιακβάλεη αζθήζεηο γπκλαζηηθήο θαη αλαθέξεηαη σο 
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εηδηθή πξνζέξκαλζε γηα ηελ εμάζθεζε ηεο ηερληθήο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. Πχκθσλα κε ηνλ Γ.Ε.:  

Τν παηρλίδη πξψηα απ’ φια είλαη αζιεηηθφ πάληα, δελ είλαη 
παηρλίδη γηα λα πεξάζνπκε ηελ ψξα καο...ηνπο βάδεηο παηρλίδηα 
γπκλαζηηθήο θαη ζην ηέινο..10-15 ιεπηα θαη φρη παξαπάλσ 
θάλνπλε karate, δελ κπνξνχλε παξαπάλσ ηα κηθξά ηα παηδηά.  

 

Ν Γ.Θ. ζπκπιεξψλεη:  

 

Τν παηρλίδη ... είλαη παηρλίδη κέζσ ηερληθψλ ηνπ karate.. εηδηθή 
πξνζέξκαλζε πάλσ ζηελ ηερληθή θαη φρη κέζσ κπάζθεη, βφιετ ή 
ν,ηηδήπνηε άιιν ζαλ εηδηθή πξνζέξκαλζε.  

 

Ζ ελφηεηα ηνπ παηρληδηνχ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε αλαινγηθά 

ελφηεηα ζηε δνκή κηαο πξνπφλεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Όπσο 

αλαθέξεη ν Γ.Ξ.: 

Τν παηρλίδη είλαη αζθήζεηο πνπ δπλακψλνπλ ην θνξκί...αλ 
δειαδή κηα δηδαθηηθή ψξα είλαη γχξσ ζηα 45-50 ιεπηά γηα ηα 
παηδηά, ην πξψην θνκκάηη είλαη ην θνκκάηη ηεο γπκλαζηηθήο θαη 
θξαηάεη πεξίπνπ 15 κε 20 ιεπηά..θπξίσο αεξφβηαο κνξθήο, θαη έλα 
επφκελν θνκκάηη ην νπνίν έρεη ζρέζε κε αζθήζεηο ελδπλάκσζεο 
θαη ηζνξξνπίαο-κπτθήο ζπλαξκνγήο ..θαη έρνπκε θαη έλα ηειεπηαίν 
θνκκάηη πνπ είλαη πάιη 15-20 ιεπηά αλάινγα, πνπ είλαη ην θνκκάηη 
ηεο ηερληθήο ηνπ karate.  

 

Ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παηρληδηψλ γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ εμαζθάιηζε 

ησλ κέζσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπο. Όπσο εμεγεί ν Ξ.Γ. ε ελδπλάκσζε 

κεζα απν ην παηρλίδη γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο:  

[...] κε βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ πνπ κπνξεί λα είλαη ιάζηηρα, 
ηκάληεο κπνξεί λα είλαη δψλεο, ζηεθάληα, κπνξεί λα είλαη ζηφρνη, 
κπνξεί λα είλαη αθίλεηε ladder ή ζηαζεξή ζθάια πνπ βάδνπκε ζην 
πάησκα, κπνξεί λα είλαη θψλνη, κπνξεί λα είλαη εκπφδηα, κπνξεί 
λα είλαη ηα ίδηα ηα παηδηά ζε δηάθνξνπο ξφινπο, ηα νπνία κέζα απφ 
ην παηρλίδη ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ απνθηνχλε δεμηφηεηεο.  

 

Ζ επηινγή ηνπ απαξαηηήηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε δηεπζέηεζε ηνπ 

ρψξνπ εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ππνγξακκίδεη κηα αθφκε 

δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ sensei ζηε δηδαζθαιία ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην 

karate πνπ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ 

εμάζθεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απηνβειηίσζεο. Ζ επζχλε ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ κέξηκλα γηα εμάιεηςε 
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ησλ θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αληαγσληζηηθή θχζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Όπσο ππνγξακκίδεη ν Γ.Θ.:  

Σην karate..ηα παηδηά καζαίλνπλε λα θάλνπλε άκπλεο, λαη 
καζαίλνπλε θαη λα ρηππάλε. Τν λα ρηππήζεη έλα παηδί έλα 
ζπκκαζεηή ηνπ είλαη πνιχ άζρεκν, ππάξρνπλ ηερληθέο θαη ζην 
karate θαη ζε πνιιέο πνιεκηθέο ηέρλεο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη 
πνιχ επηθίλδπλεο ή θαη ζαλαηεθφξεο. Άξα ινηπφλ έλαο δάζθαινο, 
έρεη πνιχ κεγάιε επζχλε θαη πξέπεη λα μέξεη πνιχ θαιά ηε ζέζε 
ηνπ θαη πνπ ζηέθεηαη..  

 

Πε απηή ηελ πξννπηηθή θαη δεδνκέλνπ ηνπ ηδηαίηεξνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο δηδαζθαιίαο ν δάζθαινο κεξηκλά θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

καζεηψλ κέζα ζην dojo. Ζ αζθαιήο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κέζα ζην 

dojo αλαθέξεηαη σο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ ζσκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ηνπο αλάπηπμε θαη εμέιημε. Ν Κ.Γ. αλαθέξεη:  

[...] ην θπξηφηεξν πξάγκα πνπ πξνέρεη γηα καο ηνπο 
πξνπνλεηέο είλαη ε αζθάιεηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ.  

 

Θαη ν Θ.Λ. ζπκπιεξψλεη:  

Σεκαζία έρεη λα δηδάμνπκε ην ζσζηφ ηξφπν ηεο άζθεζεο ζηα 
κηθξά παηδηά. Λα κάζνπλε λα δνπιεχνπλε ην ζψκα ηνπο ζσζηά γηα 
λα κελ ηξαπκαηηζηνχλ γηα λα έρνπλε κηα θαιή εμέιημε ηεο 
ζσκαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Απηφο λνκίδσ είλαη ν βαζηθφηεξνο 
ξφινο ηνπ δαζθάινπ πνπ δνπιεχεη κε παηδηά. Ξξέπεη λα 
εμαζθνχληαη ρσξίο λα έρνπλε πξνβιήκαηα πγείαο, ηφζν άκεζα φζν 
θαη ζην κέιινλ λα κελ πξνθχςνπλ απφ ιάζε ζηελ εμάζθεζε.  

 

Γηα ηελ απνκάθξπλζε θηλδχλσλ ηξαπκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ κέζα 

ζην dojo θαηά ηελ εμάζθεζε ν δάζθαινο θξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε 

αλαγθαίνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ. Ππγθεθξηκέλα αλαθέξεη ν Ξ.Θ.:  

Νπσζδήπνηε ρξεηάδεηαη θάπνηνο βαζηθφο εμνπιηζκφο. Δίλαη 
απαξαίηεην λα έρνπκε ην ζσζηφ δάπεδν γηα ην άζιεκα πνπ 
θάλνπκε, γηα λα απνθεχγνπκε ηξαπκαηηζκνχο απφ ηηο πηψζεηο θαη 
ηηο αζθήζεηο ζπλνιηθά, γηα λα απνζβήλνπλ θαιχηεξα νη θιεηδψζεηο 
ηνλ θξαδαζκφ ηνπ ζψκαηνο,.. φπσο νη θαηαπνλήζεηο ζηε 
ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ ζψκαηνο είλαη πνιχ πνιχ ιηγφηεξεο φηαλ 
ηξέμεηο κε έλα αζιεηηθφ παπνχηζη αληί λα ηξέμεηο μππφιεηνο. Δίλαη 
ζεκαληηθφ απηφ ην ζηνηρείν ηνπ ρψξνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη 
ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ αζθνχκελσλ, ψζηε λα δέρνληαη 
ιηγφηεξεο θαη κηθξφηεξεο θαηαπνλήζεηο.  

αιιά θαη 

 [...] πξέπεη λα ππάξρεη εμνπιηζκφο ζε γάληηα, επηθαιακίδεο 
πξνζηαηεπηηθέο γηα ηηο θλήκεο ησλ πνδηψλ… ζα πξέπεη λα ππάξρνπλε 
θάπνηνη θαηάιιεινη ζηφρνη θαη έλαο ζάθθνο γηα λα εμαζθνχληαη ηα 
παηδηα θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ θίλεζε ησλ γνθψλ θαη ηνπ ζψκαηνο 
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ψζηε λα εθαξκφδνπλ δχλακε γηα λα θαιιηεξγνχλ πξννδεπηηθά 
απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο.  

 

Γεληθά, ε χπαξμε βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ππνζηεξίδεη ην ζθνπφ ηεο 

εμάζθεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αζθνχκελσλ θαη ε ρξήζε ηνπ εληζρχεη 

ηελ δπλαηφηεηα ηνπ δαζθάινπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ karaete ζε κηθξά 

παηδηά. Ν Ξ.Θ. αλαθέξεη ζρεηηθά:  

Όζν πεξηζζφηεξν βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ έρεηο ηφζν 
πεξηζζφηεξε δπλαηφηεηα έρεηο. Αο πνχκε, εάλ έρεηο γάληηα γηα 
φινπο ηνπο καζεηέο κπνξείο λα θάλεηο πην ξεαιηζηηθή ηελ 
πξνπφλεζε ζε πεξηβάιινλ κάρεο, κπνξνχλ φινη ηαπηφρξνλα λα 
δνπιεχνπλ κηα ηερληθή ζε δεπγάξηα θαη κε ζρεηηθή δχλακε, αθνχ 
ηα γάληηα απνζβαίλνπλ ηα ρηππήκαηα ζην ζψκα. Δπίζεο εάλ έρεηο 
ζηφρνπο, βνεζάλε ζηελ εμάζθεζε κε αληίπαιν, πάιη έρεηο πην 
ξεαιηζηηθή ζπλζήθε, αθνχ ν ζηφρνο επηηξέπεη εθαξκνγή δχλακεο 
ρσξίο ηξαπκαηηζκνχο θαη απαζρνινχληαη θαη νη δπν ελαιιάμ. Όζν 
πεξηνξίδνληαη ηα βνεζήκαηα ηφζν πξέπεη λα είζαη 
επξεκαηηθφηεξνο γηα λα θαιχςεηο ηηο αλάγθεο.  

 
Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνπο θηλδχλνπο ζην dojo, δελ αλαθεξφκαζηε 

κφλν ζε θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ πάληα ιφγσ ηεο αληαγσληζηηθήο 

θχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά ζε ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα βηψλεη θάζε καζεηήο ηδηαηηέξσο. Θα ππάξμεη 

καζεηήο πνπ πξνέξρεηαη απν πεξηβάιινλ θαθνπνίεζεο, καζεηήο 

επηζεηηθφο θαη βίαηνο, φπσο επίζεο καζεηήο αιαδφλαο θαη επηδεημίαο. 

Όπσο αλαθέξεη ν Θ.Λ.:  

Ξνιιέο θνξέο ηα παηδηά ζέινπλ θάπνηα ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε. 
Τν παηδί είλαη έλαο θαζξέπηεο ηεο νηθνγέλεηαο. Τν παηδί πξψηα ζα 
γλσξίζεη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη κεηά ζα έξζεη ζε επαθή 
κε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο νηθνγέλεηαο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα 
είκαζηε πξνζεθηηθνί κε θάζε παηδί ησλ δηαθνξεηηθψλ νηθνγελεηψλ 
πνπ έξρεηαη ζε καο, γηαηί θάζε παηδί είλαη κηα μερσξηζηή 
πξνζσπηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη. Δκείο αλ δνπιέςνπκε πάλσ 
ζηα παηδηά κε έλα επαίζζεην ηξφπν ζα έρνπκε κφλν θαιά λα ηνπο 
πξνζθέξνπκε.  

 

Υζηφζν, παξφηη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ απαηηεί ελζπλαίζζεζε θαη 

ιεπηνχο ρεηξηζκνχο, ν sensei δελ είλαη ςπρνιφγνο. Πηφρνο ηνπ dojo 

είλαη λα θάλεη ηνπο πγηείο αλζξψπνπο πγηέζηεξνπο, ζσκαηηθά θαη 

ςπρνινγηθά, φρη λα επαλνξζψζεη βαξηά δηαηαξαγκέλεο 

πξνζσπηθφηεηεο. Πε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε αληίδξαζε ηνπ δαζθάινπ 

ζα είλαη ε απνβνιή ή εμαίξεζε απν ην κάζεκα. Όκσο ζα πξέπεη ν 

δάζθαινο λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηθξν-αδπλακίεο πνπ έρνπλ φινη 
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νη άλζξσπνη γηα λα κπνξέζεη λα πξνζθέξεη ηειηθά ζην παηδί, θαη απηφ 

απαηηεί εγεηηθέο ηθαλφηεηεο.  

Γηα ηελ δηαζθάιηζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαηά ηελ εμάζθεζε ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ, ν δάζθαινο αλαδεηθλχεηαη έηζη ζε αξρεγφ ηεο ηάμεο. Ν 

ξφινο ηνπ δαζθάινπ σο αξρεγνχ ηεο ηάμεο αλαθέξεηαη ζηελ 

θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηελ 

εμάζθεζε. Όπσο αλαθέξεη ν Ξ.Γ.: 

Ν δάζθαινο είλαη ν αξρεγφο ηεο ηάμεο θαη γηα λα ππάξμεη κηα 
ζσζηή θαζνδήγεζε φινη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αθνχκε ην 
δάζθαιν ζαλ αξρεγφ ηεο ηάμεο..ψζηε φιν ην dojo λα δνπιέςεη 
ζσζηά. [...] Θαζνδεγεί ηε ζσζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα 
επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο πξνπφλεζεο. Θάπσο έηζη, φκσο φρη 
ζηξαηησηηθά φρη… αιιά κε θπζηθφ ηξφπν. Γηαηί φηαλ δελ ηεξεζνχλ 
νη θαλφλεο ιεθηηθά, δεχηεξε θνξά ιεθηηθά κε πην απζηεξφ χθνο 
έπεηηα ε ηηκσξία ζα είλαη ζε επίπεδν κε ζπκκεηνρήο ζε παηρλίδη ή 
θάηη ηέηνην θαη ίζσο ζε επφκελν ζηάδην θάπνηα απνκάθξπλζε απφ 
ηελ ηάμε. 

 

Ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ σο αξρεγνχ ηεο ηάμεο ζηελ εμάζθεζεο ησλ 

κηθξσλ παηδηψλ ζην karate αλαθέξεηαη ζηε κέξηκλα γηα νξγάλσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ ζην karate. Πηελ θαηεχζπλζε απηή ν δάζθαινο 

επηδηψθεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην κάζεκα ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ dojo. Πχκθσλα κε ηνλ Ξ.Γ., νη θαλφλεο απηνί είλαη 

ζηαζεξνί, απεπζχλνληαη ζε φινπο θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

εμάζθεζεο. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά :  

Σηαζεξνί θαλφλεο. Θαηαξρήλ απ’ φηαλ κπαίλνπκε ζηε ζρνιή 
φινη έρνπκε λα θάλνπκε κε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, δελ 
κπνξνχκε λα κηιάκε γηα εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο ζρνιήο θαη ν 
θαζέλαο λα θάλεη φηη ζέιεη..δειαδή ν έλαο ζα βάιεη ηε ζηνιή θαη ν 
άιινο ζα βάιεη θνληνκάληθν κπινπδάθη. Τα παηδηά ζε νπνηαδήπνηε 
ειηθία αθφκα θαη ζηελ ειηθία ησλ 5 θαη ησλ 6, κπνξνχλ λα 
θαηαιάβνπλ φηη είλαη ππνρξεσκέλα λα ζεβαζηνχλε ηνπο θαλφλεο 
ηηο ζρνιήο. Θαηαιαβαίλνπλ φηη κπαίλνπλ ζε έλα ρψξν πνπ δελ 
θάλνπλ απηά θνπκάλην δελ είλαη ην ζπίηη ηνπο, δελ είλαη ε αιάλα. 
Δ…φινη ινηπφλ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλε ηελ πξψηε θνπβέληα πνπ 
ζα γίλεη κφιηο έξζνπλ λα γξαθηνχλ ζε απηή ηε ζρνιή, φηη ηα 
δερφκαζηε ζηε ζρνιή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζέβνληαη ηνπο 
θαλφλεο ηεο ζρνιήο. Νπφηε μέξνπλ αλα πάζα ζηηγκή φηη φηαλ 
θάλνπλ θάηη ιάζνο ή δελ θάλνπλ θάηη ζσζηά ζα ππάξμεη θάπνηνπ 
είδνπο επίπιεμε. Νπφηε θαη ηα πεξηζζφηεξα ζπκκνξθψλνληαη. 
Βέβαηα θαη απηφ ζέιεη θάπνην ηξφπν γηαηί κε μερλάκε φηη φια απηά 
γίλνληαη γηα ην θαιφ ηνπ παηδηνχ. Σθνπφο καο δελ είλαη λα θχγεη λα 
δηψμνπκε έλα παηδί απφ ην karate, αιιά λα θαηαθέξνπκε λα ην 
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θξαηήζνπκε φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχκε ψζηε λα ην αγαπήζεη θαη 
κεηά λα πάξεη φια ηα νθέιε ηεο ηέρλεο.  

 

Νη θαλφλεο απηνί δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

εμάζθεζεο ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ φζν θαη ηελ δηαδηθαζία αγσγήο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο απηνβειηίσζεο. Πχκθσλα κε ηνλ Γ.Ε.: 

Νη θαλφλεο ιέλε πνιιά, απφ ην φηη πξέπεη λα θνξάκε 
παληφθιεο απφ ηα απνδπηήξηα κέρξη ηελ αίζνπζα ηνπ καζήκαηνο, 
κέρξη ην πψο ζπκπεξηθεξφκαζηε κέζα θη έμσ απφ ην dojo. [...] π.ρ. 
ην παηδί πξέπεη λα έρεη θαζαξά πφδηα. Δκείο επηκέλνπκε ζηελ 
θαζαξηφηεηα γηα λα κάζεη ην παηδί αθφκα θαη απηφ ην βαζηθφ 
πξάγκα κε αθνξκή ην karate. 

 
Ζ δηδαζθαιία ηνπ karate ππνζηεξίδεη ηελ εθκάζεζε θαλφλσλ πνπ 

δελ αθνξνχλ άκεζα ζηελ δηδαθηέα χιε ηνπ ζπζηήκαηνο, ππνζηεξίδνπλ 

φκσο ηελ πξννπηηθή ηεο εμάζθεζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ 

αζθνχκελσλ φζνλ αθνξά ηελ πγηεηλή θαη θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο. Άξα, 

ε δηδαρή θαλφλσλ πγηεηλήο ζηα παηδηά κέζα ζην dojo, ππνγξακκίδεη ηελ 

δηάζηαζε ηεο εμάζθεζεο σο ηξφπν δσήο πνπ σθειεί ην άηνκν θαη ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν εληάζζεηαη.  

Πηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ησλ θαλφλσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

εμάζθεζε ηεο ηέρλεο ν δάζθαινο ιεηηνπξγεί επίζεο σο πξφηππν. Κε 

ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο δηδαζθαιίαο ν δάζθαινο δεζκεχεηαη ζε 

έλα ηξφπν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο αθφινπζν κε φζα δηδάζθεη, ψζηε λα 

απνηειέζεη πξφηππν θαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε απν ηνπο καζεηέο 

ηνπ. Όπσο αλαθέξεη ν Γ.Θ., ν δάζθαινο ηνπ karate:  

[…] πξέπεη απηά πνπ δηδάζθεη λα ηα πξάηηεη πξψηα εθείλνο θαη 
φρη λα ηα δεηάεη ρσξίο λα ηα πξάηηεη. Όπσο φηαλ δεηάο απφ ηα 
παηδηά ζεβαζκφ πξέπεη λα ηνπο εκπλέεηο ζεβαζκφ, φηαλ δεηάο απφ 
ηα παηδηά εκπηζηνζχλε πξέπεη λα ηνπο εκπλέεηο εκπηζηνζχλε, φηαλ 
δεηάο απφ ηα παηδηά λα είλαη ηίκηα πξέπεη λα είζαη ηίκηνο, φηαλ 
δεηάο απφ ηα παηδηά λα είλαη θαζαξά θαη λα είλαη ζηδεξσκέλεο νη 
ζηνιέο ηνπο δελ κπνξείο εζχ λα έξρεζαη ηζαιαθσκέλνο θαη 
βξσκεξφο.. 

 

Ζ αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δαζθάινπ σο πξφηππν κέζα ζην 

dojo ππνλνεί κηα θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ην παηδί καζαίλεη ζην 

πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ karate κέζσ ηεο κίκεζεο. Όπσο αλαθέξεη 

ν Γ.Θ.: 

 [...] ηα παηδηά κηκνχληαη θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη ζαλ 
ζθνπγγάξηα θαη αληηγξάθνπλ θάπνηα πξάγκαηα.  
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Όπσο επίζεο ππνγξακκίδεη ν Θ.Σ.:  

Τα παηδηά κηκνχληαη πην πνιχ.. πξέπεη λα έρνπλ έλα πξφηππν 
λα κηκνχληαη.  

 

Ζ πξφηαζε δηδαζθαιίαο ησλ θαλφλσλ θαη αξρψλ ηεο εμάζθεζεο 

κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ παξαδείγκαηνο ππνγξακκίδεη ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα δηαδηθαζία πνπ κνξθνπνηεί θαη εμειίζζεη ην 

άηνκν πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. Πε απηή ηελ πξννπηηθή ε δηδαζθαιία 

θαηαλνείηαη σο θνηλσληθή πξνζθνξά θαη ν δάζθαινο σο θνηλσληθφο  

ιεηηνπξγφο. Αλαθεξφκελνο ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

δαζθάινπ ηνπ karate ν Ξ.Θ. ππνγξακκίδεη ραξαθηεξηζηηθά:  

Ν δάζθαινο είλαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζχκθσλνο κε φζα 
δηδάζθεη. Θαη φρη κφλν ν δάζθαινο αιιά θαη θάπνηνο πδξαπιηθφο ή 
ηερλίηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη κε αξκνλία θαη ηφζε πξνζνρή θαη 
ζπγθέληξσζε κηα άςνγε δνπιεία πνπ κέλεη, αθήλνληαο πίζσ 
ειάρηζηε ζθφλε θαηαηάζζνληαη απηνκάησο ζηνπο βαζεηά 
θηινζνθεκέλνπο αλζξψπνπο. Ζ δηθή καο ζθαίξα, ν δηθφο καο λνπο 
θαη ε δηθή καο δξάζε ζα πξέπεη γηα ηνλ θνηλφ λνπ θαη ηε ζπιινγηθή 
δξάζε λα κελ είλαη κπειάο, αιιά ζπλεηζθνξά ελέξγεηαο ζεηηθήο 
θαη δεκηνπξγηθήο. [...] 

 
Θαηαλνψληαο ηε δηδαζθαιία ηνπ karate σο θνηλσληθή πξνζθνξά 

πνπ παξέρεηαη ράξε ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δαζθάινπ, ν 

sensei επηβεβαηψλεη ηε ζέζε ηνπ σο ζχγρξνλνο δηαλννχκελνο. Ν 

Foucault αλαθεξφκελνο γεληθά ζην ξφιν ησλ δηαλννχκελσλ 

ππνγξακκίδεη φηη ε ζέζε ηνπο δελ είλαη πηα απηή ηνπ πξσηνπφξνπ θαη 

ηαπηφρξνλα πεξηζσξηαθνχ ζεκαηνθχιαθα ηεο θνηλσληθήο γλψζεο, 

αιιά απηή ηνπ αγσληζηή πνπ επσκίδεηαη ηελ επζχλε λα ζηαζεί ελάληηα 

ζηηο κνξθέο εμνπζίαο πνπ ηνλ κεηαζρεκαηίδνπλ ζε αληηθείκελν θαη 

φξγαλν «γλψζεο», «αιήζεηαο», «ζπλείδεζεο» θαη «ιφγνπ» (Foucault 

ζην Bouchard, 1977: 208). Ζ αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

karate ζε κηθξά παηδηά, ε κεζνδηθή νξγάλσζε θαη επνπηεία ηεο 

δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θηινζνθίαο ηνπ karate, φπσο 

θαη ε εμαζθάιηζε θαη επνπηεία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ κέζα απν 

ηελ πξνζσπηθή εκπινθή θαη ην παξάδεηγκά ηνπ, απνηεινχλ επηινγέο 

ηνπ αλζξψπνπ πνπ επηρεηξεί ηε δηαηψληζε ηεο ηέρλεο ηνπ πξνο φθεινο 

ηνπ αζθνχκελνπ. Πηα ρέξηα ηνπ ε ηέρλε ηνπ karate θαηαλνείηαη σο 
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εξγαιείν κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ αηφκνπ πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο ζε 

κηα πξννπηηθή πνπ θαζηζηά ην δάζθαιν θνηλσληθφ αλακνξθσηή.  

Πηελ πξννπηηθή ηεο δηδαζθαιίαο σο θνηλσληθή ζπλεηζθνξά κέζα 

απν ηελ βειηίσζε ηνπ κηθξνχ παηδηνχ, εληάζζεηαη κηα αθφκε 

ιεηηνπξγία ηνπ δαζθάινπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ παηδηψλ 

ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο εμνηθείσζεο θαη εμέιημεο κέζα απν ην 

δξφκν ηνπ karate, ν δάζθαινο επηδηψθεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλλείο ησλ κηθξσλ καζεηψλ. Ζ ππνζηήξημε κπνξεί λα αθνξά ζηελ 

αληηκεηψπηζε θάπνηαο ζπκπεξηθνξάο πνπ απνηειεί εκπφδην ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ karate. Πρεηηθφ είλαη ην απφζπαζκα ιφγνπ ηνπ Κ.Γ. 

πνπ αθνινπζεί: 

Όηαλ βιέπσ έλα παηδί φηη έρεη θάπνην «πξφβιεκα» ζηελ νπζία 
δελ είλαη γηα κέλα πξφβιεκα ..είλαη κηα θαθηά ίζσο ζπλήζεηα…κηα 
ζπκπεξηθνξά κάιινλ ε νπνία είλαη ίζσο ππνηνληθή ή ππεξνηνληθή, 
θξνληίδσ λα έρσ επαθέο κε ηνπο γνλείο. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, 
γηαηί νη γνλείο πνιιέο θνξέο ζέινπλ λα ην απνθξχςνπλ, πνιιέο 
θνξέο φκσο ληψζνπλ θαη ηελ αλάγθε λα ην εθθξάζνπλ. Θαη εθεί 
είλαη ην κπζηηθφ γηα ηα παηδηά απηά, φηαλ νη γνλείο 
εθθξάδνπλε..έλα ππνηηζέκελν πξφβιεκα-εάλ είλαη πξφβιεκα ηνπ 
παηδηνχ ή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη 
ζπλεξγαζία γνληνχ-δαζθάινπ ζεσξψ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ. 
Έρσ αληηκεησπίζεη ηέηνηα πξνβιήκαηα, αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 
παηδηψλ ή παηδηνχ ην νπνίν έρσ θνπβεληηάζεη κε ηνπο γνλείο, 
έρνπκε ζπδεηήζεη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη απφ ηε δηθηά 
κνπ θαη απφ ηε δηθή ηνπο κεξηά θαη είρακε ηα θαιχηεξα 
απνηειέζκαηα. Απφ θνηλνχ ζπλεξγαζία, φρη ν θαζέλαο κφλνο ηνπ, 
δελ επηηπγράλεηαη, γηαηί εγψ έρσ έλα παηδί 3 θνξέο γηα 1 ψξα ηελ 
εβδνκάδα, ε νηθνγέλεηα ην έρεη 23 ψξεο ην 24σξν. Δάλ δε ην 
θνπβεληηάζνπκε απφ θνηλνχ γηα λα έρνπκε θνηλέο δξάζεηο κφλν ε 
ψξα ηνπ πξνπνλεηή δε θηάλεη. Δπίζεο άιιεο ζπκπεξηθνξέο πνπ 
πξνβιεκαηίδνπλ θαη κπνξεί λα είλαη ζε κεγαιχηεξα παηδηά απφ 
εμσζρνιηθή πιεπξά. Αληηκεησπίδνληαη πάιη θαη ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο γνλείο θαη ζε πξνζσπηθή επαθή δαζθάινπ θαη καζεηή ηνπ 
karate. Δληνπίδεηαη πάληα κε ζεηηθφ ηξφπν ε δηαδηθαζία, ή αιιηψο 
κε έκκεζν πιάγην ηξφπν δηαπηζηψλεηαη φηη γίλνληαη θάπνηα 
πξάγκαηα, ηα ζπδεηάκε, θαη θνηηάδνπκε ηα αξλεηηθά θαη ηα ζεηηθά 
ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη απφ θεη θνηηάκε λα ιχζνπκε ηα ζέκαηα πνπ 
πξνβιεκαηίδνπλ αξλεηηθά ην παηδί. 

 

Ν Ξ.Γ. ππνγξακκίδεη επίζεο ηε δηάζηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

δαζθάινπ – γνλέα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηνπ 

καζεηή κέζα απν ηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο ζην karate-do. Όπσο 

αλαθέξεη, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ έγθεηηαη ζην λα :  
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[...] πάξεηο ην παηδάθη πνπ είλαη έλα θιίθ θάησ απφ έλα 
επίπεδν απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο, κπνξεί λα έρεη ζπκφ, κπνξεί λα 
έρεη νξγή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο κπνξνχκε λα θάλνπκε 
ζαχκαηα. Θαη ιέσ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο γηαηί ε πξνπφλεζε 
είλαη δχν – ηξείο θνξέο ηελ εβδνκάδα ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ-
παηδαγσγνχ karateka είλαη ηέηνηνο πνπ πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία 
κε ηνπο άιινπο, κε ηνπο γνλείο, κε ην ζρνιείν ψζηε λα δνχκε πνπ 
νθείιεηε.  

 

Άξα, ε ζπλεξγαζία δαζθάινπ γνλέα θαηαλνείηαη σο ιεηηνπξγία πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate γηα ηελ άξζε εκπνδίσλ 

πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα έληαμε θαη ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο πνπ ζηνρεχεη, φπσο πξναλαθέξακε ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. Γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ βειηίσζεο ησλ καζεηψλ ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ 

απαηηεί ηελ έγθαηξε αληίιεςε θαη επηζήκαλζε θάπνηαο ζπλήζεηαο ή 

ζπκπεξηθνξάο πνπ παξεκβαίλεη ζηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο κε ζθνπφ 

ηεο εμάιεηςή ηεο. Όπσο αλαθέξεη ν Θ.Λ., ζηελ θαηεχζπλζε απηή:  

[...] θάλσ κεγάιε πξνζπάζεηα λα είκαη θνληά ζηνπο καζεηέο, 
λα κπαίλσ ζηελ ςπρνινγία ηνπο γηα λα κπνξψ λα αληηκεησπίζσ 
θάπνηα πξνβιήκαηα ηνπο πξηλ γίλνπλ πξνβιήκαηα, λα ηα 
πξνιακβάλσ…λα ζπδεηάσ κε ηνπο γνλείο φηαλ αληηιακβάλνκαη 
θάηη πνπ ζεσξψ αξλεηηθφ γηα ην παηδί γηα κπνξνχκε λα ην 
αληηκεησπίζνπκε πξηλ εμειηρζεί. 

 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate κε ηνπο γνλείο ησλ κηθξψλ 

καζεηψλ ππνγξακκίδεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ σο βαζηθνχ ζπληειεζηή 

ζηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ 

πξνυπνζέζεσλ βειηίσζεο ηνπ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ. Ζ ζπλεξγαζία 

δαζθάινπ-γνλέα απνηειεί σζηφζν κηα επηκέξνπο ιεηηνπξγία ηνπ 

δαζθάινπ ζην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηε βαζηθφηεξε ίζσο δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ sensei ηε 

ζρέζε ηνπ κε ην ίδην ην παηδί.  

 

6.3.3 Ζ ζρέζε δαζθάινπ - καζεηή  

 

Πην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do, ν 

ξφινο ηνπ δαζθάινπ φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ αθνξά ζηελ 

ζπλνιηθφηεξε επζχλε νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο εμάζθεζεο κε ηξφπν 
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πνπ λα εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηεο δηαηψληζεο ηεο ηέρλεο πξνο φθεινο 

ησλ λεαξψλ αζθνχκελσλ. Ν δάζθαινο κεξηκλά γηα ηε κεζνδηθή 

παξνπζίαζε ηεο χιεο ηνπ karate κέζα ζην dojo ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απν ηηο αξρέο ηεο ηέρλεο. Ζ εμάζθεζε ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ ζηηο βαζηθέο ηερληθέο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ karate 

δελ αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ κνηίβνπ ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ ππαθνχνπλ ζηνπο θαλφλεο ηνπ dojo, αιιά ζε κηα εμειηθηηθή πνξεία 

φπνπ ν δάζθαινο σο θάηνρνο ηεο αιήζεηαο θαη γλψζηεο ηεο ζεκαζίαο 

ηεο ηέρλεο, καζαίλεη ζην παηδί ηη είλαη karate. Θαζψο είλαη ην πξφζσπν 

πνπ έρεη αθηεξσζεί ζηελ πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο θαη δηαηψληζεο ηεο 

ηέρλεο ηνπ karate, γλσξίδεη αιεζηλή θχζε ηεο εμάζθεζεο θαη θαηαλνεί 

εηδηθφηεξα ηελ νπζία ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ν sensei 

απνηειεί ην θαηαιιειφηεξν άηνκν γηα λα νδεγήζεη ζην δξφκν ηνπ 

karate ηνπο λεφηεξνπο καζεηέο-deshi. Ξαξφηη ε δηδαζθαιία ηνπ κπνξεί 

λα απεπζχλεηαη ζε νκάδα ή ηάμε καζεηψλ, ν δάζθαινο επζχλεηαη γηα 

ηελ έληαμε ή αγσγή ηνπ θάζε παηδηνχ ζην δξφκν ηνπ karate. Πε απηή 

ηελ πξννπηηθή, γηα ηελ αγσγή ή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην δξφκν ηνπ 

karate, είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε κηα πξνζσπηθήο ζρέζεο 

δαζθάινπ - καζεηή. Ζ εμέηαζε ηεο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή 

απνθαιχπηεη ηελ πην ελδηαθέξνπζα πηπρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δαζθάινπ ζηελ εμάζθεζε ησλ παηδηψλ ζην karate-do.  

Πχκθσλα κε ηνλ Α.Σ., γηα ηε δηδαζθαιία ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ν 

δάζθαινο ηνπ karate δελ αξθεί λα είλαη γλψζηεο θαη εηζεγεηήο ηεο 

χιεο, αιιά πξνέρεη ε εδξαίσζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην καζεηή. Όπσο 

ππνγξακκίδεη ραξαθηεξηζηηθά:  

Λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ έλαο εθπαηδεπηήο 
karate λα είλαη θαη δάζθαινο. Γηαηί γηα κέλα είλαη άιιν πξάγκα ην 
θαζέλα.. Θαηαξρήλ κέζα ζε κηα ηάμε δελ αξθεί λα μέξεηο ηηο 
βαζηθέο ηερληθέο ή ηελ νξνινγία, λνκίδσ φηη ην 80% ηεο ζεκαζίαο 
είλαη ζην πσο αληηκεησπίδεη ν δάζθαινο ην παηδί, παξά λα έρεηο 
ηελ απφιπηε γλψζε κηαο ηερληθήο. Σίγνπξα ρξεηάδεηαη θη απηφ, δε 
γίλεηαη ρσξίο απηφ, αιιά δίλσ πνιχ βάζε ζηε ζρέζε δαζθάινπ θαη 
παηδηνχ. [...]  

 
Κέζα απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα ε εδξαίσζε ηεο ζρέζεο 

δαζθάινπ - καζεηή θαηαλνείηαη σο πξνυπφζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

karate ζε παηδηά θαη αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ. Ζ δηδαζθαιία 
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ηνπ karate ζε παηδηά πεξηγξάθεηαη σο παηδαγσγηθή πξάμε πνπ ζε 

κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία θαη ιεηηνπξγία θάπνηνπ 

δαζθάινπ. Ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά 

δηαθξίλεηαη απφ απηφλ ελφο εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Πην πιαίζην ηεο 

ζρέζεο δαζθάινπ-κηθξνχ καζεηή, ν ξφινο ηνπ sensei αθνξά ζηελ 

αλάπηπμε πξνζσπηθήο ζρέζεο κε θάζε καζεηή θαη ζηνρεχεη ζηελ 

ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Όπσο αλαθέξεη ν 

Ξ.Γ.:  

[...] θάζε παηδί πέξα απφ ην γεληθφ ζχλνιν πξέπεη λα ην δεηο 
θαη λα ζηνρεχεηο ζε απηφ πνπ έρεη αλάγθε πεξηζζφηεξν. Θάπνηα 
παηδηά κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε ην θνκκάηη ηεο 
γπκλαζηηθήο θαη κπτθήο ελδπλάκσζεο, θάπνηα έρνπλ αλάγθε λα 
αλέβεη ε ςπρνινγία ηνπο, θάπνηα παηδάθηα παξαείλαη δπλακηθά 
θαη επηζεηηθά ζα πξέπεη λα ηα ηζνξξνπήζνπκε θαη πξέπεη κέζα 
απφ ηε πξνπφλεζε λα αζρνιεζείο εηδηθφηεξα θαη κε απηά.  

 
Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν Θ.Σ.: 

Ιεηηνπξγείο πάληα θαηά πεξίπησζε, ζην ζχλνιν πεξλάο πάληα 
ηα βαζηθά, θαη θαη’ ίδηαλ κε ην θάζε παηδί κπνξείο λα ηνλ ηνλψλεηο 
ή λα ηνλ ζπκβνπιεχζεηο λα βειηησζεί...  

 

Κέζα απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο, ε αλάπηπμε πξνζσπηθήο 

ζρέζεο κε ην καζεηή πεξηγξάθεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο 

δηαδηθαζίαο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do θαη ε 

κέξηκλα γηα ηελ εδξαίσζε απηήο ηεο ζρέζεο θαηαλνείηαη σο επζχλε ηνπ 

sensei.  

Πηε ζεκαζία ηεο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη πξφνδν ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do αλαθέξεηαη 

θαη ν Α.Σ. κέζα απφ ην παξαθάησ απφζπαζκα. Όπσο ππνγξακκίδεη 

ραξαθηεξηζηηθά:  

Ξνιιέο θνξέο ηα παηδηά ζηακαηάλε ιφγσ απηήο ηεο ζρέζεο κε 
ην δάζθαιν. Κπνξεί ν δάζθαινο λα έρεη πάξα πνιχ θαιέο γλψζεηο 
.. αιιά αλ ην παηδί δελ ηνλ εκπηζηεπηεί θαη δελ ηνλ δεη σο δάζθαιν 
ή κηα εηθφλα πνπ πξέπεη λα κηκεζεί θεχγεη.  

 

Ζ επζχλε ηνπ δαζθάινπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ 

κηθξνχ καζεηή απφ ην δάζθαιν, ψζηε θάζε καζεηήο λα θαηαλνήζεη θαη 

λα αγαπήζεη ην αληηθείκελν ηεο εμάζθεζεο. Όπσο εμεγεί ν Θ.Λ.: 

[...] θάπνηνο ην θαηαιαβαίλεη απηφ ζε 10 επαλαιήςεηο θάπνηνο 
ην θαηαιαβαίλεη ζε 20 ζε 30..δελ έρεη ζεκαζία πφζεο ζα είλαη, 
ζεκαζία έρεη λα ην θαηαιάβεη ν θάζε έλαο.  
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Πηελ πξννπηηθή κηαο εμαηνκηθεπκέλεο αγσγήο γηα ηελ 

απηνβειηίσζε, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ δελ είλαη θπξηαξρηθφο αιιά 

ππνζηεξηθηηθφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εδξαίσζεο κηαο εξσηηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εμάζθεζεο. Όπσο 

αλαθέξεη ν δάζθαινο Α.Σ.:  

Αξρηθά λα πξνζπαζήζσ λα ην θάλσ λα αγαπήζεη απηφ ην 
πξάγκα, θαη λα πξνζπαζήζσ λα ηνπ κεηαθέξσ απηφ πνπ ληψζσ 
θαη γσ κέζα κνπ, φηη δειαδή δελ είλαη απιέο θηλήζεηο δελ είλαη κηα 
απιή γπκλαζηηθή, ζέισ αλ κπνξψ λα ηνπ κεηαθέξσ φηη ππάξρεη 
θάηη πίζσ απφ απηφ, φηη ππάξρεη κηα νιφθιεξε θηινζνθία, είλαη 
θάηη πνπ ζα πξνζηαηέςεη ζηε δσή ηνπ, θάηη πνπ ζε κηα δχζθνιε 
ζηηγκή ζα ην βνεζήζεη λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ.  

 

Πην πιαίζην κηαο κε-θπξηαξρηθήο ζρέζεο, γηα λα κεηαιακπαδεχζεη 

ζην καζεηή ηελ αγάπε ηνπ γηα ην karate, ν δάζθαινο βαζίδεηαη ζηε 

ζέιμε θαη φρη ζηελ επηβνιή. «Ν δάζθαινο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη 

κε πνηά δηθή ηνπ θίλεζε, κε πνηά πξνζπάζεηα θαη πνηά εζσηεξηθή 

δηεξγαζία ν καζεηήο ζα κπνξέζεη λα ζπλάγεη θαη λα ζπλάςεη δηα 

παληφο ηε ζρέζε ηνπ κε ην αιεζηλφ... ην δηθφ ηνπ είλαη»(Foucault, 2003: 

60). Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ν δάζθαινο θξνληίδεη πξσηίζησο γηα ηελ 

εδξαίσζε κηαο επηθνηλσλίαο πνπ είλαη ζπκβαηή κε ην επίπεδν 

θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή. Όπσο αλαθέξεη ν Κ.Γ.:  

Τα παηδηά είλαη παηδηά! Τν κπαιφ ηνπο δε κπνξεί λα αληηιεθζεί 
φηη θάλνπκε karate. Όηαλ εγψ φκσο θαηέβσ ζην επίπεδν ην δηθφ 
ηνπο γηα λα ηνπο παξνπζηάζσ ην karate θαη κπσ ζηε δηθή ηνπο 
ςπρνινγία, ζα αξρίζνπλ λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ην karate, λα 
εθηεινχλ θαιχηεξα ηηο ηερληθέο γηαηί έρνπλ θαηαιάβεη φηη εγψ δελ 
είκαη απηφο πνπ πεξηκέλεη απφ απηά, αιιά εθείλα πεξηκέλνπλ απφ 
κέλα. 

 

Όπσο ππνγξακκίδεηαη κέζα απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα ε 

εδξαίσζε επηθνηλσλίαο ζην επίπεδν ηεο θαηαλφεζεο ηνπ κηθξνχ 

καζεηή επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαηαλφεζεο ηνπ παηδηνχ γχξσ απφ ην 

αληηθείκελν ηεο εμάζθεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ν δάζθαινο 

λα αληηιεθζεί θαη λα θαηαλνήζεη ηελ νπηηθή ηνπ καζεηή, λα θαηέβεη 

ζην επίπεδν ηνπ καζεηή. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Κ.Γ.:  

Σε απηή ηε δηαδηθαζία δελ πεξηκέλσ λα έξζνπλ νη αζιεηέο ζην 
επίπεδν ην δηθφ κνπ αιιά θαηεβαίλσ εγψ ζην επίπεδν ην δηθφ ηνπο, 
ζην επίπεδν θάζε καζεηή, γηα λα αληηιεθζψ πνχ αθξηβψο 
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πζηεξνχλ ή ππεξηεξνχλ γηα λα κπνξέζσ λα θαιχςσ απηέο ηηο 
αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο ή αδπλακίεο ηνπο.  

 

Όπσο ηνλίδεη θαη ν Α.Σ.:  

[...] δελ αξθεί λα κεηξάο 1-2-3 βήκαηα θάζε θνξά αιιά πξέπεη 
λα κπνξείο λα θαηαιάβεηο θαη λα αληηκεησπίζεηο ην θάζε παηδί 
δηαθνξεηηθά. Απηφ είλαη ην κπζηηθφ ελφο θαινχ δαζθάινπ. 

 

Ζ θαηαλφεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε παηδηνχ μερσξηζηά 

αλαθέξεηαη σο βαζηθή κέξηκλα ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate ζην πιαίζην 

ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηα παηδηά. Ζ ιεηηνπξγία απηή αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ παηδηνχ απφ ην δάζθαιν θαη ηελ επηινγή ηνπ 

λα ζηαζεί ζην επίπεδν ηνπ παηδηνχ. Ζ ζηάζε απηή επηιέγεηαη θαζψο 

επηηξέπεη κηα εμαηνκηθεπκέλε θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε θάζε 

καζεηή πνπ ππνζηεξίδεη ηαπηφρξνλα ην ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο. Ζ 

ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ απφ ην δάζθαιν ππνγξακκίδεη ηνλ κε 

θπξηαξρηθφ ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο ηνπο. Ζ ζρέζε κεηαμχ δαζθάινπ θαη 

καζεηή ζεσξείηαη ακνηβαία θαζψο ηα δχν κέξε ζεσξείηαη φηη 

ζπκβάινπλ εμίζνπ ζηε δεκηνπξγία ηεο θαη αμηψλνπλ ζεβαζκφ. Όπσο 

αλαθέξεη ν Ξ.Γ.:  

Απ’ φηαλ κπαίλνπκε ζηε ζρνιή φινη είκαζηε ίζνη...είκαζηε 
ηζάμηνη- βαζηθή αξρή κέζα ζηε ζρνιή ..ζεβαζκφο ν έλαο ζηνλ 
άιινλ. [...] Φπζηθά, ν ζεβαζκφο είλαη ακθίδξνκνο, απφ ην 
κηθξφηεξν ζην κεγαιχηεξν θαη απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν, 
είκαζηε κηα κηθξή θνηλσλία -κηα κεγάιε νηθνγέλεηα θαη φινη 
καζαίλνπκε ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Κε γλψκνλα απηφ πξνρσξάκε 
ζην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο εμάζθεζεο πνπ είλαη ε ηέρλε ηνπ karate.  

 

Πην πιαίζην ηεο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή ηνπ karate, ε έλλνηα ηνπ 

ζεβαζκνχ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

sensei ζηε ζρέζε ηνπ κε ην παηδί. Ζ έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ αλαθέξεηαη 

ζηε κε θπξηαξρηθή θχζε ηεο ζρέζεο θαη ηελ ηζφηηκε ζπκβνιή θάζε 

κέινπο ζηε ζπγθξφηεζή ηεο ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ηεο 

αιήζεηαο. Ζ γλψζε ηεο αιήζεηαο δελ είλαη θηήκα ή πξνλφκην ηνπ 

δαζθάινπ αιιά παξακέλεη δεηνχκελν θαη θνηλφο ζηφρνο γηα δάζθαιν & 

καζεηή. Ν δάζθαινο θαηέρεη ηελ ηθαλφηεηα λα άγεη ην καζεηή ζηελ 

αιήζεηα θαη ν καζεηήο έηζη θαζίζηαηαη ηθαλφο λα θηάζεη ζηελ αιήζεηα 

κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ.  
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Πηελ παξαπάλσ πξννπηηθή, ε ζρέζε δαζθάινπ–καζεηή 

πεξηγξάθεηαη σο ζρέζε ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. Ν ζεβαζκφο ηνπ 

δαζθάινπ έλαληη ηνπ καζεηή αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζπάζεηάο ηνπ καζεηή λα πξνζεγγίζεη ηελ αιήζεηα θαη ν ζεβαζκφο 

ηνπ καζεηή έλαληη ηνπ δαζθάινπ αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζθνξάο βνήζεηαο ηνπ δαζθάινπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Όπσο 

ππνγξακκίδεη ν Ξ.Γ. ζην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί:  

[...] ν δάζθαινο δελ είλαη νχηε κπακπνχιαο νχηε πξέπεη λα ηνλ 
βιέπεη ην παηδί θαη λα θνβάηαη. Ξξέπεη λα ηνλ ζέβεηαη..λα 
θεξδίζεη ην ζεβαζκφ ηνπ παηδηνχ δίλνληαο ηνπ λα θαηαιάβεη φηη ζα 
ην βνεζήζεη λα γίλεη θαιχηεξν.  

 
Ζ αλάπηπμε θαηαλφεζεο ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ επσθειή 

ζπλεηζθνξά ηνπ δαζθάινπ ζηε δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο 

πεξηγξάθεηαη σο πξνυπφζεζε ζηελ εδξαίσζε κηαο αξκνληθήο ζρέζεο 

δαζθάινπ – καζεηή θαη παξφηη ελ κέξεη ε θαηαλφεζε απηήο ηεο 

ζπλεηζθνξάο αθνξά ηνλ καζεηή, θαηά έλα άιιν κέξνο, αθνξά επίζεο 

ηνλ δάζθαιν. Όπσο αλαθέξεη ν Θ.Σ.: 

Ξξέπεη λα έρεηο ηελ νηθεηφηεηα θαη ηελ απφζηαζε φπνπ 
ρξεηάδεηαη κε ηα παηδηά. Ν δάζθαινο δε κπνξεί λα γίλεη θνιιεηφο 
θίινο αιιά δε πξέπεη λα παξακέλεη ηφζν καθξηά πνπ λα ηνλ 
βιέπνπλ ηα παηδηά θαη λα ηνλ θνβνχληαη αιιά λα έρεη θεξδίζεη ην 
ζεβαζκφ.  

 
Ζ επζχλε ηνπ δαζθάινπ ζηελ εδξαίσζε κηαο ζρέζεο ζεβαζκνχ 

αλαθέξεηαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ ψζηε λα θαηαλνήζεη ηε 

ζπλεηζθνξά θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ γηα ηελ πξφνδφ ηνπ ζην karate-

do. Πχκθσλα κε ηνλ Θ.Σ.:  

Ν θαιφο δάζθαινο ...πξέπεη λα αηζζάλεηαη θαη λα ζέιεη λα 
κεηαδψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζηνλ θαηλνχξγην καζεηή πνπ ζα έξζεη. 
Ξάληα βνεζάκε ην λέν καζεηή. Έηζη θεξδίδνπκε ην ζεβαζκφ ηνπ 
κε ην λα ηνλ βνεζήζνπκε.  

 

Βνεζψληαο ην παηδί λα θαηαλνήζεη ην ξφιν θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ karate-do, o δάζθαινο πξέπεη λα 

ζηέθεηαη κε εηιηθξίλεηα απέλαληη ζην παηδί θαη λα απνδεηθλχεη ηελ 

αιήζεηα ηεο γλψζεο πνπ κεηαθέξεη. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Θ.Σ., ηνλ 

ζεβαζκφ: 

[...] ηνλ θεξδίδεηο κε ηνλ ηξφπν ζνπ, ην ραξαθηήξα ζνπ, κε ηνλ 
ηξφπν πνπ ηνπο κηιάο, πνπ ηνπο θνηηάο ζηα κάηηα..κε ην φηη πάληα 
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ηνπο ιεο αιήζεηα θαη φηη ηνπο καζαίλεηο πξάγκαηα...θη απηφ ην 
θαηαιαβαίλνπλ ηα παηδηά..  

 
Πε απηή ηελ πξννπηηθή ηα παηδηά πεξηγξάθνληαη ηθαλά λα 

θαηαλννχλ ηελ εηιηθξηλή ζηάζε ηνπ δαζθάινπ απέλαληί ηνπο θαη ηελ 

αιήζεηα ηεο γλψζεο πνπ ηνπο κεηαθέξεη. Πχκθσλα κε ηνλ Θ.Σ., ηα 

παηδηά θαηαλννχλ ηελ ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ηνπ δαζθάινπ ζηε 

δηαδηθαζία εμάζθεζεο ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ πξφνδν ηνπο ζηελ 

εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:  

Υπάξρνπλε καζήκαηα πνπ πξέπεη λα κηιήζεηο ζην λα βγάινπλε 
πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, ην ki θιπ..εγψ πηζηεχσ φηη απφ κφλα ηνπο 
ηα παηδηά φηαλ βγάδνπλ απηφ ην πξάγκα θαη ην δνπλ απηφ, ην 
ληψζνπλε, θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη απηφ πνπ θάλνπλε είλαη θάηη 
θαηλνχξγην, θάηη πνπ είλαη πξαγκαηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ, φηη 
κπνξεί λα ρηππήζνπλε δπλαηά ..ληψζνπλε φηη απηφ πνπ θάλνπλ έρεη 
λφεκα θαη ην εθηηκνχλ θαη ηνπο αξέζεη απηφ θαη ζπλερίδνπλ.  

 

Πην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do, ν 

ξφινο ηνπ sensei αλαθέξεηαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ ψζηε λα 

αγαπήζεη ην αληηθείκελν ηεο εμάζθεζεο θαη αθνξά πξσηίζησο ζηε 

δεκηνπξγία κηαο αξκνληθήο ζρέζεο. Ζ ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή 

πεξηγξάθεηαη σο κηα ζρέζε ζεβαζκνχ, κηα ζρέζε ακνηβαίαο 

θαηαλφεζεο θαη πξνζθνξάο. Ν ξφινο ηνπ sensei ζηε ζρέζε ηνπ κε ην 

παηδί αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ηεο αμίαο ηνπ 

παηδηνχ θαη ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα απηνβειηίσζε. Πηελ 

θαηεχζπλζε απηή, ν sensei κεξηκλά γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ 

ψζηε λα θαηαλνήζεη θαη ηειηθά λα αγαπήζεη ην αληηθείκελν ηεο 

εμάζθεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, επηρεηξεί κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ κε 

θάζε παηδί λα εδξαηψζεη κηα θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

εμάζθεζεο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ αγσγή ησλ παηδηψλ. Ζ 

πξφνδνο ησλ παηδηψλ ζηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ 

αλαγλσξίδεηαη σο έλδεημε κηαο αλαδπφκελεο θαηαλφεζεο θαη αγάπεο 

γηα ην αληηθείκελν ηεο εμάζθεζεο θαη επηβεβαηψλεη ην ζεβαζκφ ζην 

πξφζσπν ηνπ δαζθάινπ.  

Ν ζεβαζκφο αλαδεηθλχεηαη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρέζεο 

δαζθάινπ-καζεηή θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν επαθήο δαζθάινπ-

καζεηή ζην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do. 

Ζ χπαξμε ζεβαζκνχ, ππνγξακκίδεη ηελ κε θπξηαξρηθή θχζε ηεο ζρέζεο 
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δαζθάινπ-καζεηή, δηεπθξηλίδνληαο παξάιιεια ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ε εμάζθεζε επελεξγεί ζην καζεηή κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δαζθάινπ. 

Ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζην πιαίζην κηαο ζρέζεο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ 

ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ δαζθάινπ λα κεηαιακπαδεχζεη ζην 

καζεηή ηελ αγάπε ηνπ γηα ην αληηθείκελν ηεο εμάζθεζεο. Πε απηή ηελ 

πξννπηηθή, ν ζεβαζκφο αλαδεηθλχεηαη ζε πξνεμέρνπζα αμία θαη 

δηθιείδα γηα ηελ αζθαιή ζπκκεηνρή θαη εμέιημε ηνπ παηδηνχ ζην δξφκν 

ηνπ karate θαη ππνγξακκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρέζεο δαζθάινπ 

καζεηή θαη ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εμάζθεζεο. Ξεξηγξάθνληαο ηε ζρέζε δαζθάινπ – καζεηή, ε εμάζθεζε 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαηαδεηθλχεηαη σο θνηλσληθή πξαθηηθή θαη ηξφπνο 

δσήο θάησ απφ ην ζχµβνιν ηεο αλεζπρίαο ηνπ εαπηνχ, µηα δηαδηθαζία 

ηαπηφρξνλα πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή πνπ εμαίξεη ην ξφιν ηνπ 

δαζθάινπ σο πξνυπφζεζε γηα ηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ δηα ηεο 

επελέξγεηαο ζην ππνθείκελν» (Foucault, 1984b: 61).  

Πηε ζπλέρεηα ζα ζηξαθνχκε ζε κηα άιιε πηπρή ηεο εμάζθεζεο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δνθηκαζίεο ησλ 

εμεηάζεσλ θαη ησλ αγψλσλ σο ηξφπν επελέξγεηαο θαη δηακφξθσζεο 

ησλ αζθνχκελσλ ζην δξφκν ηνπ karate.  

 

6.4 Ρξόπνη αγσγήο  

 

Ξέξα απφ ηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ, ε δηαδηθαζία 

εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do πεξηιακβάλεη ηελ 

πξαθηηθή ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ αγψλσλ. Νη εμεηάζεηο θαη νη αγψλεο 

αλαθέξνληαη ζε πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο εμάζθεζεο πνπ αθνινπζνχλ 

ρξνληθά ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηερληθψλ θαη 

απνηεινχλ ηξφπνπο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο πξνσζείηαη ε δηακφξθσζε 

ηνπ ραξαθηήξα ησλ κηθξψλ παηδηψλ.  

 Ζ πξαθηηθή ησλ εμεηάζεσλ απνηειεί δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θάζε 

καζεηή, πνπ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηνπ karate-do νδεγεί ηελ 

απφθηεζε θάπνηαο δψλεο. Ζ δψλε απνηειεί έλα πθαζκάηηλν εμάξηεκα 

ηεο εηδηθήο ελδπκαζίαο ή ζηνιήο εμάζθεζεο, ηνπ karategi. Ζ δψλε είλαη 

έγρξσκε θαη ην θάζε έλα απφ ηα ρξψκα πνπ κπνξεί λα πάξεη 
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αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ πξνφδνπ θαη εμέιημεο θάζε καζεηή ζην 

δξφκν ηνπ karate. Όπσο εμεγεί ν Κ.Γ.:  

Έλα παηδί μεθηλάεη απφ ηελ άζπξε δψλε, πξνρσξά ζηελ 
θίηξηλε δψλε, ηελ πνξηνθαιί, ηελ πξάζηλε, ζηε κπιε, ζηε κσβ, 
ζηελ θαθέ θαη κεηά έρνπκε εηδηθή πξνπφλεζε γηα λα κπνξέζεη έλα 
παηδί λα απνθηήζεη ηελ καχξε δψλε.  

 

Ζ εμέιημε ηνπ παηδηνχ φπσο απνηππψλεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα 

απφθηεζεο δσλψλ αλαθέξεηαη σο δηαδηθαζία ζηαδηαθήο κεηάβαζεο 

απφ ηελ άζπξε πξνο ηε καχξε δψλε. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί ρξφλν 

γηα λα νινθιεξσζεί θαη γηα ηα παηδηά δηαξθεί ζπλήζσο πεξηζζφηεξν απ‟ 

φηη γηα έλαλ ελήιηθν καζεηή. Όπσο εμεγεί ν Κ.Γ.: 

[...] έλα παηδί πνπ μεθηλάεη karate ζε κηθξή ειηθία ζπλήζσο ζα 
ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξα έηε απ΄νηη έλαο ελήιηθαο... νπφηε έλα παηδί 
ησλ 6 εηψλ αλακέλεηαη λα θηάζεη θαθέ δψλε φηαλ γίλεη 10 εηψλ. 
Θα πξέπεη λα πεξάζνπλε κίληκνπκ 4 ρξφληα.  

 

Ν ρξφλνο εμέιημεο θάζε παηδηνχ ή απφθηεζεο δψλεο αλακέλεηαη 

επίζεο λα είλαη δηαθνξεηηθφο γηα θάζε παηδί. Όπσο αλαθέξεη ν Ξ.Θ.: 

 Ιέκε, εληάμεη, φηη ζπλήζσο ε πξψηε δψλε έξρεηαη ζρεηηθά 
γξήγνξα ίζσο ζε έλα ηξίκελν, ε δεχηεξε κέρξη ηνπο έμη 
κήλεο..φκσο έλα παηδί κπνξεί λα πάξεη κηα δψλε ζρεηηθά γξήγνξα 
θαη ηε δεχηεξε επίζεο γξήγνξα ή πνιχ αξγφηεξα επίζεο. Γελ 
ππάξρεη δειαδή θάπνηνο ζηαζεξφο ξπζκφο εμέιημεο ή πξνφδνπ γηα 
φια ηα παηδηά.  

 

Θάζε δψλε αληηπξνζσπεχεη έλα ζψκα γλψζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ζπγθεθξηκέλε εμεηαζηέα χιε. Ζ χιε απηή πεξηιακβάλεη θάπνηεο 

απινχζηεξεο ηερληθέο kihon, θάπνηεο πην ζχλζεηεο κνξθέο φπσο ηα 

kata θαη ηε ζπλζήθε αγψλα kumite.  

Όπσο αλαθέξεη ν Α.Σ.: 

Θάζε δψλε έρεη ηελ χιε ηεο.. έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο..έρεη 
ην kata ηεο, θαη ην kumite. Όζν κεγαιψλεη ην παηδί κεγαιψλνπλ 
θαη νη απαηηήζεηο ηνπ karate.  

 

H δηαδηθαζία εμεηάζεσλ γηα ηα κηθξά παηδηά αθνξά ζπλήζσο ζηελ 

απφθηεζε θάπνηαο κηθξήο δψλεο-βαζκνχ(kyu). Ζ εμέηαζε 

πεξηιακβάλεη θάζε επηκέξνπο κνξθή εθηέιεζεο ησλ ηερληθψλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ χιε ηεο δψλεο ηνπο. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ kihon ην 

παηδί ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη θαη λα εθηειέζεη ζσζηά θηλεζηνινγηθά 

θάπνηα βαζηθή ηερληθή φπσο ζα ηνπ δεηεζεί απν ηνλ εμεηαζηή. 



156 
 

Ξαξφκνηα ζα πξέπεη λα εθηειέζεη κε ζσζηή ζεηξά ηηο θηλήζεηο ελφο 

kata ζχκθσλα κε ηελ θηλεζηνινγία θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ karate-do. 

Ρέινο, ζα πξέπεη λα εθηειέζεη θάπνηεο ηερληθέο παξνπζία αληηπάινπ  

ζην kumite. Ρν kumite αλαθέξεηαη ζε κηα θαη΄αληηπαξάζεζε εθηέιεζε 

ζπλδπαζκνχ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ-επίζεζεο θαη απνθπγήο, 

φπνπ θάζε εκπιεθφκελνο θαιείηαη λα παξνπζηάζεη ηελ ηερληθή ηνπ 

θαηάξηηζε θάησ απν ηελ πίεζε πνπ δεκηνπξγεί ε ζπλζήθε 

αληηπαξάζεζεο.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε δσλψλ 

απνηειεί άζθεζε ηδηαίηεξεο δπζθνιίαο, πνπ εθζέηεη ην παηδί ζε 

απαηηεηηθέο ζπλζήθεο ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο πίεζεο. Ρν παηδί ζην 

πιαίζην ηεο εμέηαζεο θαιείηαη λα παξαζηεί ελψπηνλ θάπνηνπ εμεηαζηή 

πνπ δελ είλαη ν δάζθαιφο ηνπ θαη λα απνδείμεη φηη θαηέρεη εμεηαζηέα 

χιε πνπ απαηηεί ε δψλε ηνπ. Ζ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ απνηειεί κηα 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη πξσηφγλσξε θαηάζηαζε γηα ην παηδί. Όπσο 

επεμεγεί ν Ξ.Γ, πξφθεηηαη γηα κηα:  

[...] πξνζνκνίσζε θαηάζηαζεο ςπρνινγηθήο πίεζεο, ε νπνία 
είλαη αληίζηνηρε κε ηε πίεζε πνπ δέρεζαη φηαλ δελ είζαη έηνηκνο 
γηα κηα ξεαιηζηηθή-πξαγκαηηθά απεηιεηηθή ηερληθή. Θαιείζαη λα 
απνδείμεηο πφζν έρεηο δνπιέςεη... λα παξνπζηάζεηο απηφ πνπ έρεηο 
κάζεη κε ηφζν θφπν, κέζα ζηε ζρνιή ζνπ κεηά απφ ηφζν θαηξφ ζε 
έλα εμεηαζηή πνπ δελ ζε μέξεη θαη δελ έρεηο καδί ηνπ ηελ 
νηθεηφηεηα πνπ έρεηο κε ην δάζθαιφ ζνπ. Σίγνπξα ππάξρεη άγρνο, 
ζίγνπξα ππάξρεη ζηξεο θαη θαιείζαη λα ην δηαρεηξηζηείο 
ζσζηά...θαη απηφ είλαη έλαο ηξφπνο πνπ ην karate ιεηηνπξγεί 
δηαθνξεηηθά απφ ηα άιια αζιήκαηα, ε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο είλαη 
αλαγθαία γηαηί ζην karate ζα βξεζείο κφλνο ζνπ κπξνζηά ζε έλαλ 
αληίπαιν πνπ νπζηαζηηθά έξρεηαη λα ζε ρηππήζεη.  

 

Ζ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ δνθηκάδεη ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ 

επάξθεηα ηεο αληίδξαζήο ηνπ καζεηή θάησ απν ζπλζήθεο άγρνπο θαη 

έληνλνπ ζηξεο. Ρν άγρνο ηεο αμηνιφγεζεο θαη νη ζπλζήθεο έληνλεο 

ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαζηζηνχλ ηε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ κηα 

δχζθνιε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή δνθηκαζία κέζα απν ηελ νπνία 

αληαλαθιάηαη ε καρεηηθή ηθαλφηεηα ησλ κηθξψλ καζεηψλ, θαη ζην 

βαζκφ πνπ απηή ε ηθαλφηεηα έρεη αλαπηπρζεί θαη εθθξάδεηαη κέζα απν 

ηελ δηδαθηέα χιε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γνθηκάδνληαο ηα παηδηά ζηηο 

απαηηεηηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ε εμέηαζε, ε δηαδηθαζία ησλ 
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εμεηάζεσλ ππνζηεξίδεη πεξαηηέξσ ηελ εδξαίσζε ηεο καρεηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζή ηεο.  

πνζηεξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εδξαίσζε θαη αμηνιφγεζε 

καρεηηθήο ηθαλφηεηαο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηνπ 

αγψλα ηαπη ζηείδνληαη κε απηφ πνπ ν Foucault νλνκάδεη δνθηκαζίεο. Νη 

δνθηκαζίεο αλαθέξνληαη σο αζθήζεηο πνπ ελψ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εδξαίσζε θάπνηαο αξεηήο επηηξέπνπλ ηαπηφρξνλα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πξνφδνπ ηνπ αζθνχκελνπ (Foucault, 2003: 63). «Νη δνθηκαζίεο 

απνηεινχλ ζσκαηηθέο αζθήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα θαηαζηήζνπλ ην 

άηνκν ηθαλφ λα βνιεχεηαη ρσξίο ην πεξηηηφ, δηακνξθψλνληαο κηαλ 

απηνθπξηαξρία πνπ λα κελ εμαξηάηαη θαζφινπ απφ ηελ παξνπζία ή ηελ 

απνπζία ηνπο» (Foucault, 2003: 69). Νη δνθηκαζίεο ησλ εμεηάζεσλ θαη 

ησλ αγψλσλ απνζθνπνχλ, ζηελ εδξαίσζε ηεο καρεηηθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ παηδηνχ ζηε βάζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ βαζηθψλ καρεηηθψλ 

ηερληθψλ θαη παξάιιεια επηηξέπνπλ ηελ θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ θάζε 

καζεηή ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ησλ δσλψλ.  

Ξέξα απν ηελ αλάπηπμε ηεο καρεηηθήο ηθαλφηεηαο, νη δνθηκαζίεο 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ κέζα απν ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εμέηαζεο θαη ηνπ 

αγψλα απνηεινχλ πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

αγσγήο ησλ παηδηψλ κέζα απν ηελ εμάζθεζεο ζην karate-do σο 

πξαθηηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ θηλεηνπνίεζε θαη εμέιημε ησλ κηθξψλ 

καζεηψλ. Νη δνθηκαζίεο απνηεινχλ επθαηξία επηβξάβεπζεο ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο ησλ κηθξψλ καζεηψλ. Ζ επηβξάβεπζε αλαθέξεηαη 

ζηελ απνλνκή ηεο επφκελεο δψλεο σο επηβεβαίσζε ηεο ζεηηθήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ παηδηνχ ζηε δνθηκαζία πνπ εμαζθαιίδεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ ζηελ εμάζθεζε πην πξνρσξεκέλεο 

χιεο θαη ηελ πξφνδφ ηνπ ζην δξφκν ηνπ karate. Ζ δψλε απνηειεί 

έπαζιν θαη επηβξάβεπζε ηεο δνθηκαζίαο θαη ηαπηφρξνλα θίλεηξν γηα 

πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα.  

Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ε δνθηκαζία ησλ εμεηάζεσλ θαηαλνείηαη 

πεξηζζφηεξν σο επθαηξία επηβξάβεπζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ παηδηνχ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ, θαη φρη απιά σο αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία πξναγσγήο. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Κ.Γ.:  
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Γη’ απηφ έρνπκε θαη ηηο βαζκίδεο αμηνιφγεζεο ησλ παηδηψλ, 
φπσο είλαη νη δψλεο. 

 
Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ εμέηαζε θαη κφλν αξθεί γηα 

ηελ απνλνκή δψλεο. Αληίζεηα, νη δηαθνξεηηθέο δψλεο ππνγξακκίδνπλ  

ηε δηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εμεηάζεσλ σο δνθηκαζία πνπ πέξα 

απν ηελ αμηνιφγεζε ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε θαη επηβξάβεπζε ηεο 

πξνζπάζεηαο θάζε καζεηή μερσξηζηά. Πχκθσλα κε ηνλ Κ.Γ: 

[...] ηα παηδηά δε κπνξνχλ λα παίξλνπλ νχηε νιφθιεξεο δψλεο, 
νχηε λα ηνπο ραξίδνληαη νη δψλεο. Θα πξέπεη αλάινγα κε ηελ 
πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ λα ακείβνληαη θηφιαο.. 

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ κέζα απν 

ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ην ζχζηεκα εμάζθεζεο ηνπ karate-do 

πξνβιέπεη επίζεο ηελ απνλνκή κηζήο δψλεο ή κηζφ βαζκφ (κηζφ kyu). 

Όπσο αλαθέξεη ν Θ.Λ.:  

[...] είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε επηβξάβεπζε ζε απηή ηελ 
πξνζπάζεηα... θαη γη΄απηφ ππάξρνπλ θαη νη κηζέο δψλεο ζηηο 
εμεηάζεηο ησλ κηθξψλ καζεηψλ.  

 
Ζ κηζή απηή δψλε αληηπξνζσπεχεη ην κέξνο ηεο χιεο πνπ είλαη 

πεξίπνπ ην κηζφ απν απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γεληθά γηα ηελ κεηάβαζε ζε 

θάπνην επφκελν βαζκφ ή δψλε. Ζ δηάθξηζε απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

επηβξάβεπζεο ηεο πξνζπάζεηαο θάζε καζεηή αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ εληζρχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ. Όπσο αλαθέξεη 

ν Θ.Λ.:  

Ζ χιε είλαη θνηλή θαη πξέπεη λα ηε γλσξίδνπλε! Όκσο νη 
απαηηήζεηο γηα έλα κηθξφ παηδάθη είλαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο 
πνπ δεηάκε απφ έλα παηδί κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Γειαδή ηα 
θξηηήξηα ζε κηα εμέηαζε γηα λα δψζνπκε κηα δψλε δηαθέξνπλ απφ 
ειηθία ζε ειηθία θαη απφ παηδί ζε παηδί θακηά θνξά... ην 
βαζηθφηεξν αο πνχκε θξνληίδεηο λα κελ ηνπο κεηψλεηο ηελ 
πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Λα κελ αηζζάλεηαη κεηνλεθηηθά, ζα πξέπεη 
λα ηνλ ελζαξξχλεηο, λα αηζζάλεηαη φηη ην θάλεη θαιά θαη φηη κε 
ιίγε δνπιίηζα κπνξεί λα ην θάλεη θαιχηεξα θαη φρη επηθξηηηθά λα 
ηνλ κεηψλεηο. Αλ ηνλ κεηψλεηο δε ζα αλνίμεη πνηέ ηα θηεξά ηνπ λα 
πεηάμεη, ζα΄λαη κηα δσή έλα θνβηζκέλν άηνκν.  

 

Ξαξφηη ε πξαθηηθή ησλ εμεηάζεσλ αλαθέξεηαη ζε κηα αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ απνλνκή δψλεο ζην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο ζην 

karate-do, ε ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηηο εμεηάζεηο 

πεξηγξάθεηαη σο ηξφπνο επηβξάβεπζεο θαη ελίζρπζεο ηεο πξνζπάζεηαο 
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ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ κηθ΄ξσλ καζεηψλ. Ζ 

επηβξάβεπζε αλαθέξεηαη ζηελ ζεηηθή απνηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη 

ππνγξακκίδεη ηελ ζεκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ έξγνπ. Ζ απφθηεζε δψλεο 

δελ ζεσξείηαη θαηάθηεζε θάπνηνπ πνιχηηκνπ ηξνπαίνπ αιιά 

επηβεβαίσζε ηνπ βαζκνχ πξνζσπηθήο πξνφδνπ ζηηο βαζηθέο ηερληθέο 

σο απνηέιεζκα απηνπξνζπάζεηαο.  

Όπσο ππνγξακκίδεη ν δάζθαινο Γ.Θ., θάζε δψλε αληηπξνζσπεχεη ηε 

γλψζε σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή πνπ ηε θνξάεη:  

[...] απηφ πνπ θνξάλε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ πνπ 
μέξνπλε θαη φρη απιά θνξάσ θάηη. Kαη απηφ βέβαηα ηνπο βνεζάεη 
θαη ζηελ ππφινηπε δσή ηνπο, ην θάζε ηη πνπ απνθηνχλ πξέπεη λα ην 
θεξδίδνπλε κε θφπν θαη ζπζία θαη λα είλαη δηθφ ηνπο φρη λα ηνπο ην 
ραξίδεη θάπνηνο.  

 

Πε απηή ηελ πξννπηηθή νη δνθηκαζίεο ηεο εμέηαζεο θαη ηνπ αγψλα 

ζην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do θαηαλννχληαη σο αθνξκέο 

ελίζρπζεο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ απηνβειηίσζε. Όπσο ππνγξακκίδεη 

ν K.Σ.:  

Νη αγψλεο θαη νη εμεηάζεηο είλαη αθνξκέο γηα λα γίλσ 
θαιχηεξνο, λα εμειίζζνκαη ζπλερψο.. 

 
Ρν δηαθχβεπκα ηεο δνθηκαζίαο δελ είλαη ε δψλε ή ε λίθε ζηνλ 

αγψλα αληίζηνηρα, αιιά ζε κηα πξννπηηθή εμάζθεζεο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ πξνθξίλεηαη ε επηβξάβεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ έξγνπ θαη ε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο. Ζ θαζεκεξηλή 

πξνζπάζεηα πξνθξίλεηαη έλαληη ηεο πξφζθαηξεο αληακνηβήο θαη ε ήηηα 

ζεσξείηαη έλαπζκα γηα πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα. Όπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάδνζε ηνπ budo, ν ζσζηφο ζακνπξάη κεηά ηε λίθε, δέλεη 

θαιχηεξα ηα θνξδφληα ζην θξάλνο ηνπ. Όπσο αλαθέξεη ν Θ.Λ.:  

Ξξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ ήηηα ή ηε λίθε κε θάπνην 
ζεβαζκφ..ζην ληθεηή ζα πσ κπξάβν ζνπ, ζήκεξα λίθεζεο ζηηο 
εμεηάζεηο ζνπ ή ζηνλ αγψλα ζνπ ζηελ θαηεγνξία ζνπ ηνλ αληίπαιφ 
ζνπ, αχξην φκσο είλαη κηα άιιε κέξα θαη ζεκαζία έρεη λα 
πξνζπαζεί θαλείο..θαη ηψξα ν πήρεο είλαη πην ςειά! Όπσο θαη γηα 
ηνλ εηηεκέλν, έραζεο απφ ηνλ 1ν, ηελ επφκελε αλ ζεο λα θεξδίζεηο 
πξέπεη λα ζπλερίζεηο ηελ πξνζπάζεηα.  

 

πνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο θαη 

ζπκκεηνρήο ζηελ εμάζθεζε, νη δνθηκαζίεο θαηαλννχληαη επίζεο σο 

δηαλνεηηθέο αζθήζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ εδξαίσζε κηαο θαηαλφεζεο 
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γηα ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο. Ζ εκπεηξία ζπκκεηνρήο 

ζε θάπνηα δνθηκαζία ππνζηεξίδεη ηελ αλάδπζε κηαο δηαθνξεηηθήο 

θαηαλφεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο εμάζθεζεο ζηε βάζε κηαο 

αλαζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο. Κέζα απν ηηο 

δνθηκαζίεο ην ζχζηεκα ηνπ karate-do επηηξέπεη παξάιιεια κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ απν ηνλ εμεηαζηή, ηελ εκπινθή ηνπ παηδηνχ ζε 

κηα απηναλαθνξηθή δηαδηθαζία ζπλεηδεζηαθνχ ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ απν ηνλ ίδην ην 

ζπκκεηέρνληα. Όπσο πεξηγξάθεηαη κέζα απν ην παξαπάλσ 

απφζπαζκα, ν δάζθαινο επηρεηξεί κέζα απν ην δηάινγν κε ηνπο 

καζεηέο ηνπ λα ππνγξακκίζεη εκθαηηθά κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή 

θαηαλφεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζε σο κηα πξνζσξηλήο 

αμηνιφγεζεο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ πξνηείλεηαη πην ζεκαληηθή απν ηελ 

ηελ ίδηα ηελ λίθε ή επηηπρία. Ν δάζθαινο παξέρεη κηα επαλαμηνιφγεζε 

ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ζηε ζσζηή βάζε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ karate-do, επηηξέπνληαο ηελ αλάδπζε κηαο δηαθνξεηηθήο 

λνεκαηνδφηεζεο κηαο ελδερφκελεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο θαη 

θαη΄επέθηαζε κηα δηαθνξεηηθή θαηαλφεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο 

δξφκν απηνπξνζπάζεηαο γηα ηελ απηνβειηίσζε. Κε απηφ ηνλ ηξφπν, ν 

δάζθαινο πξνηείλεη νπζηαζηηθά κηα δηαλνεηηθήο κνξθήο άζθεζε πνπ 

πξνσζεί ηνλ αλαζηνραζκφ ζε ζρέζε κε ηα πξνζσπηθά επηηεχγκαηα θαη 

ηελ επαλαμηνιφγεζή ηνπο απν ηνπο καζεηέο. Ν ζπλεηδεζηαθφο έιεγρνο 

ζχκθσλα κε ην Foucault(2003) ζπκπιεξψλεη ηελ εμάζθεζε κέζα απν 

ηηο δνθηκαζίεο θαη απνζθνπεί ζηνλ απνινγηζκφ ηεο πξνφδνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, αλαθέξεη «o θαζέλαο νθείιεη λα πξνρσξά ζε 

επηζθφπεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο εκέξαο, λα επηζθνπεί ηα έξγα ηνπ 

γηα λα επαλεμεηάδεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε θάπνην ζηφρν..λα 

ειέγρεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα πξννδεχζεη. Ζ εηιηθξηλήο απηή δηαδηθαζία 

απηνεμέηαζεο δελ γίλεηαη γηα λα δηαπηζησζεί ε ελνρή ή ην ιάζνο αιιά 

γηα λα εληζρχζεη -κε βάζε ηελ ηε δηαπίζησζε κηαο απνηπρίαο πνπ 

αλαζχξεηαη απφ ηε κλήκε θαη αλαιχεηαη κε ην ινγηθφ-ηνλ νξζνινγηθφ 

εμνπιηζκφ πνπ εμαζθαιίδεη κηα ζπλεηή δηαγσγή» (Foucault, 2003: 73).  

Πε πξνέθηαζε ηεο παξαπάλσ πξννπηηθήο, νη δνθηκαζίεο 

θαηαλννχληαη σο εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ πιηθφ γηα ζθέςε θαη 
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αλαζηνραζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ. Ζ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ζηε 

δνθηκαζία θαη ε αλαζηνραζηηθή δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηε βάζε 

ησλ πεπξαγκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ έρεη έλα απηναλαθνξηθφ 

ραξαθηήξα. Πχκθσλα κε ην Foucault, «ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

απηνεμέηαζεο πξνζηίζεηαη θαη ε αλαγθαηφηεηα κηαο δηαλνεηηθήο 

εξγαζίαο πάλσ ζηελ ίδηα ηε λφεζε (Foucault, 2003: 73). ...Ξέξα απφ ηελ 

απνηίκεζε ηθαλνηήησλ θαη δηαπίζησζε ζθαικάησλ ε αμηνιφγεζε απηή 

απνβιέπεη ζε έλα δηαξθέο θηιηξάξηζκα ησλ παξαζηάζεσλ ηεο 

ζπλείδεζεο: λα ηηο εμεηάδεη, λα ηηο ειέγρεη θαη λα ηηο μεδηαιέγεη. Ξέξα 

απφ κηα ηαθηηθή άζθεζε απνηειεί κηα δηαξθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ 

εαπηφ καο…κηα δηαξθή αμηνιφγεζε ηεο αιήζεηαο θαη δηάθξηζεο ησλ 

παξαζηάζεσλ… ην «δνθηκάδεηλ» …ζεκαίλεη λα ζηαζκίδσ ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ εαπηφ καο θαη ζ’ απηφ πνπ παξηζηάλεηαη. Διέγρνληαο ηί 

εμαξηάηαη θαη ηί δελ εμαξηάηαη απφ καο δνθηκάδνπκε ηε δχλακε θαη 

αζθνχκε ζηελ ειεπζεξία καο.. ψζηε δερφκαζηε ζην πιαίζην ηεο ζρέζεο 

κε ηνλ εαπηφ κφλν εθείλν πνπ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ ειεχζεξε 

θαη ζψθξνλα επηινγή ηνπ ππνθεηκέλνπ (Foucault, 2003: 74).  

Ξξνθξίλνληαο ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

έλαληη ηεο πξφζθαηξεο αληακνηβήο, ε αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα λνεκαηνδφηεζε ηεο εκπεηξίαο σο επηηπρία 

θαη πξνζσπηθφ επίηεπγκα αλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο ή εμσηεξηθήο 

ακνηβήο κπνξεη επίζεο λα απνηειέζεη ζηαζκφ ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ 

σο ζηηγκή εδξαίσζεο κηαο άιιεο ζρέζεο κε ηνλ εαπηφ, κηαο ζρέζεο 

ειέγρνπ θαη απφιαπζεο ηνπ εαπηνχ σο απνηέιεζκα απηνπξνζπάζεηαο.  

Κέζα απν ηηο δνθηκαζίεο, ε δηαδηθαζία εμάζθεζεο ζην karate-do 

ππνζηεξίδεη ηελ αλάδπζε αλαζηνραζηηθήο ηθαλφηεηαο επί ησλ 

πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ πξνσζψληαο ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηηεπγκάησλ 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ηέρλεο. Ξαξάιιεια επηηξέπεη ηελ δηελέξγεηα 

δηαλνεηηθψλ ειέγρσλ επί ηεο ζπλείδεζεο πνπ αλαδχεηαη ζηε βάζε ηεο 

εκπεηξίαο ζπκκεηνρήο. Πε απηή ηελ πξννπηηθή, νη δνθηκαζίεο 

θαηαλννχληαη σο δηαλνεηηθέο αζθήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο εμάζθεζεο ζην 

karate-do θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο σο 

ςπρνζσκαηηθή άζθεζε.  
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Νη δνθηκαζίεο ησλ εμεηάζεσλ ή ελφο αγψλα, φπσο  

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο αζθάιεηαο κέζα ζην 

dojo, θαηαλννχληαη σο αζθήζεηο γηα ην ζψκα θαη ην πλεχκα. Δπηπιένλ 

λννχληαη σο ηξφπνη αγσγήο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do πνπ 

έρνπλ ζηφρν ην παηδί λα βηψλεη ρακειά αηζζήκαηα έληαζεο, 

απνγνήηεπζεο, θφπσζεο, ζχγρπζεο, άγρνπο θαη πςειά επίπεδα 

ελέξγεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο. Νη δνθηκαζίεο σο 

ςπρνζσκαηηθή άζθεζε αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ λα δηαρεηξηζηεί θξίζηκεο ελδερνκέλσο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί 

λα ζπλαληήζεη κέζα θαη έμσ απν ην dojν ππνγξακκίδνληαο ηαπηφρξνλα 

ην ζθνπφ ηεο αγσγήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απηνβειηίσζεο φπσο ζα 

εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

6.5 Ν ζθνπόο ηεο εμάζθεζεο   

 

Ζ εμάζθεζε ζηελ ηέρλε ηνπ karate-do αλαθέξεηαη ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα ζσκαηηθήο άζθεζεο πνπ πξνζδηνξίζακε παξαπάλσ σο 

ηερλνινγία ηνπ εαπηνχ. Πε απηή ηελ πξννπηηθή ε εμάζθεζε απνηειεί 

κηα πξαθηηθή πνπ ηειεί ππφ ηελ επηδίσμε ηεο κέξηκλαο γηα ηνλ εαπηφ. 

Θέηνληαο ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ησλ                                                                                                              

αζθνχκελσλ ην karate-do επηπιένλ, επηβεβαηψλεη ηνλ ραξαθηήξα κηαο 

δηαδηθαζίαο αγσγήο πνπ επηδηψθεη ηε θξνληίδα, ηελ πξνάζπηζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ κέζα απν ηελ αλάπηπμε καρεηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Όπσο πεξηγξάςακε κέζα απν αλαθνξέο ζην ιφγν ησλ δαζθάισλ 

ηνπ karate πνπ απεπζχλνληαη ζε κηθξά παηδηά, ε εμάζθεζε ζην karate-

do δελ είλαη κφλν ζσκαηηθή εθγχκλαζε, αιιά θαιιηέξγεηα 

ηθαλφηεηαοπνπ απνξξέεη απφ ςπρνζσκαηηθή άζθεζε. Ζ έλλνηα πνπ 

εηζάγεηαη ζπρλφηεξα γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ηθαλφηεηα πνπ 

αλαπηχζζεηαη κέζα απν ηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-

do είλαη ε απηνπεηζαξρία. Κε ην γεληθφ απηφ φξν επηρεηξείηαη ε 

πεξηγξαθή ηεο ηθαλφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμάζθεζε ζην 

karate-do σο ςπρνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ.  
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Ζ λνεκαηνδφηεζε απηή ππνγξακκίδεη φηη ε εμάζθεζε δελ 

απνζθνπεί ζηε ζσκαηηθή δηάπιαζε αιιά πξσηίζησο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνπεηζαξρίαο σο ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αζθνχκελνπ.  

Ζ έλλνηα ηεο απηνπεηζαξρίαο αλαθέξεηαη γεληθά σο ηθαλφηεηα 

επίγλσζεο θαη δηαρείξηζεο ή ειέγρνπ ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο 

πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα απν ηελ εμάζθεζε ζην karate-do. Όπσο 

ππνζηεξίδεη ν Θ.Σ.:  

[...] κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ηεο χιεο ηνπ karate θαη κφλν… ηηο 
βαζηθέο ηερληθέο, ηα kata θαη ην kumite ηα παηδηά καζαίλνπλ λα 
πεηζαξρνχλ, λα ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο...  

 

Ζ απηνπεηζαξρία πξνζδηνξίδεηαη πξσηίζησο σο ηθαλφηεηα ειέγρνπ 

ηνπ ζψκαηνο. Πχκθσλα κε ηνλ Γ.Ε.:  

 [...] ην ζεκαληηθφ είλαη κέζα απφ ηελ ζπλερή εμάζθεζε είλαη 
φηη ηα παηδηά αξρίδνπλ λα πεηζαξρνχλ, θαη δελ ελλννχκε λα 
πεηζαξρνχλ ην λα αθνχλε ηη ιέεη ν δάζθαινο αιιά λα κπνξέζνπλ 
λα θαηεπζχλνπλ φπσο είπακε πξηλ, ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπο, λα 
ζεθψζνπλε φπσο πξέπεη ην πφδη, λα ην ζπξψμνπλε κέζα, λα 
ζηεξηρηνχλε ζην άιιν, λα ην επαλαθέξνπκε, ηα ρεξάθηα ηνπο λα 
θάλνπλε θη απηά ηε δνπιεηά ηνπο..θαη φηαλ απηά αξρίζνπλ λα 
γίλνληαη έλα..ηφηε έρνπκε θαηαθέξεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα.  

 

Ζ απηνπεηζαξρία σο ηθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ ζσκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πεξηιακβάλεη θαη ην λνεηηθφ παξάγνληα, θαζψο γηα ηνλ 

αθξηβή έιεγρν ησλ ζσκαηηθψλ θηλήζεσλ πνπ απαηηεί ε εμάζθεζε ζηηο 

βαζηθέο ηερληθέο, ε ζπκκεηνρή ηνπ λνπ είλαη απαξαίηεηε. Ζ 

απηνπεηζαξρία σο ηθαλφηεηα ζσκαηηθνχ θαη λνεηηθνχ απηνειέγρνπ 

ζπληζηά ζχκθσλα κε ηνλ Γ.Ε. ηνλ απψηεξν ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do. Όπσο αλαθέξεη: 

[...] πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά κέζα απφ φιν ην θάζκα ηνπ 
karate, ηε ζσζηή άζθεζε, ηηο ηερληθέο, ην kumite θαη εηδηθά ηα 
kata, φηη έρνπλε πιήξε έιεγρν ηνπ ζψκαηφο ηνπο, πιήξε έιεγρν 
ηνπ λνπ ηνπο θαη δε ρξεηάδεηαη πνηέ κα πνηέ λα ζπκπεξηθεξζνχλε 
βίαηα γηα λα ην απνδείμνπλ απηφ ζηνλ εαπηφ ηνπο.  

[...] εδψ κέζα αζρνινχκαζηε κφλν κε ηνλ εαπηφ καο θαη πσο ζα 
γίλνπκε θαιχηεξνη. Θαη απηφ πξέπεη λα λαη ην θχξην κέιεκά καο, 
λα δνχκε εκείο ηη θάλνπκε θαη φρη ηη θάλεη ν δίπια. 

 

Θέηνληαο ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηελ αλάπηπμε 

απηνπεηζαξρίαο, ε δηαδηθαζία εμάζθεζεο ζην karate-do εηζάγεη έλα 

δηαθνξεηηθφ πξφηππν δσήο ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ησλ 
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κηθξψλ παηδηψλ πνπ απαηηεί ηε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηνλ 

εαπηφ. Πηελ πξννπηηθή ηνπ Foucault(2003), ε εμάζθεζε απνθηά ην 

ραξαθηήξα κηαο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ζηνλ εαπηφ. «Ζ δηαδηθαζία 

επηζηξνθήο ζηνλ εαπηφ αλαθέξεηαη ζε κηα κεηαβνιή ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο ..φρη φηη πξέπεη λα δηαθφςνπκε θάζε άιιε κνξθή 

ελαζρφιεζεο γηα λα αθηεξσζνχκε νινθιεξσηηθά θαη απνθιεηζηηθά ζηνλ 

εαπηφ καο αιιά ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρνπκε, θαιφ 

είλαη λα κελ μερλάκε φηη ηνλ θχξην ζθνπφ πνπ νθείινπκε λα ζέηνπκε ζηνλ 

εαπηφ καο πξέπεη λα ηνλ αλαδεηνχκε κέζα καο, ζηε ζρέζε ηνπ εαπηνχ πξνο 

ηνλ εαπηφλ. Ξξφθεηηαη γηα κηα κεηαζηξνθή ηεο πξνζνρήο καο απφ ηα ιηγφηεξν 

νπζηψδε θαζεκεξηλά γεγνλφηα θαη ηε δσή ησλ άιισλ, ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά 

γηα ην άηνκν κπζηηθά ή θαηλφκελα ηεο θχζεο πνπ αμίδνπλ θάπνηαο 

δηεξεχλεζεο ζε εθείλα πνπ πξαγκαηηθά έρεη αλάγθε λα γλσξίδεη θαλείο» 

(Foucault, 2003: 76).  

Πην πιαίζην κηαο αγσγήο γηα ηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ, εθείλν πνπ 

έρεη ίζσο κεγαιχηεξε αλάγθε λα γλσξίδεη θαλείο, είλαη ν δξφκνο πνπ 

νδεγεί ζηελ θξνληίδα ηνπ εαπηνχ. Γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαθχιαμε ηνπ 

εαπηνχ, ην ζχζηεκα ηνπ karate-do πξνσζεί ηελ εμάζθεζε ζηηο βαζηθέο 

ηερληθέο γηα ηελ αλάπηπμε καρεηηθήο ηθαλφηεηαο. Πχκθσλα θαη κε ηηο 

αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο budo, ε εμάζθεζε ζην δξφκν ηνπ πνιέκνπ 

απνζθνπεί ζηελ θαιιηέξγεηα καρεηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηεο δσήο. Αλαδεηθλχνληαο ηελ καρεηηθφηεηα ζε δσηηθή ηθαλφηεηα γηα 

ηνλ άλζξσπν, ε εμάζθεζε ζηελ παξαδνζηαθή πνιεκηθή ηέρλε ηνπ 

karate-do θαηαλνείηαη σο ηέρλε πνπ ππνζηεξίδεη ηε δσή θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Όπσο αλαθέξεη ν Γ.Ε, κέζα απν ηελ θαιιηέξγεηα 

καρεηηθήο ηθαλφηεηαο ζηα παηδηά δελ επηδηψθεηαη ε ηθαλφηεηα 

εθαξκνγήο ή ε επίδεημεο ηεο καρεηηθήο ηερληθήο αιιά ε αλάπηπμε 

απηνθπξηαξρίαο. Όπσο ππνγξακκίδεη, ζθνπφο ηε εμάζθεζεο είλαη:  

[…]λα ηνπο δψζεηο ηελ απηνπεπνίζεζε, λα θαηαιάβνπλ φηη 
κπνξνχλ, αιιά δελ ην θάλνπλ επεηδή δελ ρξεηάδεηαη, επεηδή δελ 
ζέινπλ, επεηδή δελ ππάξρεη ιφγνο. 

 

Ζ αλάπηπμε καρεηηθήο ηθαλφηεηαο επηηξέπεη σζηφζν ηελ εθδήισζε 

αληίδξαζεο γηα ηε δηαθχιαμεο ηεο δσήο ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή. Ζ 

θαιιηέξγεηα αληηδξάζεσλ ζε θξίζηκεο ζηηγκέο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ 
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Ξ.Θ. σο βαζηθή επηδίσμε ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην 

karate-do. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:  

[...] ε αληίδξαζε ηελ θξίζηκε ζηηγκή είλαη ην δεηνχκελν. Αλ 
δειαδή πάσ λα πεξάζσ ην δξφκν θαη μαθληθά έξζεη έλα ακάμη κε 
κεγάιε ηαρχηεηα, απηή είλαη ε θξίζηκε ζηηγκή..εάλ πεξπαηψ ζην 
δξφκν θαη μαθληθά κνπ επηηεζεί θάπνηνο..εάλ γιηζηξήζσ ηε ζθάια 
θαη πέζσ..εάλ δελ αληηδξάζσ γξήγνξα θαη ηξαπκαηηζηψ. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα βειηηψζνπκε ηελ αληίδξαζε ηεο 
θξίζηκεο ζηηγκήο. Κε ηελ εμάζθεζε θαη ηε ζπλαλαζηξνθή κε άιιν 
θφζκν ην παηδί έξρεηαη αληηκέησπν κε ην απξφνπην, θαη ην 
απξφνπην ηνπ γίλεηαη θαζεκεξηλφηεηα. Νπφηε ηελ θξίζηκε ζηηγκή 
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζα έρεη πάληα θαιχηεξε αληίδξαζε.  

 

Ν Κ.Γ., επίζεο, αλαθέξεη ζρεηηθά φηη γηα ην κηθξφ παηδί ε εμάζθεζε 

απνζθνπεί: 

[...] κέζα απφ ην karate λα ηνπ δεκηνπξγήζνπκε άιιεο 
παξαζηάζεηο θαη λννηξνπία ψζηε λα κπνξεί ην ίδην λα ζηαζεί κέζα 
ζηελ θνηλσλία, λα αληαπεμέιζεη ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο 
ηνπ. 

 

Ξαξφκνηα, ν Γ.Θ, ζεκεηψλεη φηη ζθνπφο ηεο εμάζθεζεο είλαη:  

[…] λα θαηαιάβεη ην παηδί φηη απηφ πνπ θάλνπκε δελ έρεη θακία 
ζρέζε κε βία, λα κπνξεί λα απνθχγεη ηε βία θαη θαη’ επέθηαζε λα 
κπνξεί θάπνηα ζηηγκή αλ σ κε γέλνηην ηνπ ρξεηαζηεί λα κπνξέζεη 
λα πξνζηαηέςεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ κηα δεδνκέλε άζρεκε ζηηγκή.  

 

Ζ ηθαλφηεηα αληίδξαζεο ζε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηνπ αηφκνπ απν εμσηεξηθέο απεηιέο αλαθέξεηαη ζηελ 

δπλαηφηεηα έγθαηξεο αληίιεςεο θαη απνθπγήο κηαο επηθίλδπλεο γηα ηε 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηε δσή ηνπ αηφκνπ ζπλζήθε. Αλαθέξεηαη 

επίζεο, ζηελ απνθπγή έθζεζεο θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ ζε επηθίλδπλε 

θαηάζηαζε, ζηελ απνηξνπή δειαδή ρξήζεο ηεο καρεηηθήο ηθαλφηεηαο 

ζε βάξνο ηεο δσήο. Ζ πξνζηαζία ηεο δσήο απνηειεί ηελ χςηζηε αμία 

πνπ εμαζθαιίδεηαη κέζα απν ηελ επηδίσμε ηεο απηνθπξηαξρίαο σο 

ηθαλφηεηα καρεηηθήο αληίδξαζεο γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ εαπηνχ ζε 

απεηιεηηθέο πεξηζηάζεηο. Ρέηνηεο πεξηζηάζεηο, πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηελ δσή ηνπ, είλαη ε μαθληθή επίζεζε πνπ 

κπνξεί λα δερηεί ην παηδί απν θάπνηνλ άγλσζην, ε επίζεζε απν θάπνην 

γλσζηφ ή ζπλνκήιηθν ή ζπκκαζεηή ηνπ ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη, ε 
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απεηιή απν έλα δηεξρφκελν φρεκα φηαλ επηρεηξεί λα δηαζρίδεη ην δξφκν, 

κηα αηπρήο πηψζε ή αηχρεκα φηαλ θηλείηαη ζην ζπίηη ή ην ζρνιείν θ.α.  

Ζ απηνθπξηαξρία σο ηθαλφηεηα ηθαλνπνηεηηθήο αληίδξαζεο ζε κηα 

επηθίλδπλε πεξίζηαζε εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα επηβίσζεο ηνπ αηφκνπ 

ζε κηα ελδερνκέλσο κνηξαία απνζηξνθή ηεο δσήο. Πχκθσλα κε ην 

Foucault(2003), ε απηνθπξηαξρία δηαζθαιίδεη ηελ ςπρή απν ηα βέιε 

ηεο ηχρεο πνπ ηε ζηνρεχνπλ. Ζ ηθαλφηεηα άκεζεο αληίδξαζεο ζε κηα 

μαθληθή πεξίζηαζε θηλδχλνπ απνηειεί εθφδην ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαη 

άκπλα ζηα βέιε ηεο ηχρεο. Όπσο ππνγξακκίδεη ν Γ.Κ.:  

[...] γηαηί ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο, θαη πέξα απφ ην karate, 
ζα ρξεηαζηεί λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη ιίγν πην γξήγνξα απφ 
θάπνηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Θαη κέζα απφ απηφ ην άζιεκα ζα 
πξέπεη λα ηνπο δψζνπκε απηφ ην εθφδην γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο.  

Ζ δπλαηφηεηα ηθαλνπνηεηηθήο αληίδξαζεο ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, 

φπσο ζνβαξέο εμσηεξηθέο απεηιέο γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ηε 

δσή ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

φπσο θνβίεο θαη αλαζθάιεηεο, ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε θαη 

νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ. Όπσο αλαθέξεη ν Κ.Γ.:  

Ζ δσή καο είλαη πάληα δχζθνιε. Τν karate δελ είλαη κφλν γηα 
ην karate. Τν karate είλαη κηα δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία 
αληηιακβαλφκαζηε θαη ηε δσή καο. Όηαλ έρσ εκπηζηνζχλε ζηηο 
δπλάκεηο κνπ ηελ ψξα πνπ παίδσ kumite ή θάλσ bunkai ή 
αληηκεησπίδσ κηα μαθληθή πεξίζηαζε κε κηα απνηειεζκαηηθή 
αληίδξαζε ζην δξφκν, ηφηε κπνξψ λα αληαπεμέιζσ θαη ζε 
δχζθνιεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζα έρσ αληίιεςε ζην ηη κνπ 
ζπκβαίλεη θαη δε ζα παληθνβιεζψ αιιά ζα αληηδξάζσ. Απηφ 
ζεκαίλεη πεηζαξρία. Απηφ ζεκαίλεη απηνπεηζαξρία, ζεκαίλεη 
απηνγλσζία θαη φηη ειέγρσ ηνλ εαπηφ κνπ. Άξα δελ 
παληθνβάιινκαη θαη αληηκεησπίδσ ηηο θαηαζηάζεηο κε πιήξε 
ςπρξαηκία δηφηη φιεο νη δπζθνιίεο ζπκίδνπλ ζάλαην φκσο θακηά 
δελ είλαη ζπλήζσο πξαγκαηηθά ζαλάζηκε φηαλ κπνξψ λα ηε δσ κε 
απηή ηε καηηά ηνπ karateka. 

 

Ζ απηνθπξηαξρία σο απψηεξνο ζθνπφο ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζην karate-do δελ ππνζηεξίδεη κφλν ηε ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ κέζα απν ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνπνηεηηθψλ 

αληηδξάζεσλ ζε ζπλζήθεο κάρεο, αιιά ζπλεγνξεί ηειηθά ζε έλα ηξφπν 

δηαβίσζεο πνπ επηηξέπεη παξάιιεια κε ηελ πξνάζπηζε θαη ηελ 

απφιαπζε ηνπ βίνπ ζην απεηιεηηθφ ελδερνκέλσο πεξηβάιινλ ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο.  
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Ζ αλάπηπμε απηνθπξηαξρίαο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ςπρήο 

δηεπξχλεηαη ζχκθσλα κε ην Foucault (2003) ζε κηα εκπεηξία, φπνπ ε 

ζρέζε πξνο ηνλ εαπηφ παίξλεη ηε κνξθή φρη απιψο κηαο θπξηάξρεζεο, 

αιιά κηαο απφιαπζεο δίρσο επηζπκία θαη ηαξαρή. Ξεξηγξάθνληαο ηελ 

απηνθπξηαξρία ζην πιαίζην κηαο αγσγήο γηα ηε θξνληίδα ηνπ εαπηνχ, ν 

Foucault ππνζηεξίδεη φηη απηή απνηειεί θπξηαξρία ηνπ αηφκνπ πάλσ 

ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη παξαπέκπεη ζε κηα λέα ζρέζε κε ηνλ εαπηφ, πνπ δελ 

ζεκαηνδνηεί κφλν ηελ θπξηάξρεζε πάλσ ζην ζψκα αιιά θαη ηελ 

απφιαπζε ηνπ βίνπ δίρσο επηζπκία θαη ηαξαρή. Θέηνληαο σο απψηεξν 

ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do ηελ 

θαιιηέξγεηα απηνθπξηαξρίαο, ε εμάζθεζε ζεσξείηαη φηη ζπκβάιεη ζηελ 

απνδέζκεπζε ηεο ςπρήο απν θάζε εμάξηεζε θαη ππνηαγή, θαη 

ζεκαηνδνηεί ηελ επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ. Πχκθσλα κε ηνλ Κ.Γ., ε 

απηνθπξηαξρία πεξηγξάθεηαη σο ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ karate-do ζηνλ 

άλζξσπν, θαη ππνζηεξίδεη κηα θαιχηεξε, πην απνιαπζηηθή θαη αηάξαρε 

δηαβίσζε πνπ ηε ραξαθηεξίδεη ε λεθαιηφηεηα, ε ςπρξαηκία θαη ν 

ξεαιηζκφο. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:  

[...] γηαηί απηφο είλαη ν ζηφρνο, ε δσή καο είλαη ν ζηφρνο, κηα 
δσή κε ςπρξαηκία, λεθαιηφηεηα θαη θαζαξή αληίιεςε ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα -ξεαιηζκφ.  

 
Πε απηή ηελ πξννπηηθή, ε αγσγή πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν ηνπ 

karate-do απνθηά ην ραξαθηήξα κηαο αηζζεηηθήο αγσγήο γηα ηελ 

θξνληίδα θαη απφιαπζε ηνπ εαπηνχ κέζα απν ηελ επηδίσμε αλάπηπμεο 

απηνθπξηαξρίαο. Ζ απηνθπξηαξρία σο ηθαλφηεηα ξεαιηζηηθήο 

αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή θηλδχλσλ γηα ηε δσή, ζεσξείηαη ςπρηθφ 

εθφδην πνπ πξναζπίδεη ηε δσή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη 

θαηαλνείηαη ηειηθά σο βειηίσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ λεαξψλ καζεηψλ 

κέζα απν ηελ εμάζθεζε ζην karate-do. Όπσο ππνγξακκίδεη ν Γ.Θ.:  

Τν karate do είλαη εμάζθεζε ηνπ κπαινχ ζε ζρέζε κε ην ζψκα, 
κπνξεί λα δψζεη πνιιά πξάγκαηα ζε έλα παηδί...λα ηνπ δψζεη 
θάπνηα εθφδηα λα θαιπηεξεχζεη ηε δσή ηνπ, λα γίλεη θαιχηεξνο 
άλζξσπνο ... 

 
Ζ απηνθπξηαξρία σο ηθαλφηεηα πνπ ζπκππθλψλεη ηελ απηνγλσζία 

θαη κέξηκλα γηα θξνληίδα ηνπ εαπηνχ απνηειεί εθφδην ζηε δσή ηνπ 
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παηδηνχ ζηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλφηεηα. Ζ επίδξαζε ηεο εμάζθεζεο 

κέζσ ηεο απηνθπξηαξρίαο πξνεθβάιιεη ζην πεδίν ηεο πξαγκαηηθήο δσήο 

θαη πξναζπίδεη ηελ ππφζηαζε θαη πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. 

Όπσο αλαθέξεη ν Γ.Θ.:  

Γπζηπρψο ε επνρή πνπ δνχκε είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε θαη 
ππάξρνπλε πάξα πνιχ θίλδπλνη, ζα πξέπεη ην παηδί φκσο λα κάζεη 
πψο ζα αληηκεησπίζεη θάπνηα δχζθνιε ζηηγκή ζην ζρνιείν ή φηαλ 
παίδεη ζην δξφκν ή φηαλ κέλεη κέζα ζην ζπίηη ηνπ, πνπ κέλεη πάξα 
πνιιέο ψξεο κφλν ηνπ, γηαηί θαη νη δχν γνλείο ζήκεξα δνπιεχνπλ. 
Άξα  ινηπφλ εθεί πάλσ ζην θνκκάηη ηεο απηνάκπλαο πνπ έρεη πάξα 
πνιχ ζεσξία θαη ιεπηνκέξεηα, είλαη νιφθιεξν ζρνιείν θαη δελ είλαη 
κφλν ην καζαίλσ λα θάλσ κηα γξνζηά, κηα θισηζηά θαη νηηδήπνηε 
άιιν θαη εηδηθά ζε άλζξσπφ ν νπνίνο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο θαη 
πνιχ πην δπλαηφο απφ ην παηδί, αξρήο γελνκέλεο απφ ην πψο 
θέξνκαη κεο ζην ζπίηη, ην λα θνηηάσ απφ ην καηάθη φηαλ ρηππάεη 
ην θνπδνχλη θαη δελ μέξσ θάπνηνλ, αλ απαληάσ ή δελ πξέπεη λα 
απαληήζσ, αλ έρσ ην θιεηδί απφ κέζα, αλ έρσ ηειέθσλα πξψηεο 
αλάγθεο, πψο λα θξαηάσ ηε ηζάληα κνπ ζην ζρνιείν, ηη λα 
πξνζέρσ φηαλ θάπνηνο κε πιεζηάδεη ή λα κηιάσ κε αγλψζηνπο ή λα 
κε κηιάσ κε αγλψζηνπο ή κνπ πξνζθέξνπλε ή δε κνπ 
πξνζθέξνπλε γιπθφ θαη πνιιά άιια.. ηέηνηεο ζνβαξέο 
ιεπηνκέξεηεο. 

 

6.6 Πύλνςε θεθαιαίνπ 

 

Αλαδεηθλχνληαο ηελ απηνπεηζαξρία σο απψηεξν ζθνπφ ηεο 

εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do, φπσο αλαπηχμακε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε ελαζρφιεζε κε ην παξαδνζηαθφ karate 

θαηαλνείηαη ζπλνιηθά σο κηα δηαδηθαζία εζηθήο δηακφξθσζεο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ παηδηνχ. Ζ 

δηακφξθσζε απηή αλαθέξεηαη ζε κηα λέα ζρέζε κε ηνλ εαπηφ πνπ 

θαζηζηά ηθαλή κηα πην ξεαιηζηηθή θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηνλ θφζκν ζην πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο δσήο ηνπ.  

Ζ εμάζθεζε απνζθνπεί ζηελ εδξαίσζε κηαο ξεαιηζηηθήο αληίιεςεο 

θαη θαηαλφεζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ σο βαζηθφ 

βηνινγηθφ ππφβαζξν γηα ηε δσή θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Κέζα απν 

ηελ εμνηθείσζε κε ηε ζσκαηνκεραληθή θαη ηδηαίηεξε θηλεζηνινγία ηνπ 

karate, ην παηδί θηλεηνπνηείηαη θαη αληηιακβάλεηαη ην ζψκα ηνπ, 

θαηαλνεί θαη καζαίλεη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο ηνπ ζψκαηνο. Ζ γλψζε 

απηή είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηελ πξφνδν ζηελ ηέρλε ηνπ 
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karate φζν θαη γηα ηελ θξνληίδα ηνπ εαπηνχ. Ζ εμάζθεζε 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απν ηηο βαζηθέο ηερληθέο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

αξρψλ ηεο ηέρλεο, πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάδπζε κηαο λέαο αληίιεςεο ηνπ 

εαπηνχ κέζα απν ηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε καρεηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ 

εμάζθεζε έηζη ππνζηεξίδεη ηε δηεχξπλζε ηεο απηναληίιεςεο, ηελ 

αλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο σο απνηέιεζκα απηνπξνζπάζεηαο θαη 

εδξαηψλεη ηελ απηνθπξηαξρία σο δέζκεπζε ζην ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο 

γηα ηε θξνληίδα θαη αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7ν                              

ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ 

ΠΡΖΛ ΔΜΑΠΘΖΠΖ ΡΥΛ ΚΗΘΟΥΛ 

ΞΑΗΓΗΥΛ ΠΡΝ KARATE-DO 

 

Ζ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ πνπ επηηξέπεη ε εδξαίσζε 

ηεο απηνθπξηαξρίαο σο απνηέιεζκα ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do, 

ππνγξακκίδεη ηε δπλαηφηεηα αλέιημεο παηδαγσγηθήο δξάζεο κέζα απν 

κηα θαηά θχξην ιφγν ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα άζιεζεο. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλέιημε απηήο ηεο δξάζεο είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ ζηελ εμάζθεζε. Ξαξά ηελ φπνηα θαηαλφεζε θαη 

ζπλεηζθνξά ππνγξακκίζακε παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ηε θχζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο εμάζθεζεο σο αηζζεηηθή αγσγή γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ηνπ εαπηνχ, ε εμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ 

δηαδηθαζία εμάζθεζεο είλαη πνπ θαζνξίδεη ηελ επέιεπζε ηνπ 

δηακνξθσηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηνλ ςπρηζκφ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

πξφνδν θαη εμέιημε ηνπ παηδηνχ κέζα απν ην δξφκν ηνπ karate.  

Ππδεηψληαο ηεο δπλαηφηεηεο πνπ αλνίγνληαη κέζα απν ηελ 

εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do ζε κηα πξννπηηθή δσήο, ν 

Γ.Κ. ππνγξακκίδεη φηη ε εμαζθάιηζε πξψηκεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ 

ζηελ εμάζθεζε, κεγηζηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα σθέιεηαο απν ηε 

δξαζηεξηφηεηα. Ρα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο αθνξνχλ ζηε έληαμε ηνπ 

παηδηνχ ζε έλα αζιεηηθφ ζχλνιν πνπ επηηξέπεη ηελ θνηλσληθή 

θηλεηηθφηεηα θαη θαηαμίσζε. Όπσο αλαθέξεη:  

[...] είλαη θαιφ λα εληάζζνληαη ζε έλα θνηλσληθφ-αζιεηηθφ 
ζχλνιν ηα παηδηά φζν είλαη λσξίο, κε φια ηα νθέιε πνπ έρεη απηφ 
γηαηί αξγφηεξα εθηφο ηνπ φηη ζα ην έρνπλ εθφδην ζαλ γλψζεηο, ζα 
πεηχρνπλ θαη αθαδεκατθνχο ζηφρνπο κέζα απφ απηφ..γηαηί θαιψο 
ε θαθψο ππάξρεη κηα λνκνζεζία πνπ επηηξέπεη ζε θάπνηα παηδηά 
πνπ ζα πξσηεχζνπλ ζε αγψλεο πνπ θάλεη ε νκνζπνλδία λα κπνπλ 
ζε θάπνηα ζρνιή ρσξίο εμεηάζεηο, θαη έρνπλ κπεη πνιιά παηδηά ζε 
νπνηνδήπνηε παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα, λα ηνπο δψζεη επίζεο ηελ 
επθαηξία λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε απηφ, λα ηνπο δψζεη 
ηελ επθαηξία λα θάλνπλε ηαμίδηα ζε φιν ηνλ θφζκν ζαλ αζιεηέο ή 
δηαηηεηέο, ππάξρεη θη απηφ ην θνκκάηη-θαη νη δηαηηεηέο απφ 
αζιεηέο βγαίλνπλε, απφ αζιεηέο πνπ έρνπλ δηαπξέςεη κέζα ζην 
ρψξν, ππάξρνπλε πάξα πνιιέο δπλαηφηεηεο...έρσ ήδε 2 καζεηέο 
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πνπ έρνπλ δηθή ηνπο ζρνιή θαη έρσ παηδηά πνπ έρνπλ γλσξηζηεί θαη 
θάλαλε νηθνγέλεηα κέζα απφ ηε γλσξηκία ηνπο ζηε ζρνιή θιπ.. 

 

Ρν παξαδνζηαθφ karate απνηειεί έλα ζχζηεκα αγσγήο πνπ γεληθά 

απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζθέξνληαο δπλαηφηεηεο ζε κηα πξννπηηθή 

δσήο, φκσο ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο μεθηλά κφλν κεηά ηελ 

πξνζέιεπζε ηνπ παηδηνχ ζην dojo. Θάζε παηδί δπλεηηθά κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ εμάζθεζε θαη λα πνξεπηεί ζην δξφκν ηνπ karate.  

Ππδεηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην 

karate-do, νη δάζθαινη αλαθέξζεθαλ επίζεο ζε εκπφδηα πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα αλέιημεο παηδαγσγηθήο δξάζεο γηα ηελ 

εζηθή δηακφξθσζε ηνπ παηδηνχ. Ρα εκπφδηα απηά πεξηνξίδνπλ ή 

απνθιείνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ απν ηε δηαδηθαζία ηεο 

εμάζθεζεο. Όπσο ππνγξακκίδεη ν Ξ.Γ. θπξηφηεξνο πεξηνξηζκφο αθνξά 

ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα θαηαλνήζεη βαζηθέο νδεγίεο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο. Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:  

Ν κφλνο πεξηνξηζκφο είλαη ην παηδί, κάιινλ γηα λα ην πσ 
αιιηψο γηα λα κπνξέζεηο λα θάλεηο πξνπφλεζε ζην γθξνππ ησλ 
λεπίσλ πξέπεη λα κπνξείο λα ζπλεξγαζηείο κε ην πξνπνλεηή ζνπ 
ζε πνιιά ζέκαηα. Λα θαηαιαβαίλεηο πάλσ- θάησ, κπξνο – πίζσ, 
ζηξίςε γχξλα, άλνημε πφδηα. Φαληάζνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 
πνπ μεθηλάλε ην karate αθφκα δελ μέξνπλ ην αξηζηεξφ θαη ην δεμί, 
λα μερσξίδνπλ ην αξηζηεξφ κε ην δεμί. Όηαλ ην παηδί κπνξεί λα 
ζπλεξγαζηεί ζε απηά ηα πνιχ απιά πξάγκαηα είλαη ηθαλφ πιένλ λα 
μεθηλήζεη. Όηαλ ππάξρεη ηαηξηθή βεβαίσζε φηη ην παηδί δχλαηαη λα 
αζιείηαη θαη δελ ππάξρεη θάπνηαο παζνινγηθήο κνξθήο 
αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο κπνξεί ην παηδί λα θάλεη θαλνληθά ηε 
πξνπφλεζε ηνπ. Θαη μαλαιέσ, ζθνπφο ηνπ karate δελ είλαη λα 
γίλνπκε φινη πξσηαζιεηέο, γηαηί αλ μερσξίζνπκε ιίγν ηε ηέρλε απφ 
ηα ζπνξ, ε ηέρλε είλαη λα καο θάλεη φινπο θαιχηεξνπο. Σην ζπνξ 
karate θάπνηνη κπνξεί λα δηαθξηζνχλε θάπνηνη φρη. Αιιά ζίγνπξα 
κέζα απφ ηελ εμάζθεζε ζην karate φινη ζα γίλνπλ θαιχηεξνη. 

 

Πχκθσλα κε ην παξαπάλσ απφζπαζκα, νη δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ θαη απαηηνχλ απν ην παηδί κηα 

ζρεηηθά εδξαησκέλε ηθαλφηεηα πξνζαλαηνιηζκνχ, γηα λα κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ πξνπφλεζε, δελ απνηεινχλ αλππέξβιεην εκπφδην γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαζψο ζθνπφο ηνπ karate είλαη ε βειηίσζε ηνπ 

παηδηνχ κέζα απν ηελ αλάπηπμε γλψζεο γηα ην ζψκα θαη ηθαλνηήησλ 

φπσο απηή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Πε απηή ηελ πξννπηηθή είλαη πην 

ζεκαληηθή ίζσο κηα πηζηνπνίεζε ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο 
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ηνπ παηδηνχ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αζθαιή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

εμάζθεζε.  

Ξέξα απν θάπνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα πεξηνξίδεη 

ηε ζσκαηηθή θηλεηηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ή θνηλσληθφηεηα 

ηνπ παηδηνχ πεξηγξάθεηαη επίζεο σο εκπφδην ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

παηδηνχ. Όπσο αλαθέξεη ν Γ.Ξ.:  

Ξξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη αιιά ηα μεπεξλάο. Ξξνβιήκαηα 
ζπλεζηζκέλα είλαη, παηδηά πνπ δελ είλαη θαζφινπ θνηλσληθά θαη 
δπζθνιεχνληαη πάξα πνιχ λα πξνζαξκνζηνχλε, πξνβιήκαηα είλαη 
ηα πνιχ ππεξθηλεηηθά παηδηά - παηδηά πνιχ εγσηζηέο νη νπνίνη δε 
δέρνληαη φηη ζηε ζρνιή είλαη ηζάμηα κε ηα άιια παηδηά. 
Ξξνβιήκαηα επίζεο πνπ ζπλαληάκε είλαη παηδηά πνπ είλαη 
θαηψηεξεο δπλακηθήο φζνλ αθνξά αζιεηηθά ηεζη ζηα νπνία πάιη 
μερσξίδνπλε θαη δελ ζέινπλ λα κπνπλ ζε δηαδηθαζία λα ζπγθξηζνχλ 
κε ηα άιια παηδηά. Όπσο επίζεο είλαη παηδηά πνπ έξρνληαη ζηε 
ζρνιή κφλν θαη κφλν επεηδή ην θξίλνπλ νη γνλείο ηνπο φηη πξέπεη λα 
θάλνπλ θάπνην άζιεκα, είλαη επηινγή ησλ γνλέσλ ηνπο θαη νη ίδηνη 
δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην άζιεκα ψζηε δελ κπνξνχλ λα 
απνδψζνπλ. Θαη εδψ βέβαηα είλαη δνπιεηά ηνπ πξνπνλεηή λα ην 
ρεηξηζηεί ζσζηά ψζηε ην παηδί λα θαηαιάβεη φηη κπνξεί λα θεξδίζεη 
κέζα απφ ην karate. 

 

Νη παξαπάλσ δπζθνιίεο, πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηελ 

δηαδηθαζία εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do κέζα ζην 

dojo, δελ απνθιείνπλ ηε ζπκκεηνρή ηειηθά ηνπ παηδηνχ θαζψο είλαη 

δηαρεηξίζηκεο απν ην δάζθαιν κέζα απν ζσζηνχο ρεηξηζκνχο ζην 

πιαίζην ηεο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ εμάζθεζε ζην karate-do. Όπσο αλαθέξεη ν Θ.Λ. νη 

δπζθνιίεο απηέο ζεκαηνδνηνχλ ηηο πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα πνπ θαιείηαη 

λα εζηηάζεη θαη λα βειηηψζεη ν δάζθαινο κέζα απν ηελ εμάζθεζε. 

Όπσο αλαθέξεη:  

Τα παηδηά κπνξψ λα ηα αληηκεησπίζσ..αλ θάπνην παηδάθη αο 
πνχκε δε κπνξεί λα αθνινπζήζεη, λα θάλεη θάκςεηο..δε ζα θάλεη κε 
φιν ην βάξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, ζα θάλεη ην κηζφ ή ζα θάλεη 
ιηγφηεξεο επαλαιήςεηο φζν κπνξεί. Γε ζα ην πηέζσ ζε θάηη πνπ δε 
κπνξεί. Αιιά ζίγα ζηγά ζα βειηηψλεηαη θάζε θνξά. 

 

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ζηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην 

παξαδνζηαθφ karate αλαθέξεηαη ζηελ επηθηλδπλφηεηα εθαξκνγήο ηεο 

καρεηηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζεη ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαη έμσ απν ην 

dojo. Γεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία εμνηθείσζεο θαη εηζαγσγήο ζην δξφκν 

ηνπ karate επηρεηξείηαη κέζσ ηεο εμάζθεζεο ζε καρεηηθέο ηερληθέο, ν 
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πεξηνξηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο εμάζθεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απηνβειηίσζεο, ηελ 

θξνληίδα ηνπ εαπηνχ θαη ην πξφηαγκα ηεο κε βίαο. Πηνλ πεξηνξηζκφ 

απηφ αλαθέξεηαη ν Γ.Θ. κέζα απν ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί:  

Έλα εκπφδην είλαη νη πνιχ επηθίλδπλεο ηερληθέο ηνπ karate, ην 
πψο ζα ζηγνπξέςσ φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο ζπκκαζεηέο 
ηνπο ζε παηδηά ίδηαο ειηθίαο, ηα αδεξθάθηα ηνπο, λαη ην λα κελ 
επηδεηθλχνπλ. Γηαηί εγψ ζε εηζαγσγηθά ηνπο «απαγνξεχσ» λα 
θάλνπλ επίδεημε απηψλ πνπ καζαίλνπλ έμσ, φρη γηαηί είλαη κπζηηθή 
ε ηέρλε πνπ ηνπο δηδάζθνπκε αιιά γηα ην ιφγν φηη δελ είλαη 
φκνξθν λα θάλεηο επίδεημε.. δείηε εγψ μέξσ θαιά θαη είκαη 
γακάηνο θαη ηίπνηα άιιν, γηαηί απηφ δελ έρεη λα θάλεη κε ηε 
ηαπεηλφηεηα πνπ δηδάζθεη ην karate θαη ε ζσζηή πνιεκηθή ηέρλε, 
νχηε κε ηε ηαπεηλνθξνζχλε, νχηε κε ηίπνηα άιιν. Τνπο έρσ δψζεη 
βέβαηα άδεηα φηη φπνηνο θίινο ζέιεη λα δεη ηη θάλνπκε είλαη 
ειεχζεξνο λα έξζεη λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα, κέρξη εθεί, δελ 
δείρλνπκε πνπζελά ηερληθέο, δελ επηδεηθλχνπκε πνπζελά ηερληθέο 
αλ δελ είλαη ν δάζθαινο κπξνζηά θαη ζίγνπξα δελ ρηππάκε πνηέ 
θαη πξέπεη λα μέξνπκε πφηε ρηππάκε. Γειαδή ην φηη κνπ πήξε ν 
άιινο ην κνιχβη θαη δελ κνπ ην δίλεη πίζσ δελ ζα πάσ λα ηνλ 
ρηππήζσ, έηζη, μεθάζαξα, θαη ζίγνπξα αλ ρξεηαζηεί λα ρηππήζσ 
δελ ζα ρξεζηκνπνηήζσ επηθίλδπλε ηερληθή. Απηφ είλαη πην δχζθνιν 
φκσο λα ην πεξάζεηο ζηα παηδηά θαη λα μερσξίζεηο επηθίλδπλεο 
ηερληθέο κε ηηο ιηγφηεξν επηθίλδπλεο ηερληθέο αλ ππάξρνπλ απηέο, 
γηαηί θαη έλα απιφ zuki, κηα απιή γξνζηά πνιχ απιή, αλ ηελ θαο 
ζην ιαηκφ είλαη πνιχ επηθίλδπλε, αλ ηελ θαο ζηελ θνηιηά είλαη 
πνιχ ιηγφηεξν επηθίλδπλε, αλ ηελ θαο ζην πξφζσπν κπνξεί λα ζνπ 
ζπάζεη ηε κχηε, αλ ηελ θαο ζην ιαηκφ κπνξεί λα κείλεηο ζην ηφπν, 
άξα ινηπφλ ε ίδηα ε απιή γξνζηά ή έλα απιφ κπινθ κπνξεί λα είλαη 
απφ θαζφινπ επηθίλδπλν κέρξη ζαλαηεθφξν.  

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ ε δηαδηθαζία 

εμάζθεζεο ζην karate-do πξνβιέπεη, φπσο αλαθέξακε, ηελ ρξήζε ηνπ 

θνληξφι, ηελ εμάζθεζε δειαδή ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ κε ηξφπν ψζηε ε 

θαηαιεθηηθή θίλεζε λα ηειεηψλεη ιίγν πξίλ θαη ρσξίο επαθή κε ην 

ζηφρν. Ζ πξαθηηθή απηή ζηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ επηηξέπεη 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζσκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε απηνθπξηαξρίαο 

εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ζπλζήθεο αζθάιεηαο κέζα ζην dojo. Ν 

ηξφπνο απηφο αμηνπνηεί ηελ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία εδξαίσζεο κπτθήο 

κλήκεο πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ θαιιηέξγεηα θηλεηηθψλ 

αληαλαθιαζηηθψλ. Όπσο εμεγεί ν Γ.Θ.:  

Ν κπο καζαίλεη θαη δνπιεχεη βάζε ηεο επαλάιεςεο. Έηζη φηαλ 
ηνπ καζαίλεηο φηη πξέπεη λα ζηακαηάσ εθεί θαη πξέπεη λα έρσ 
επαλαθνξά ζην ρηχπεκα θαη πξέπεη, θαη πξέπεη… αλ θάλεηο απηφ 
ζπλέρεηα ν κπο ζα κάζεη απηφ.  
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Ζ δηαδηθαζία εμάζθεζεο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ηερληθψλ πξνρσξά 

φπσο πξναλαθέξζεθε κε ηξφπν πνπ ελζσκαηψλεη ζηηο καρεηηθέο 

ηερληθέο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ε αξρή ηεο κε ρξήζεο 

βίαο. Πηελ θαηεχζπλζε απηή, ην karate-do σο ζχζηεκα budo αμηνπνηεί, 

φπσο παξνπζηάζακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ 

εδξαίσζε ηεο απηνθπξηαξρίαο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο θαη επνπηείαο 

πξνφδνπ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή. Αμηνινγψληαο ην βαζκφ ηερληθήο 

θαηάξηηζεο γηα ηελ απφθηεζε επφκελεο δψλεο, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνβιεπφκελε γηα θάζε θνξά εμεηαζηέα χιε, αμηνινγείηαη νπζηαζηηθά 

ε ηθαλφηεηα απηνθπξηαξρίαο ηνπ παηδηνχ, ε επάξθεηα δειαδή 

αθνκνίσζεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη ζηελ 

θίλεζε, ε αθξίβεηα θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε, φπσο αληίιεςε, 

ζπγθέληξσζε, πξνζπάζεηα θαη ν ζεβαζκφο ηνπ αληηπάινπ. 

Αμηνινγψληαο ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ε δηαδηθαζία ηεο 

εμέηαζεο ππνζηεξίδεη ηελ εδξαίσζε ηθαλφηεηαο απηνθπξηαξρίαο θαη 

ηελ αλάπηπμε θαηαλφεζεο ηνπ karate-do σο άζθεζε απηνβειηίσζεο 

πνπ απνηξέπεη ηελ επίδεημε ηεο καρεηηθήο ηθαλφηεηαο ή αιφγηζηε 

ρξήζε ηεο. Δηδηθφηεξα, ε απνλνκή δψλεο απνηειεί, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, επηβξάβεπζε θαη επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ησλ 

απαηηνχκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε δε απνηπρία ζηηο εμεηάζεηο 

ζεκεηψλεη θάπνηα αλεπάξθεηα ζε ζρέζε κε ηα απαηηνχκελα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ην βαζκφ απηνπεηζαξρίαο. Ρειηθά, νη δνθηκαζίεο 

απνζθνπνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζσζηήο εθηέιεζεο ησλ ηερληθψλ θαη 

ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο ηέρλεο πνπ 

εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο σο πξαθηηθή απηνβειηίσζεο πνπ 

απνηξέπεη ηελ επίδεημε ή αιφγηζηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ έμσ απν ην 

dojo.  

Ππδεηψληαο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζην karate-do νη δάζθαινη αλαθέξζεθαλ επίζεο ζην ξφιν ησλ 

γνλέσλ ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηελ εμάζθεζε. Ζ ζηάζε θαη 

ν ξφινο ησλ γνλέσλ αθνξά ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do, θαζψο ε ζπκκεηνρή ζε θάπνηνπ είδνπο 

εμσζρνιηθή, αζιεηηθή ή άιινπ είδνπο δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ 
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εμαξηάηαη θαηαξρήλ απν ηνπο γνλείο. Νη γνλείο θαηά θχξην ιφγν 

επηιέγνπλ θαη επηηξέπνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα, θαη επεξεάδνπλ κε ηε 

ζηάζε ηνπο ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζε απηή.  

Ζ ζηάζε ησλ γνλέσλ έλαληη ηεο εμαζθήζεηο ζην karate, εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη ηνλ αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ 

έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Πηελ ειηθία ησλ 3,5-8 ηα 

παηδηά ζπλήζσο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ επηζπκίεο ζρεηηθά κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην karate-do. Ζ επηινγή απηή δε ζα γίλεη ππφ ην 

βάξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επηζπκίαο νχηε ηεο άπνςεο ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπο, αιιά πξφθεηηαη γηα κηα απφθαζε ηνπ γνλέα. Ζ 

απφθαζε απηή ζα ζηεξηρηεί ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο θάπνηνη απφ 

ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα είλαη ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ κεγαιχηεξνχ 

παηδηνχ ηνπο, θνιιεηνχ ή θίινπ ζην karate, ε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο 

κεηά απφ θάπνηα επηηπρία, ε χπαξμε θάπνηαο ζρνιήο ή ζπιιφγνπ θάπνπ 

θνληά ζην ζπίηη θαζψο, επίζεο, θαη ε αξέζθεηα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

ηδίσλ ησλ γνληψλ ζην παξειζφλ ζην παξαδνζηαθφ karate.  

Κέζα απν ην ιφγν ησλ δαζθάισλ, ν θπξηφηεξνο πεξηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ζε ζρέζε ηε ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do 

αθνξά ηνπο γνλείο. Ππδεηψληαο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ εμάζθεζε 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do, ν Ξ.Θ. αλαθέξεηαη ζηηο πξνζδνθίεο 

ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηδίδεηαη ην παηδί. 

Όπσο δηαπηζηψλεη:  

Υπάξρνπλε πάξα πνιινί γνλείο νη νπνίνη έρνπλ κεγάιεο 
πξνζδνθίεο απφ ηα παηδηά ηνπο, ππέξκεηξεο, δπζαλάινγεο θαη ίζσο 
ππεξθίαιεο ζα ηηο έιεγα. Υπάξρνπλε άηνκα πνπ ζέινπλε ην παηδί 
ηνπο λα είλαη πάληα πξψην. Απηνί ινηπφλ θπλεγάλε ζπλερψο λα 
πξνρσξήζεη, λα πξνρσξήζεη κε θάζε ηξφπν..θαη δελ κπνξνχλ λα 
δερηνχλε φηη απηφ ην παηδί δε ζα είλαη απφ ηα θαιχηεξα. Απηνί 
ινηπφλ πηέδνπλε ην παηδί ζπζηεκαηηθά θαη ην δάζθαιν αλ κπνξεί 
λα πξνρσξήζεη ην παηδί…δειαδή αλ θαζπζηεξήζεη θαηά ηελ 
άπνςή ηνπο λα πάξεη δψλε, αλαξσηηνχληαη γηαηί..είλαη ην παηδί 
ραδφ ή ν δάζθαινο αλεπαξθήο; Υπάξρνπλε απηνί! Υπάξρνπλε θαη 
απηνί πνπ ζέινπλ ην παηδί ηνπο μαθληθά λα θσηηζηεί θαη λα γίλεη 
θαιφ, σο κηα αζηξαπή πνπ ζα'ξζεη θαη ην παηδί ηνπο ζα γίλεη ην 
θαιχηεξν! Θαη ππάξρνπλε θη άιινη πνπ απιά ζέινπλε ην παηδί ηνπο 
λα πεξλά θαιά ζηε ζρνιή θαη δελ ηνπο απαζρνιεί. Δδψ ηψξα, 
ζπλνιηθά πξέπεη λα ηζνξξνπήζνπλε  φια απηά ηα πξάγκαηα θαη λα 
δνπιεχεη απηή ηε κεραλή κε αξκνλία. Δίλαη ιίγν δχζθνιν αιιά δελ 
είλαη αθαηφξζσην.  
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Ρελ χπαξμε πςειψλ ή δπζαλάινγσλ πξνζδνθηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ζηνρνζεζία θαη πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζην δξφκν ηνπ karate ζεκαηνπνηεί 

θαη ν Γ.Θ. κέζα απν ην παξαθάησ απφζπαζκα. Όπσο αλαθέξεη, νη 

γνλείο απνηεινχλ εκπφδην ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ:  

Έλα αθφκε πξφβιεκα κε ηα παηδηά είλαη νη γνλείο. Θαη είλαη νη 
γνλείο γηα δχν ιφγνπο. Γηφηη φηαλ εγψ αθνχσ π.ρ. ζε αγψλεο «βάξα 
ηνλ», «ζθίζε ηνλ», «ξίμε ηνλ θάησ», «ηζάθηζε ηνλ».. λα ιέεη ν 
γνληφο ζην εμάρξνλν  παηδί ηνπ, απηφ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην 
karate θαη θακία ζρέζε κε ηε πνιεκηθή ηέρλε. Θαη, φηαλ ν γνληφο 
έξρεηαη λα γξάςεη ην παηδί ηνπ θαη αληί λα ξσηήζεη πνηνο είλαη ν 
δάζθαινο, πνηα ε δνκή ηνπ καζήκαηνο, πνηνη νη θίλδπλνη πνπ 
αληηκεησπίδνπκε, ξσηάεη πφηε ην παηδί ζα πάξεη κηα καχξε δψλε 
ρσξίο λα μέξεη ηελ έλλνηα ηεο καχξεο δψλεο, απηφ ινηπφλ είλαη 
εκπφδην.  

 

Ζ θαηαλφεζε ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηε θχζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ πξφνδν 

θαη εμέιημε ηνπ παηδηνχ ζην karate-do. Ζ θαηαλφεζε απηή ζχκθσλα κε 

ηνλ Θ.Λ. αληαλαθιά απφςεηο θαη επηζπκίεο ησλ γνλέσλ πνπ δελ 

ζπκβαδίδνπλ κε ηελ λνεκαηνδφηεζε ηεο εμάζθεζεο σο αγσγή γηα ηελ 

απηνβειηίσζε. Όπσο αλαθέξεη ν Θ.Λ.: 

 Τα εκπφδηα δελ είλαη θπξίσο κε ηα παηδηά, είλαη κε ηνπο γνλείο. 
Τα εκπφδηα ή πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξν φηαλ 
θάπνηνη γνλείο έρνπλε άιιε ηδέα γηα ηα παηδηά ηνπο ή έρνπλε 
απαηηήζεηο ππέξκεηξεο γη΄απηά. Ξνιιέο θνξέο έξρνκαη ζε ξήμε κε 
ηνπο γνλείο. Λνκίδνπλε φηη κέζα απφ ην παηδί ηνπο ζα βγάινπλε ηα 
δηθά ηνπο απσζεκέλα, φηη ζα γίλεη ην παηδί δηάζεκνο karateka 
φπσο θάπνηνη εζνπνηνί ζηελ ηειεφξαζε..θαληάδνληαη. Όηαλ ηα 
βιέπσ απηά έρσ ην ζέκα απηφ πξνο ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο ζην 
γξαθείν.  

 

Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εμάζθεζεο απν ηνπο γνλείο 

απαζρνιεί θαη ηνλ Γ.Ε. θαζψο ζπδεηά γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do. Νη απφςεηο ησλ γνλέσλ 

φπσο δηαπηζηψλεη απέρνπλ θαηά πνιχ απν ηελ θαηαλφεζε ηεο 

εμάζθεζεο σο ςπρνζσκαηηθή άζθεζε γηα ηελ απηνβειηίσζε ηνπ 

παηδηνχ θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ απαηηεί ρξφλν θαη 

πξνζπάζεηα. Όπσο αλαθέξεη:  

Θνίηαμε, εθφζνλ θάλνπλ νη γνλείο ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο, γηαηί 
απφ ηνπο γνλείο μεθηλάεη φιν ην ζέκα, θαη ηα θέξλνπλ θαη ηαθηηθά 
ζηηο πξνπνλήζεηο, ηα παηδηά κπαίλνπλ ζε έλα πξφγξακκα. 
Θαηαιαβαίλνπλ φηη ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο, ππάξρεη κηα 
εξγαζία πνπ ηελ θάλνπλ κε ζνβαξφηεηα θαη ηάμε. Γελ είλαη baby 
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parking έλα dojo. Ξνιχ βαζηθφ απηφ. Δδψ πξνζπαζνχκε λα 
θάλνπκε δνπιεηά θαιή, βγάδνπκε πξσηαζιεηέο, θαη γηα λα 
βγάινπκε πξσηαζιεηέο μεθηλάκε απφ ηψξα, απφ ηα κηθξά παηδηά. 
Αλ ηψξα δελ ηνπο δηδάμνπκε ζσζηά ην παξαδνζηαθφ karate, 
αξγφηεξα αλ ζέινπλ λα θάλνπλε  αζιεηηθφ karate δε ζα κπνξνχλε.  

 

Ξέξα απν ηε ζεκαζία ηεο πξψηκεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ζηελ 

εμάζθεζεο, γηα ηελ επέιεπζε ησλ δηακνξθσηηθψλ επηδξάζεσλ ζην 

ραξαθηήξα θαη ηελ εδξαίσζε ηθαλνηήησλ πξνο φθεινο ηεο δσήο ησλ 

κηθξψλ καζεηψλ, ε ζπκκέηνρε ηνπο ζηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο πξέπεη 

λα είλαη ηαθηηθή. Πε απηή ηελ δηαδηθαζία, ν ξφινο ηνπ γνλέα είλαη 

επίζεο θαζνξηζηηθφο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ 

ζηελ εμάζθεζε, θαζψο απν εθείλνλ εμαξηάηαη ε πξνζέιεπζε ηνπ 

παηδηνχ ζην dojo. Όπσο ππνγξακκίδεη ν Θ.Σ.:  

Τα παηδηά πξέπεη λα έξρνληαη θαλνληθά θαη ηηο ψξεο πνπ 
πξέπεη ζηηο πξνπνλήζεηο. Ξξνηείλσ ζηνπο γνλείο λα ηα θέξλνπλ 
ρσξίο απνπζίεο, ηδίσο ζε πεξίνδν εμεηάζεσλ..θαη ηνπο κηιάσ γηα 
απηφ, ρσξίο λα ην επηβάισ αιιά …βιέπσ ηε δηαθνξά ζε θάπνην 
καζεηή , αθφκα θη φηαλ είλαη θαιφο, φηαλ ιείςεη αο πνχκε ζπλερψο 
γηα 2 βδνκάδεο. O ssensei Funakoshi, ηδξπηήο ηνπ ζηπι καο είρε 
πεη, ην karate είλαη ζαλ ην δεζηφ λεξφ, φζν ππάξρεη απφ θάησ ε 
θσηηά ζηγνθαίεη ή ρνριάδεη..φηαλ θχγεη ε πξνπφλεζε θξπψλεη θαη 
κέρξη λα μαλαδεζηαζεί ζέιεη πάιη ην ρξφλν ηνπ.  

 

Γηα ηελ άξζε ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ ζέηεη ε απνπζία ή κε ηαθηηθή 

πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ ζηελ εμάζθεζε, ν δάζθαινο επηρεηξεί λα 

εμεγήζεη ζηνπο γνλείο ηε ζεκαζία ηεο ζπλέπεηαο ζηελ πξνζέιεπζεο ησλ 

παηδηψλ ζηα καζήκαηα. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ελφηεηα πνπ 

αθηεξψζακε ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, ε ζρέζε πνπ επηδηψθεη κε ηνπο 

γνλείο είλαη ζπλεξγαηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ έληαμε θαη πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζην δξφκν ηνπ karate, 

φπσο ε αξλεηηθή επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ εμέιημή ηνπ νη απνπζίεο απν 

ην κάζεκα. Ζ ζπλεξγαζία δαζθάινπ – γνλέα πξνηείλεηαη γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ νη γνλείο πξνθαηαλννχλ ηε θχζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζε ζρέζε κε απηή 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ ππνζηεξίδνπλ ηειηθά ηελ δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία 

επηδίδεηαη ην παηδί ηνπο. Κέζα απν ηε ζπλεξγαζία ν δάζθαινο 

επηρεηξεί λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ελεξγνπνηήζεη ην γνλέα, ψζηε λα 

ππνζηεξίμεη κηα δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηνπ καζεηή. 
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Πε απηή ηελ πξννπηηθή, νη γνλείο κπνξεί λα απνηειέζνπλ εκπφδην ζηελ 

εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο φηαλ δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

δαζθάινπ. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Γ.Ε.:  

Νη ρεηξφηεξνη καζεηέο είλαη νη γνλείο. Απηνί δεκηνπξγνχλ ηα 
πξνβιήκαηα. Γειαδή ηα πηηζηξίθηα ην βιέπεηο φηη ηνπο αξέζεη. Άκα 
φκσο ζην ζπίηη ν κπακπάο ζέιεη λα δεη ην καηο ζηελ ηειεφξαζε θαη 
ιεο ζην παηδί ζνπ.. άζε ηψξα πνπ ζα πάκε έρνπκε καηο λα 
δνχκε..δε ρξεηάζηεθε δεχηεξε θνξά, ηειείσζε, θαηάζηξεςε φ,ηη 
θάλακε κε ην παηδί. Δπίζεο, εάλ ηπρφλ θαη ζνπ πεη ην παηδί ζνπ, 
κπακπά λα κελ πάκε ζήκεξα.. γηαηί δείρλεη αδπλακία, θαη πεη ν 
γνληφο νθ αβίαζηα, επίζεο ηειείσζε ην ζέκα. Γειαδή νη γνλείο 
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα πνπ δελ ην θαηαιαβαίλνπλ. Ή άκα κηα 
κέξα έρεη ηξνκεξή δέζηε ην παηδί δε ζα ην θέξσ ζα ην πάξσ ζηελ 
παξαιία καδί κνπ..θαη κεηά ζεο απηή ε απνπζία λα κελ πξνθαιέζεη 
εκπφδηα ελφςεη εμεηάζεσλ γηα δψλε ή πξνεηνηκαζίαο γηα αγψλεο; 
Γειαδή έρεηο 7 κέξεο ηε βδνκάδα λα παο ζάιαζζα θαη πξέπεη λα 
ηνλ παο εθείλε ηε κέξα πνπ έρεηο karate; Γηα πνην ιφγν; Έρνπλε 
θνπξαζηεί νη γνλείο φιε ηε ρξνληά θαη ζέινπλ λα γιηηψζνπλ ηα 
δξνκνιφγηα; Θαη κε θηάλνπλ θαη ζην ζεκείν λα ξσηάσ πνηα ε 
επζχλε ηνπο απέλαληη ζε έλαλ άλζξσπν πνπ ηνλ γέλλεζεο θαη 
νθείιεηο λα ηνλ βγάιεηο κπξνζηά, λα ηνπ δείμεηο θάπνηα πξάγκαηα 
πνπ πηζηεχεηο φηη είλαη ζσζηά θαη απηφο λα απνθαζίζεη κεηά ηη ζα 
θάλεη..απν ηε κηα απνθαζίδεη θαη ην θέξλεη ζε καο θαη απφ ηελ 
άιιε ην ζακπνηάξεη; 

 

Νη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηνπλ νη γνλείο θαη επηρεηξεί λα ζεξαπεχζεη κε 

ηελ παξέκβαζή ηνπ ν δάζθαινο δελ αθνξνχλ κφλν ζηελ ππνρξέσζε 

ηνπ γνλέα λα ηεξεί ηε δέζκεπζε ηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαλνληθήο 

πξνζέιεπζεο ηνπ παηδηνχ ζηηο πξνπνλήζεηο αιιά θαη ζηελ ζηάζε ηνπ 

έλαληη ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πνπ επηβάιεη ε 

εμάζθεζε πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ. Νη γνλείο δελ ππνζηεξίδνπλ κε ηε 

ζηάζε ηνπο ηελ δηαδηθαζία ηεο εμάζθεζεο φηαλ αγλννχλ νδεγίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη πξνζέιεπζε ηνπ παηδηνχ ζην dojo. Νη 

νδεγίεο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα πγηεηλήο πνπ 

εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο, φπσο ε θαζαξηφηεηα ησλ 

πνδηψλ, θαζψο ε εμάζθεζε ζην karate-do απαηηεί ηελ παξνπζία κε 

γπκλά πφδηα θαη κφλν έλδεκα (gi) ηελ εηδηθή ζηνιή εμάζθεζεο 

(karategi). Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη εδψ ην απφζπαζκα ιφγνπ ηνπ Γ.Ε. πνπ 

παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα: 

Έρσ έλα πνιχπινθν ξφιν κέζα ζην dojo. Αληηκεησπίδσ 
δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο. Γελ αθήλσ ηνπο αγελήο θαη ηνπο 
απαηηεηηθνχο λα ηνπο πεξλάεη κέζα ζηε ζρνιή θαη πξνζπαζψ λα 
ηνπο πσ φηη ππάξρνπλε θαλφλεο κέζα ζην dojo. Σην πξφγξακκα ηεο 
ζρνιήο είρα απφ πίζσ γξάςεη 13 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 
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θαλφλεο γηα ηνπο γνλείο. Γηα ηνπο γνλείο, φρη γηα ηα κηθξά παηδηά! 
Όπνπ ιέσ πρ φηη ην παηδί πξέπεη λα έρεη θαζαξά πφδηα. Ξνηνο ζα 
ην κάζεη λα έρεη θαζαξά πφδηα, ην ίδην ην παηδί; Ν γνληφο ζα ην 
κάζεη. Δκείο επηκέλνπκε ζηελ θαζαξηφηεηα γηα λα κάζεη ην παηδί 
αθφκα θαη απηφ ην βαζηθφ πξάγκα κε αθνξκή ην karate. Θαη 
αθφκα βιέπσ παηδηά ην ρεηκψλα λα έξρνληαη κε παπνχηζηα ζηε 
ζρνιή θαη ρσξίο θάιηζεο! Θαη απηνί νη γνλείο δελ έλησζαλ φκνξθα 
φηαλ άθνπζαλ λα ιέσ ζηα παηδηά ηνπο ζαο παξαθαιψ πνιχ λα 
πιχλεηε ηα πφδηα ζαο, αιιά δελ ππάξρεη θαη πεξίπησζε λα ηνπο 
αθήζσ λα πεξάζεη ην δηθφ ηνπο.  

 

Κηα άιιε δηάζηαζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηνπλ νη γνλείο ζηελ 

εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή 

ηνπο λα έρνπλ ζπλερψο ην παηδί ππφ ηελ επνπηεία ηνπο. Ζ επηινγή απηή 

αλαθέξεηαη σο εκπφδην ζηελ εμάζθεζε ηνπ παηδηνχ ζην karate-do 

θαζψο δελ επηηξέπεη ζην παηδί λα ζπγθεληξσζεί ζε απηφ πνπ θάλεη. 

Πχκθσλα κε ηνλ Γ.Ε. απηή ε ζηάζε ησλ γνλέσλ απνηειεί εκπφδην ζηελ 

εμάζθεζε ησλ παηδηψλ. Όπσο αλαθέξεη:  

Έρσ γνλείο πνπ φπσο πάλε έμσ απφ ην ζρνιείν θαη πεξηκέλνπλ 
πίζσ απφ ηα θάγθεια λα δνπλ ηη θάλεη κέζα ην παηδί ηνπο ζε θάζε 
δηάιιεηκα, έξρνληαη θαη ζέινπλ λα είλαη κέζα ζην ρψξν 
πξνπφλεζεο αλ γίλεηαη γηα λα βιέπνπλ θαη λα θσηνγξαθίδνπλ, 
ζέινπλ λα κηιήζνπλ ην παηδί ηνπο. Δγψ ζέισ εκέλα λα πξνζέρνπλ 
ηα παηδηά θαη φρη ηνλ γνληφ ηνπο..φηαλ θάλνπλ ηα κηθξά παηδηά 
πξνπφλεζε έλα θξαθ λα αθνπζηεί απέμσ ακέζσο γπξίδνπλ θαη 
θνηηάδνπλ. Ξξέπεη λα είλαη ζπγθεληξσκέλα φζν γίλεηαη ζε απηφ 
πνπ θάλνπκε, λα θαηαιαβαίλνπλε φηη εθείλε ε ζηηγκή ηνπ karate 
είλαη ηεξή ζηηγκή θη αο κε ηε ιέλε ηεξή… πξέπεη λα 
θαηαιαβαίλνπλε φηη ππάξρεη κηα ζνβαξφηεηα ζε απηφ πνπ 
θάλνπκε, λα θαηαιαβαίλνπλε φηη ππάξρεη ρξφλνο γηα ην παηρλίδη, 
ππάξρεη ρξφλνο γηα ηελ πιάθα, θαη ππάξρεη ρξφλνο θαη γηα ηε 
ζνβαξή δνπιεηά κέζα ζην karate. φπσο φηαλ είζαη ζην ζρνιείν, 
κπαίλεηο ζην κάζεκα ηεο γεσγξαθίαο γηα λα θάλεηο γεσγξαθία κε 
ηε δαζθάια θαη φρη πιάθα κε ηνπο θίινπο ζνπ, απηφ ήηαλ ζην 
δηάιιεηκα. Γηα ηα πηηζηξίθηα πξέπεη λα ππάξρεη ε ψξα ηεο πιάθαο 
πξηλ ην κάζεκα λα δηαζθεδάδνπλ κε ην δάζθαιν θαη κεηά 
ραιαξψλνπλ θαη κπαίλνπλ ζην κάζεκα ζπγθεληξσκέλα. 

 

Ζ απηνζπγθέληξσζε απνηειεί δεηνχκελν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do πνπ ππνζηεξίδεη ην ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο. Ζ 

παξνπζία θαη εκπινθή ηνπ γνλέα ζην κάζεκα απνηειεί εκπφδην ζηε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο θαλφλσλ θαη ηελ εδξαίσζε απηνθπξηαξρίαο. 

Πηελ παξεκβαηηθφηεηα ησλ γνλέσλ ζηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο, σο 

εκπφδην ζηελ εμάζθεζε ησλ παηδηψλ, αλαθέξεηαη ν Γ.Κ. κέζα απν ην 

παξαθάησ απφζπαζκα. Όπσο ππνζηεξίδεη:  
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Αξθεηά πξνβιήκαηα πξνέξρνληαη απφ γνλείο, θπξίσο απφ 
ππεξπξνζηαζία. Νη γνλείο κπαίλνπλ εκπφδην πνιιέο θνξέο ζε 
ζέκαηα πεηζαξρίαο ελφο παηδηνχ. Γειαδή, αλ θακηά θνξά 
ηηκσξήζσ έλα παηδί κπνξεί λα έξζεη ν γνληφο θαη λα πξνζπαζήζεη 
λα ην δηθαηνινγήζεη θαη απηφ κνπ βάδεη εκπφδηα, δε κ’ αθήλεη λα 
δνπιέςσ κε ην παηδί. Ξξνζπαζνχκε λα ηνπο δψζνπκε λα 
θαηαιάβνπλ φηη θάπνηα πξάγκαηα ηηκσξνχληαη…θαη πξέπεη λα 
έρεη ζπκκέηνρε θαη ν γνληφο. Λα επηβξαβεχζεη ην δάζθαιν ή φρη, 
ζηα απηηά θαη ηα κάηηα ηνπ παηδηνχ, θαη φρη λα δηθαηνινγεί ην παηδί 
ή λα ακθηζβεηεί ην δάζθαιν, εθφζνλ είλαη θαη ν δάζθαινο 
ινγηθφο.  

 

Ζ παξεκβαηηθφηεηα θαη ακθηζβήηεζε ηνπ δαζθάινπ πεξηγξάθνληαη 

σο εκπφδηα ζηε δηαδηθαζία εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-

do θαζψο πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ δαζθάινπ λα δηδάμεη ηνπο 

βαζηθνχο θαλφλεο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ην ζθνπφ ηεο εμάζθεζεο θαη 

ηελ βειηίσζε ησλ καζεηψλ.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ηεο εμάζθεζεο γηα ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη θνηλσληθή πξφνδν 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ, νη δάζθαινη ηνπ karate επηρεηξνχλ ηελ εδξαίσζε 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο. Πηφρνο είλαη ε πξνψζεζε 

κηαο θαηαλφεζεο ηεο θχζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά 

θαη ησλ αλαγθψλ πνπ έρεη ην παηδί θαζψο επηδίδεηαη ζε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο νπνίεο νη γνλείο θαινχληαη λα θαιχςνπλ. Νη 

αλάγθεο απηέο, φπσο πεξηγξάςακε, δελ αθνξνχλ κφλν ζηελ θάιπςε 

ηεο νηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο ησλ δηδάθηξσλ, αιιά απαηηνχλ ηελ 

ππνζηήξημε θαη αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ παηδηνχ λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα εμειηρζεί κέζα απν ηελ εμάζθεζε ζην karate-

do. Κε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ γνληνχ θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ην 

δάζθαιν ε εμάζθεζε ζην karate-do κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα 

ελαιιαθηηθή θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ 

παηδηνχ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε, ηε κφξθσζε θαη νινθιήξσζε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο εμαζθαιίδνληαο πξφνδν θαη επεκεξία ζηε δσήο 

ηνπ.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 8ν                      

ΠΕΖΡΖΠΖ ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ ΘΑΗ                                       

ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ 

 

Νινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε ζε απηφ ην 

θεθάιαην λα παξνπζηάζνπκε θάπνηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

θαη λα απνηππψζνπκε πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή 

καο πξνζπάζεηα θαη νη νπνηνί ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αθνξκέο 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.  

Κε βάζε ηελ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα πξέπεη 

θαηαξρήλ λα απνζαθεληζηεί φηη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εγρεηξήκαηνο έγηλε πξνζπάζεηα λα ηεξεζεί κηα δηαιεθηηθή θαη ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ελλνηψλ ηεο θνπθστθήο 

πξννπηηθήο πνπ παξνπζηάζακε ζην ηξίην θεθάιαην θαη ζηελ αλάιπζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ξαξακέλνληαο ζην επίπεδν ηεο κεζνδνινγίαο, ζα ιέγακε φηη απηή 

αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζηφρνπο ηεο, εθφζνλ εμαξρήο ην ελδηαθέξνλ καο 

εζηηάζηεθε ζηελ αλαδήηεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ κέζα 

απφ ηελ νπηηθή, ηηο αληηιήςεηο ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, δειαδή ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαηαλννχλ θαη δξνπλ κέζα ζε κηα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Πην ζεσξεηηθφ κέξνο 

παξνπζηάζακε πηπρέο ηεο ζεσξεηηθήο ζθέςεο ηνπ Foucault κέζα απφ ηηο 

νπνίεο δηαγξάθεθε κηα πξννπηηθή θαηαλφεζεο θαη κειέηεο ηεο εμάζθεζεο 

ζην karate-do πνπ ππνζηήξηδε ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζθπγήο ζην ιφγν ησλ 

αζθνχκελσλ γηα ηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεηε ε 

έξεπλα. Ζ πξννπηηθή απηή επέηξεςε ηελ αλάδπζε κηαο θαηαλφεζεο ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do σο ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα άζθεζεο θαη σο 

θνηλσληθή πξαθηηθή κε δηακνξθσηηθή γηα ηα ππνθείκελα ιεηηνπξγία θαη 

αηζζεηηθή δηάζηαζε. Ζ πξνζέγγηζε απηή ππέδεημε πσο ε πξαθηηθή ηεο 

εμάζθεζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί πεξαηηέξσ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

αθεγήζεσλ ησλ εηδηθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν δξαζηεξηφηεηαο, ησλ 
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αζθνχκελσλ ζην karate-do. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ιφγσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ εμάζθεζε θαη ζηελ ίδηα κεζνδνινγηθή πξννπηηθή, ν εξεπλεηήο ελεπιάθε 

ελεξγά ζε κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο, θαηαγξαθήο θαη 

εξκελείαο ησλ αληηιήςεσλ ησλ δαζθάισλ ηνπ karate, πνπ απνηέιεζαλ θαη 

ηνπο ελήκεξνπο πιεξνθνξεηέο ηνπ πεδίνπ δηεξεχλεζεο ζηνπο νπνίνπο 

απεπζπλζήθακε. Πε απηή ηε βάζε, ε επηινγή ηεο ρξήζεο ηεο πνηνηηθήο 

κεζνδνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο αθεγεκαηηθήο εξεπλεηηθήο ζπλέληεπμεο 

θξίλεηαη νξζή εθφζνλ καο παξείρε ηε δπλαηφηεηα ησλ αλαιπηηθψλ 

θαηεγνξηψλ απφ ηα ίδηα ηα άηνκα σο δξψληα ππνθείκελα θαη αζθνχκελνπο 

ζην karate-do.  

Ζ επηινγή απηή ππνζηεξίρζεθε ζηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ηεο ζεκαηηθήο 

αλάιπζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πιεξνθνξεηψλ καο ζε κηα 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ σο εμέρνληα 

θαη ζεκαληηθά αληηθείκελα πνπ αμηνπνηνχζαλ ζην ιφγν ηνπο, ζπδεηψληαο 

πηπρέο ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do. Ζ αλαιπηηθή απηή δηαδηθαζία επίζεο 

δηαζθάιηζε ηελ αλαδήηεζε, αλάδεημε θαη δηάζσζε- έσο ηελ ηειηθή αλαθνξά- 

φζν ην δπλαηφ πεξηζζνηέξσλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

αθεγεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εμάζθεζε ζην karate-do. Ζ επηζήκαλζε απηή 

ππνγξακκίδεη ην ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο σο δηεξεπλεηηθή πξνζπάζεηα 

πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ελφο αλεμεξεχλεηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ θηλήζεθε 

κεηαμχ ηεο επαγσγηθήο θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο γλψζεο. 

Θαη απηφ, δηφηη ε εξγαζία δελ νδήγεζε ζηελ παξαγσγή κηαο ζεσξεηηθήο 

πεξηγξαθήο ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλέιεμε, φπσο επίζεο, δελ 

επεδίσμε ζπζηεκαηηθά ηελ επαιήζεπζε θάπνηνπ γλσζηνχ ζεσξεηηθνχ 

ζρήκαηνο αμηνπνηψληαο ηα δεδνκέλα σο απνδείμεηο πξνο επηβεβαίσζε. Ζ 

ζέζε απηή ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ αλάδεημε θαη ζπδήηεζε πεξί ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ αλέδεημε ε αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ 

εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηo karate-do, φπσο παξνπζηάζακε ζηελ 

αληίζηνηρε παξαπάλσ ελφηεηα. Ζ παξαπάλσ ελφηεηα απνηειεί απφδεημε ηεο 

κε πξνθαηεηιεκκέλεο ζηάζεο ηνπ εξεπλεηή ηφζν θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ φζν θαη ζηελ ελ ζπλερεία πξνζπάζεηα εξκελεπηηθήο 

θαηαλφεζεο θαη αλάδεημεο ησλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ απνθιεηζηηθά θαη ζηε 

βάζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ελ ιφγσ ελφηεηα ππνζηεξίδεηαη απφ 

δεδνκέλα πνπ δελ εληζρχνπλ ηελ πξννπηηθή θαηαλφεζεο ηεο εμάζθεζεο ησλ 
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κηθξψλ παηδηψλ σο πξαθηηθή εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην πιαίζην ηεο πεξηγξαθήο πνπ επέηξεςε ε εηζαγσγή ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ζρήκαηνο ηνπ Foucault. Δληνχηνηο, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

εξεπλεηηθήο αλαθνξάο θαη έλδεημε ζπλέπεηαο ζηηο επηζηεκνινγηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη παξαδνρέο πνπ αθνινπζήζακε.   

Ππλνςίδνληαο ηα θπξηφηεξα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αξρηθά 

ππνγξακκίδνπκε ηελ πξννπηηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε ηεο θαηαλφεζεο 

ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do σο θνηλσληθή πξαθηηθή ππνθεηκελνπνίεζεο. Ζ 

θαηαλφεζε απηή απαληά ηαπηφρξνλα ζην εξψηεκα πεξί ηεο θχζεο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ππνγξακκίδεη ηελ δηάζηαζε ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do σο ηερλνινγία ηνπ εαπηνχ. Πε απηή ηελ πξννπηηθή, 

φπσο πξναλαθέξακε, ε εμάζθεζε απνηειεί κηα πξαθηηθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηηο πνιεκηθέο ηερληθέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο επηδηψθεη ηελ θαιιηέξγεηα 

κηαο κνξθήο ηέρλεο πνπ εκπιέθεη ηαπηφρξνλα ην άηνκν ζε κηα αηζζεηηθή 

ιεηηνπξγία απηνδηακφξθσζεο. Ζ επηδίσμε απηή θαζηζηά ηελ εμάζθεζε 

πξνζσπηθήο δηακφξθσζεο κέζα απφ ηελ ζσκαηηθή θαη λνεηηθή άζθεζε πνπ 

επηθπιάζζεη γηα ηνλ αζθνχκελν. Ζ άζθεζε απηή αλαθέξεηαη ζην πξνζσπηθφ 

έξγν ή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ν αζθνχκελνο σο αλαγθαία πξνυπφζεζε 

ζπκκεηνρήο θαη πξνφδνπ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ karate. Πε απηή ηελ πξννπηηθή, 

ε εμάζθεζεο απφθηα ην ραξαθηήξα αγσγήο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ 

θαη απνηειεί ην θπξίαξρν ζέκα, φπσο ππνζηεξίρζεθε κέζα απφ ηελ ζπλνιηθή 

θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ δαζθάισλ.  

Γηεξεπλψληαο απφ ηε βάζε απηή ηηο ςπρνπαηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

εμάζθεζεο ζην karate-do, έγηλε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ ηδηαίηεξνπ 

ραξαθηήξα ηεο εμάζθεζεο σο δηαδηθαζία αγσγήο πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά. 

πνγξακκίδνληαο ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ αλέδεημε ε αλάιπζε ησλ ιφγσλ 

ησλ δαζθάισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην 

karate-do, ε έξεπλα ζθηαγξαθεί δηαζηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο αγσγήο ησλ 

παηδηψλ πνπ επηρεηξείηαη κέζα απφ ην karate. Ρα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ 

αλέδεημε ε εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ απνζπαζκάησλ ιφγνπ, φπσο 

απνηππψλνληαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ππνγξακκίδνπλ 

δηαζηάζεηο ηεο εμάζθεζεο πνπ ζπλδένληαη αξκνληθά κέζα απφ ην ζρήκα ηεο 

αηζζεηηθήο αγσγήο πνπ πεξηγξάθεη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ 
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παηδηψλ ζην karate-do σο δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ ραξαθηήξα κέζα απφ 

ηελ θαιιηέξγεηα ςπρνζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ.  

Ζ πεξηγξαθή ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ μεθηλά απφ κηα 

θαηαλφεζε ηνπ karate-do σο ζχζηεκα εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, 

πξνζδηνξίδνληαο ηελ νπζία ηεο εζηθήο άζθεζεο. Κέζα απφ αλαθνξέο ζην 

ιφγν ησλ δαζθάισλ ππνζηεξίμακε πσο ε νπζία ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζην karate-do είλαη ε ππνζηήξημε ηεο ςπρνζσκαηηθήο ηνπο 

αλάπηπμεο. Ζ εμάζθεζε πξνζδηνξίζηεθε σο ηδηαίηεξε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηπγράλεη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθψλ 

παξακέηξσλ ηνπ αηφκνπ σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ςπρηθή δηακφξθσζε 

κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία εμάζθεζεο ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ.  

Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηελ νπζία ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, αλαθεξζήθακε 

ζηε ζπλέρεηα ζην δηαδηθαζηηθφ ραξαθηήξα ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ αλαδεηθλχνληαο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο κε αλαθνξά ζηα ιφγηα ησλ 

δαζθάισλ. Πηελ ελφηεηα απηή μερψξηζε ε πεξηγξαθή ηεο εμάζθεζεο σο 

ρσξνρξνληθά νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ απαηηεί ρξφλν θαη 

απηνπξνζπάζεηα απφ ην καζεηή γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο 

θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εμάζθεζεο. Αλαθεξζήθακε ζην ρψξν 

εμάζθεζεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηε βάζε παξαδνζηαθψλ 

αξρψλ εζηκνηππίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηξφπν εμάζθεζεο, φπσο 

αξζξψλεηαη γχξσ απφ ην ηδηαίηεξν καζεζηαθφ αληηθείκελν ησλ βαζηθψλ 

ηερληθψλ.   

Ζ πεξηγξαθή ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do σο 

καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ νδήγεζε ζηελ 

αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ σο βαζηθνχ ζπληειεζηή ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία αγσγήο ησλ παηδηψλ. Κέζα απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

ππνζηεξίμακε κηα πεξηγξαθή ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate-do, ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ άλζξσπν πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ δηαηψληζε ηεο ηέρλεο ηνπ παξαδνζηαθνχ karate 

απεπζπλφκελνο ζε παηδηά. Αλαθεξζήθακε, επίζεο, εθηεηακέλα ζην ξφιν θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ δαζθάινπ ηνπ karate ζην πιαίζην ηεο εμάζθεζεο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ, φπσο απνθξπζηαιιψζεθε κέζα απφ ην ιφγν ησλ 

πιεξνθνξεηψλ καο. Νη αλαθνξέο ζην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζθηαγξαθνχλ κηα 

ζχλζεηε θαη πνιιαπιά ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο θαηαλνείηαη κέζα 
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απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ σο ζεκαληηθνχ αξσγνχ ζην πιαίζην κηαο αγσγήο γηα 

ηελ δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ αζθνχκελσλ.  

Δηδηθή αλαθνξά έγηλε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρέζεο ζχκθσλα 

κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο δαζθάινπ-καζεηή ζε κηα θνπθστθή 

πξννπηηθή, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηζφηηκε, ακνηβαία θαη δεκηνπξγηθή ζρέζε 

ππεχζπλεο ζπλχπαξμεο κεηαμχ ηνπ θαηφρνπ θαη αλαδεηεηή ηεο αιήζεηαο γηα 

ηνλ εαπηφ. Ζ ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή θαηαλνείηαη ζην πιαίζην ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate σο πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία 

ηεο εμάζθεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απηνβειηίσζεο. Ππλνπηηθά, ν ξφινο 

ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ εμάζθεζεο θαη 

ζηελ δηακφξθσζε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο χιεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη επηδηψμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ karate-do.  

Αθφκα, επηρεηξήζακε κηα πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ηξφπσλ κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ε δηαδηθαζία αγσγήο ζην karate-do επηδηψθεη 

ηε δηακνξθσηηθή ηεο επίδξαζε ζην ραξαθηήξα ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Απηφ 

έγηλε αλαδεηθλχνληαο ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηνπ 

αγψλα σο δνθηκαζίεο πνπ δηακνξθψλνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο εμάζθεζεο 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη εμππεξεηνχλ ηελ εδξαίσζε καρεηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Ραπηφρξνλα, πεξηγξάθνπκε ηηο δνθηκαζίεο απηέο σο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 

ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αλαζηνραζηηθή θαη ζε βάζνο 

θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο εμάζθεζεο.   

Ζ αλαδήηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εμάζθεζεο απαζρφιεζε κεγάιν κέξνο ησλ 

αλαθνξψλ ησλ δαζθάισλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηελ εμάζθεζε. 

Ζ ζεκαηηθή απηή δηαπεξλά σο λνεκαηηθφ λήκα ηηο αθεγήζεηο ησλ δαζθάισλ 

θαη απνηειεί έλα ζπλδεηηθφ θξίθν κε θάζε επηκέξνπο ζεκαηηθή, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο εμάζθεζεο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ ζην karate-do. Ζ εζηίαζε ζηελ δηεξεχλεζε απηήο ηεο 

ζεκαηηθήο ππνζηήξημε ηελ δηαηχπσζε κηαο ζπλεθηηθήο γξακκήο αθήγεζεο 

πνπ ζπλεγνξεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do σο πξαθηηθή γηα 

ηελ ςπρνζσκαηηθή ή εζηθή δηακφξθσζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ, 

επηβεβαηψλνληαο παξάιιεια ηελ πξνζθπγή θαη πηνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζεσξεηηθνχ ζρήκαηνο.  
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Ζ πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζην karate-do πνπ πξνηείλνπκε- ζηε βάζε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο- 

απνηειεί θαηά ηε γλψκε καο κηα αμηφπηζηε θαη έγθπξε ζπκπεξαζκαηηθή 

δηαηχπσζε ζηε βάζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο 

εξκελεπηηθήο ηνπο επεμεξγαζίαο. Υζηφζν,  ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί 

ηε κνλαδηθή νχηε ηελ πιεξέζηεξε εθδνρή ηεο αιήζεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

δηαηππσζεί αλαθνξηθά κε ην ππφ κειέηε θαηλφκελν. Ζ εξγαζία καο 

επερείξεζε κηα ηνκή δηεξεχλεζεο ελφο αλεμεξεχλεηνπ θαηλνκέλνπ κε 

ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία, πνπ θαζφξηζαλ ηελ δηεηζδπηηθή, αλαιπηηθή θαη 

εξκελεπηηθή καο δπλαηφηεηα θαη δηακφξθσζαλ ηειηθά ηελ κνξθή ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο αλαθνξάο.  

Νη παξάγνληεο πνπ θαζφξηζαλ ηηο εξεπλεηηθέο καο επηινγέο αλαθέξνληαη 

ηφζν ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα ησλ κεζνδνινγηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ καο 

επηινγψλ φζν θαη ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο ηνπ εξεπλεηή. 

Δπηρεηξψληαο ηελ δηεξεχλεζε ησλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο 

εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην παξαδνζηαθφ karate ηέζεθαλ δχν 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Ζ ρξήζε επίζεο ελφο επέιηθηνπ πνηνηηθνχ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πξνζέζεζε πεξαηηέξσ εξσηήκαηα. Αλαγλσξίδνπκε 

επίζεο φηη θάζε έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα 

επηκέξνπο εξεπλεηηθή εξγαζία, φκσο, ιφγσ ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

ζέηεη πάληα κηα εξεπλεηηθή εξγαζία, ε επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

λνεκαηηθήο γηα ηελ αλάιπζε θαη ζπδήηεζε ησλ δεδνκέλσλ ππήξμε 

κνλφδξνκνο. Διιείςεη άιισλ εξεπλψλ θαη πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ δηεξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ, αιια θαη ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο άκεζεο πξνζθπγήο θαη δηεξεχλεζεο ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο 

ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμάζθεζε, επηιέρζεθε θαη 

αμηνπνηήζεθε ε εξγαιεηνζήθε ηνπ Foucault θαη ε αθεγεκαηηθή κεζνδνινγία 

γηα ηελ αλαδήηεζε λνεκάησλ κε ηα νπνία επελδχεηαη ε εμάζθεζε ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζην karate-do κέζα απφ ην ιφγν ησλ δαζθάισλ. Πε απηή ηελ 

πξννπηηθή, κηα κειινληηθή απφπεηξα πξφζβαζεο θαη κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο εμάζθεζεο κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ κηθξψλ παηδηψλ κπνξεί λα 

επηβεβαίσλε ή λα δηαθνξνπνηνχζε ηνλ ηξφπν πνπ ε δηθή καο κειέηε 

απνηππψλεη θαη θαηαλνεί ην θαηλφκελν ηεο εμάζθεζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ 

ζην karate-do, κέζα δειαδή απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ ζρήκαηνο ηεο πξαθηηθήο 
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ππνθεηκελνπνίεζεο πνπ απνθηά ην ραξαθηήξα αγσγήο γηα ηελ αηζζεηηθή 

δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Ζ εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε 

επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ζην πιαίζην πνηθίισλ ελαιιαθηηθψλ  

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do ζα επέηξεπε κηα 

δηαθνξεηηθή πξννπηηθή θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Mηα ηέηνηα 

ελδηαθέξνπζα απφπεηξα ζα ήηαλ ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηε ζθνπηά 

επηκέξνπο πξνζεγγίζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε θαηαλφεζε ηεο 

θχζεο θαη ςπρνπαηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα, ε επίζεο θνηλσληθή ζεσξία ησλ ζπνξ σο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζηελ πξννπηηθή ησλ Elias θαη Dunning (1986). Θάζε 

πξνζπάζεηα κειέηεο πηπρψλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do  

κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη δηεχξπλζεο ηεο 

θνηλήο καο θαηαλφεζεο γηα ηε θχζε θαη ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο δηεπθξηλίδνληαο πεξαηηέξσ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα ηεο 

αγσγήο πνπ ππνζηεξίδεη ην karate-dν. Ζ γλψζε απηή εληζρχεη ηνλ 

αθαδεκατθφ δηάινγν ζρεηηθά κε ηηο ςπρνπαηδαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηελ 

εμάζθεζε ηνπ karate-do.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 

Νδεγόο Δξεπλεηηθήο Ππλέληεπμεο 

 

Νδεγφο Σπλέληεπμεο 

ΔΟΥΡΖΠΖ 1: Λα θαηαλνήζνπκε πσο νη δάζθαινη αληηιακβάλνληαη ηελ 

εμάζθεζε ησλ παηδηψλ ζε κηα παξαδνζηαθή πνιεκηθή ηέρλε.  

Ξσο αληηιακβάλεζηε ηελ εμάζθεζε ησλ παηδηψλ ζην παξαδνζηαθφ karate?  

• Ρη είλαη/ζεκαίλεη ε εμάζθεζε ζην karate (γηα ζαο)? 

• πνηα ε θηινζνθία-βαζηθέο αξρέο ηνπ ζηπι/παξαδνζηαθνχ karate θαη πσο 

ηηο εθαξκφδεηαη ζηελ εμάζθεζε?  

• Ρη πηζηεχεηαη γηα ηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην karate? 

• κπνξείηε λα αλαθεξζείηε ζηηο πεπνηζήζεηο ζαο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε/αγσγή ησλ κηθξψλ παηδηψλ γεληθφηεξα? Ρη ηηο ραξαθηεξίδεη-

θαζνδεγεί-πνηεο ζεσξίεο ηηο ελεκεξψλνπλ?  

• Ρη ζεκαίλεη karate γηα ηα παηδηά?  

 

ΔΟΥΡΖΠΖ 2: Λα θαηαλνήζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ γηα ηα 

νθέιε ηεο εμάζθεζεο ησλ παηδηψλ ζην karate 

Ξνηα ζεσξείηαη είλαη ηα νθέιε ηεο εμάζθεζεο ζην karate-do γηα ηα 

παηδηά?  

• Ξνην ηξφπν –πξαθηηθέο αθινπζείηε/εθαξκφδεηε γηα ηελ εμάζθεζε ησλ 

παηδηψλ ζην karate? 
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 • Ξσο νη πξαθηηθέο απηέο επεξεάδνπλ/ζπκβάινπλ ζηελ κάζεζε/ 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ?  

• Αλαγλσξίδεηε νθέιε απφ ηελ εμάζθεζε ησλ παηδηψλ ζην karate ? Γηαηί ή 

γηαηί φρη?  

• Ξσο πξνζεγγίδεηαη ηε κάζεζε? Ρη ζηνηρεία/απνδείμεηο έρεηε φηη ε 

εμάζθεζε ησλ παηδηψλ ζην karate ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ?  

 

ΔΟΥΡΖΠΖ 3: Λα θαηαλνήζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ γηα ηηο 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ φηαλ επηρεηξνχλ ηελ εμάζθεζε ησλ παηδηψλ ζην 

karate.  

Ξσο αληηιακβάλεζηε ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηελ δηδαζθαιία ηνπ karate 

ζε παηδηά?:  

• Ξσο ζα πεξηγξάθαηε ην ξφιν ζαο σο δάζθαινο ηνπ karate? Ρη αθξηβψο 

θάλεηε?  

• Ξσο παξέρεηε επθαηξίεο γηα κάζεζε?  

• Δάλ θαη Ξσο ζρεδηάδεηε/πξνζαξκφδεηε ην ρψξν γηα ηελ εμάζθεζε ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ ?  

 

ΔΟΥΡΖΠΖ 4: Λα θαηαλνήζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε 

πεξηνξηζκνχο/δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ 

εμάζθεζε ηνπ karate.  

πάξρνπλ πηζηεχεηε πεξηνξηζκνί ή εκπφδηα ζηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ 

παηδηψλ ζην karate-do?  

• Ππλαληήζαηε πνηέ δπζθνιίεο ζηελ εμάζθεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζην 

karate?  

• Ρη αληίθηππν είραλ νη δπζθνιίεο απηέο ζηελ εθκάζεζε ησλ παηδηψλ?  

• Ξσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ θάπνηεο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλαληήζαηε? 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2 

Ξξσηόθνιιν θαη Αλαθνξά Ππλέληεπμεο 

 

Ξξσηφθνιιν θαη Αλαθνξά Ππλέληεπμεο 

Α/Α  

Ζκεξνκελία θαη ψξα:  

…………………………….…………………………………………………………………………… 

Όλνκα Γαζθάινπ - Ππκκεηέρνληα:  

………..………………………………………………..………………………………………………….... 

Ζιηθία:  

………………………………………………………….…………………………………………………… 

Δπίπεδν αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο:  

Θχξηα επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε , δηδάζθεη karate ή άιιν: 

…………………………….…………………………………………………………………………… 

Δκπεηξία εθπαίδεπζεο ζην karate(έηε ελαζρφιεζεο):                                                                      

…………………………….…………………………………………………………………………… 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ζην karate: 

………………......................................………………………………………………………… 

Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία σο δάζθαινο karate ζε παηδηά:  

………………......................................……………………………………………………………… 

Ζιηθίεο κηθξψλ παηδηψλ πνπ δηδάζθεη:  

………………......................................……………………………………………………………… 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ………….………………..………………………...…………………………

…………………......................................………………………………………………………… 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3 

Ξξσηόθνιια θαη Θείκελα Ππλεληεύμεσλ  

                                    ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
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