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Σε μικρη ηλικ[α, o dvΘρωπog μnoρε(και κuβιoΘα(vει, 1ωρ(g αυτ6 vα

δημιoυργεi καv6vα ooβαρ6 πρ6βλημα αro oωμα τoυ.

o λ6γo9 πoυ oυμβα(vει αυτ6, εivαι 6τι τα παιδιd δεv oκ6φτovιαι τo
πωq θα κdvoυv μιατorJμπα μdoα αιo παι1v(διτoυg κα φυoικd ε(vαι

απ6λυτα xαλαρd, κατ6τη διdρκεια μιαq τ6τoιαq εξειδικευμ6vηq
κ(vηoηg. Aυτ6q ε(vαι και o λ6γo9, πoυ τα vεαρd dτoμα
τραυματiζovτ-αι πιo δ0oκoλα απ6 τoug μεγαλ0τερoυg η τoυq
εηλικεq, oε απλd καΘημεριvd ατυ1ηματα.' 

Tα πρdγματα αλλdζoυv 6μω9, 6ταv αvαφερoμααιε oε dτoμα

πoυ μαθαfvoυv vα κυβιoθα(voυιr δια μdooυ τωv πoλεμικιilv τε1vωv.

T6τε, πρ6κειται πλdov για εξειδικευμι1vη εκπα(δευoη, πoυ o1ετiζεται

με τη μiτ6πειτα επιβ(ωoη τoυ αvθρωπoυ oε κατααιdoειq αvdγκηg,

xι,lρ(ξ αυτ6 vα 61ει απ6λυτη o16oη με τηv ηλικ(α τoυ.
'To 

παρ6v dρθρo' ε(vαι μια γεvικη αvαφoρd και απoτελε(dvα

μικρ6 τμημd, απ6 6vα βιβλio πoυ πρ6κειται vα κυκλoφoρηoει απ6 τo
i'Mbvoπ6iιτoυ Πoλεμiαιη", με Θdματoυ τηv κυβioθηoη αιη ζωη τoυ

α0γXρovoυ ατ6μoυ, μ6oα απ6 τo πρioμα τωv πoλεμικωv τε1vιilv. 
." " 

oι περιoodτερεg παραδooιακ69 πoλεμικ69 τ6pεq, 61oυv μ6oα
αrηv 6λη τoυq ειδικη πρoπ6vηoη oε αυτ6v τov τoμ6α αλλd 6vα μικρ6

μ6vo πoδoα16 γvωρ(ζει η δivει 6μφαoη αιηv αρτια εκμdθηη τωv

κυβιoθηoεωv.' 
O λ6γo9 0παρξηg τ6τoιωv τε1vικιilv, δεv ε(vαι απλd, 6πωq αrηq

μ6pεq μαq ε1ει καταvτηoει vα εivαι, τo vα γυμvdζoυv η vα ζεαιαivoυv
io'oωμα τoυq τα μ6λη μιαg qoληq, πριv απ6 τηv κ0ρια nρoπovηoη
τoυq στηv πoλεμικη τ6μη.' 

Τo'γεγov6g αυτ6, εivαι dμεoα εμφαv6q αιoυq iδιoυq, 6ταv θα

dρθει η σΓιγμη πoυ θα 1ρειααrε( vα κdvoυv τηv oπoιαδηπoτε
κi:βιoοhoη αιηv καθημεριη τoυg ζωη' 6ξω απ6 τo γvωριμo τατdμι
τηξ αxoληg τouq, σε δυvΘηκεq πραγματικηg αvdγκηq, πoυ oκoπ6q.
(oδq vλ ειvbι η επιβiωoη η η απoφυγη εv6q ooβαρo0 τραυματιoμoιi.

'oταv αvαφερ6μααrε oε κατααrdοειg ανdγκηg, δεv εwooιiμε

μ6vo τηv περiπτωoη ilιαg μdμq αΜd και πρdγματ9 πo.υ oυμβα(voυv

ξεo6v'καοημεριvd, 6πω9 η πτιiloη μαq λ6γω oλιoθηρ6τηταq η.

πρooωριvηg ααrdθειαq απ6 εξωγεvε(q παραγoιrrεq, η απoφUγη 
.

εvοq εμπoδ(oυ αrαΘερo0 η μη, η αvdγκη διαφυγη-q απ6 6vα σημφ, η
ακ6[α και η διαφfλαξη τηq oωματικη μαq ακεραι6τητα9 απo τη βiαιη
εμβδιη oπoιoυδηπoτε, κιvoOμεvoυ πρoq τηV κατε0Θυvoη μαg,
αvτιKειμεvoU.

'E1ει 1ρειααrε(αιηv πρoοωπικη μoυ ζωη,v9 αvαγκααrω vα

κdvω κaiien bε αρκετ69 κατααrdoειq. Στη μια απ6 αυτ69, 6ταv
κdπoιoq oδηγ6q αυτoκιvητoυ λ6γω λ6θoq υπoλoγιoμoιi
κατευθUvθηκε iατd πdvω μoυ xωρig 6λεγxo, αvrιληφΘηκα τo π6oo
αvαγκαiα εivαι η γvιiloη αυτιilv τωv τε1vικωv, και 6γιvε η αιτiα τηq

6ρευvdg μoυ πdvω αro θ6μα αυτ6.' 
Εfvαι πρdγματι ελdμαιoι αυτoi πoυ γvωρ(ζoυv τov τρ6πo και τα

oυoιααιικd μυαrικd τωv τε1νικιilv εκμαΘηoηq τωv kaiten, -ioωq αη6μα

Kαι τωv ukemi (αvακoπ6q rπωoεωv), και πιθαvov αυτ6q ε(vαι o.λ6γo9
πoυ δεv δivoυv 6μφαoη, oε αυτ6 τo αρκετα εvδιαφιlρov κoμματι τηg

doκηoηg.' 
Αv'κdvετε μια μικρη 6ρευvα αιov 1ωρo τωv lαπωvικωv

Πoλεμικcδv Tε1vωv, καιτoπoθετησετε τιg Σ1oλ69 αv6 πeρι6δoυq, θα

διαπιαrιilοετε-6τι oι παλαι6τερε9 Σ1oλ6q 61oυv 6vαv τελε(ωq-

διαφoρετικ6τρ6πo διδαoκαλ(αgτωv kaiten, o oπo(og oυδεμ(α o16oη

61εiμi τov orjγ1ρovo, πρdγμα εvrελωg παρdλoγo, αv αvαλoγιαιoιiμε
oι οi αvογκεgiδυ oιiγ1ρovoυ αvθρωπoυ για κυβ[oθηoη, ε[vαι

'*.

oιγoυρα μεγαλιiτερεq.j nαbαδooιακdg αMα α1ετικd o0γ1ρovεgτdμεq 6πω9τo Αikido,



η l(UβioΘηση
σTη ζω'i μαξ Toυ Aγγελoυ Εuλαμπ[oυ

Judo, τo μovιdρvo Ju-jutsu, 61oυv αrrιληoει τη γvωoη τoυg oε αυτdv
τov τoμ6α απd τoυq "πρoπdτoριig" τouq, 6πω9 τo Aiki-jutsu, Ju-jutsu,
τα oπo(α με τη oειρd τouq 61oυv δαvειαrεi αυτηv τη γvιiloη, πιΘαvdv
απ6 παλαι6τερεq Σxoλ6g, oι oπo(εg εηαv ιlvαv λoγo παραπαvω vα
αoκoUv τ6τoιoυ ε[δoυg τε1vικ6q, 6πωq τo Νinpo.

Αv τιilρα δo0με λιγo Πιo πρoσεKτικα μ6οα αrιg τιiμεq, θα
διακρ(voυμε αμdoωq, 6τι τo Νinpo d1ει αrηv 0λη τoυ τη μεγαλ6τερη
και πληρ6αrερη πoικιλ(α τε1vικωv kaiten, και τov πλεov αρτιo τρoπo
εκμdθηoηg αυτωv' Για vα ε(μααιε 6μωq ακριβε(q και ρεαλιαι69, θα
πρdπει vα διευκριv(oouμε στo κoιv6, 6τι ε(vαι ελdxιαιoι εκεivoι πoυ
γvωρiζoυv oωαιd αυτηv τη γvωoη, 6πω9 και τov τρ6πo μετdδooηq
τηg, γεγov6g πoυ μπoρoιiμε ε0κoλα vα απoδε(ξoυμε, βαoει τηq
pdvιαq dρευvdg μαq Kαι τov απoτελεoμdτωv αuτηg.

Mπoρε( o κdθε εvδιαφερdμεvoq Vα ερευvηοει τo θεμα μαq και
Θα βγdλει πoλU ειjκoλα τα δικd τoυ oυμπερdoματα. Αρκε( μια
επ(oκει|η αroυg 1ωρoυg 6πoυ διδdoκovιαι oι αvαλoγεg τ61vεg, αrιg
oπo(εg περιλαμβdvovται oι TεXVιK6q τωv kaiten, για vα ξεδιαλ0vει τηv
πραγματικ6τητα, σε αυτd τo τdoo oυoιααrικ6 θdμα, 6πωq επ(oηq
αρκε( για τoυg ιδioυq τoυg αo1oλo0μεvouq με τιq τεχVικεg αυτεg, vα
τιg δoκιμdooυv οε υπα(θριoυg 1ιiρoυg (dοφαλτo, π6τρε9), η oε
αληΘιv6q oυvΘηκεg.' 

M j τηv (δiα αkριβωq λoγικη, ε(vαι αδιαvoητo για oπoιovδηπoτε,
vα κdvει ukemi αιov δρ6μo οαv απoφυγη oε επ(θεoη, μετovτρdπo
πoυ γ(vovιαιτα ukemi (αvακoπιiq rπιδoεωg) μdoα αro dojo, δι6τιτα
απoτελ6oματα θα ε(vαι πoλιi do1ημα για τoV (διo (uke).

Θα πρ6πει vα δωooυμε μεγdλη πρooo1η αιηv εκπα(δεUση τωV
kaiten και vα d1oυμε αro μυαλ6 μαq τηv πιθαv6τητα μιαq αληθιvηq
κατdαιαoηg, αιηv oπo(α δεv θα oυγ1ωρoιiιrcαι λdθη, πoυ περvdvε
απαρατηρητα μ6oα αιov 1ωρo τηq σXoληq

oι κυβιoθηoειg ε(vαι dvα πoλf ooβαρ6 θdμα και oε ουvδυαoμ6
με τηv doκηoη αιo Junan Undo (αoκηoειg ευλυγιoiαq, ακ6μα μια
πoλΟ βαoικη πρoπ6vηoη, η oπo(α και αυτη τυγ1dvειτηq iδιαq
εκτiμηoηg με τα kaiten), μπoρoιiv vα επιφ6ρoυv θαυμαoια
απoτελεoματα, αro dτoμo πoυ θα κdvει ooβαρη και μακρo1ρdvια
εκπα(δευoη, 1ωρ(g περιoριoμoυq και 6ρια ηλικ(αg, και do1ετα με τo
εαv αo1oλεftαι με πoλεμικ6q τdμεg η d1ι.

Περιoo6τερεg αvαφoρι1g και λεrπoμ6ρειεq για τo θεμα τωv kait-
en, θα μπoρdσoUv Vα μαΘoυv oι εvδιαφερoμεvoι μ6oα απo τo βιβλ(o
πoυ θα κuκλoφoρηoει oιiιrroμα και θα εivαι dvα xρηoιμo εγ1ειρ(διo,
για τηV περαιτ6ρω γvωoη τωV σημαVτιKιilv αυτcilv τε1vικωv,
πρooριζdμεvo για dλoυg, dαxετα με τηv ηλικ(α η με τo εαv
πρodρ1ovιαι απd τov 1ωρo τωv πoλεμικιilv τε1vιδv.

Στo [διo εγ1ειρ[διo, θα υπdρ1oυv αιoι1εiα και πληρoφoρ(εg για
τηv εκπα(δευση τωV τεχvιKωv kaiten μ6oα αιιg πoλεμικdq τεXVεq Kαι
ιδιαiτερα αιo Ninpo, oι oπoiεq διαφdρoυv αρκετα, oxι αrη δoμη τoυq
αλλd αrηv oυoiα-oκoπ6 Kαι στo απoτdλεoμα'

Ακoλo0θωg, παραθdτoυμε oαv παρdδειγμα εvα απd τα βαoικα
kaiten, με τov τρ6πo πoυ πρonovoιivιαι αιo Takakage Dojo και
γεvικ6τερα αιo Genbukan Ninpo Bugei.
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KAΙTEΝΥoΚaNAGΑRΕ' '',

Φιbτo αριoτερη oελΙδα: kaiten yoko nagare, yωp{g uke (gvτiπαλo).
Γo kaiten εκτελε[ o Ayyελoq Ευλαμπ[oυ'

Φιilτo δεξι6 oελ[δα: kaiten yoko nagare' με, uke (owiπαλo}'
Tηv τεyvικη παρoυoιαζoυv ωq Tori, o Senpai Avαoταoιoq Baoιλε[aυ,

ωq lJke o Βαoλειοq Ευλαμπ[oυ.


