
ΠΑΡΑΔΟΘΑΚΟ ΚΑΘ ΑΓΩΝΘΣΘΚΟ JU-JITSU  

Θζηορία 
To Ju-Jitsu (Ζίνπ-Ζίηζνπ), απνηειεί ηελ πην πνιύπιεπξε πνιεκηθή ηέρλε πνπ ππάξρεη 

ζήκεξα. Κάπνηνο πνπ γλσξίδεη θαιά απηή ηελ πνιεκηθή ηέρλε, είλαη ηθαλόο λα 

απηνακπλζεί ελάληηα ζε θάζε είδνο αληηπάινπ (δπλαηόηεξν, βαξύηεξν θιπ.). 

Πξσηνεκθαλίζηεθε ζηα κνλαζηήξηα ηνπ Θηβέη θαη θαζηεξώζεθε ζαλ πξώηε κνξθή 

πνιεκηθήο ηέρλεο ζηελ Θαπσλία. ΄Ηηαλ ε πνιεκηθή ηέρλε πνπ γλώξηδαλ νη νλνκαζηνί 

ζε όινπο πνιεκηζηέο ηεο Θαπσλίαο, Σακνπξάη, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ 

Θαπσλία ηνλ 12ν αηώλα. Οη ξίδεο ηεο βξίζθνληαη κέρξη θαη 2.500 ρξόληα πίζσ. 

 
Η ιέμε Ju-Jitsu είλαη ζύλζεηε θαη απνηειείηαη από ην Ju (Ζίνπ) πνπ ζεκαίλεη απαιή 

θαη ην Jitsu (Ζίηζνπ) πνπ ζεκαίλεη ηερληθή. Είλαη δειαδή, ε ηέρλε ηεο απαιόηεηαο, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δύλακεο ηνπ αληηπάινπ. Τέινο, αλάινγα κε 

ηελ ρώξα ή ηελ ήπεηξν πνπ βξηζθόκαζηε, ίζσο ην δνύκε λα γξάθεηαη κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο. Όκσο, ην Ju-Jutsu, ην Jiu-Jitsu, ην Jiu-Jutsu θιπ. είλαη όια έλα: ηο Ju-

Jitsu.   

 

Η μορθή ηοσ Ju-Jitsu ζήμερα 
Τν Ju-Jitsu είλαη όρη κόλν κηα παξαδνζηαθή πνιεκηθή ηέρλε απηνάκπλαο, αιιά θαη 

έλα δπλακηθό θαη επγεληθό άζιεκα κε πιήξε γθάκα ηερληθώλ, ηόζν ζηελ όξζηα κάρε 

όζν θαη ζηε κάρε εδάθνπο. Τν θάζε παηδί, αλεμάξηεηα από ην θύιν ηνπ, από ηελ 

ειηθία ησλ 5 εηώλ θαη πάλσ κπνξεί λα επηδνζεί ζην Ju-Jitsu έρνληαο δηαθνξεηηθνύο 

ζηόρνπο, πνπ μεθηλνύλ από ηελ απόθηεζε θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη θηάλνπλ 

ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Είλαη από ηνπο πην επηζηεκνληθνύο ηξόπνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ αλζξώπηλσλ δπλαηνηήησλ ζην αδηάζπαζην ζύλνιν πλεύκαηνο-

ζώκαηνο. 

Σπλεπώο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ζήκεξα ην Ju-Jitsu αληηπξνζσπεύεη δύν πξάγκαηα. 

Από ηε κία πιεπξά είλαη κία ηέιεηα κνξθή απηνάκπλαο θαη από ηελ άιιε έλα άζιεκα 

κε εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ. Τν Ju-Jitsu δηαθξίλεηαη γηα ηελ δπλακηθόηεηα, ηελ 



επγέλεηα, ηνλ ζεβαζκό θαη ηελ πνιύπιεπξε γλώζε κε ηελ νπνία είλαη θαηαξηηζκέλνη 

όινη όζνη αζρνινύληαη κε απηό.  

Χαξαθηεξίδεηαη σο ε ηέιεηα κνξθή απηνάκπλαο, θαζώο πεξηέρεη ηα πάληα:  

 απνθξνύζεηο 

 ρηππήκαηα 

 όξζηα πάιε κε ξίςεηο  

 θιεηδώκαηα 

 κάρε εδάθνπο κε ιαβέο  

 πιήξε έιεγρν ηνπ αληηπάινπ 

Η αξρή πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην Ju-Jitsu δελ είλαη ε δύλακε. 

 

Ο αζιεηήο ηνπ Ju-Jitsu απνθεύγεη ηα ρηππήκαηα θαη εθκεηαιιεύεηαη ηε δύλακε ηνπ 

αληηπάινπ πξνο όθειόο ηνπ. Με άιια ιόγηα, θεύγεη από ην ζεκείν ζην νπνίν 

θαηεπζύλεηαη ε δύλακε ηνπ αληηπάινπ ηνπ θαη ηνπνζεηώληαο αλάινγα ην ζώκα ηνπ, 

ηνπ ΄΄ζπάεη΄΄ ηελ ηζνξξνπία θαη ηνλ θέξλεη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Γηα ην ιόγν απηό, ην 

Ju-Jitsu είλαη κία ηέρλε πνπ γηα λα ηελ ηειεηνπνηήζεη θάπνηνο ρξεηάδεηαη λα 

απνθηήζεη πνιύ θαιή ηζνξξνπία ν ίδηνο θαη πνιύ θαιή αίζζεζε ζπγρξνληζκνύ ηεο 

θάζε θίλεζεο, είηε απηή είλαη θάπνην ρηύπεκα, είηε απιά ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζώκαηόο ηνπ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κία ξίςε. 

Πέξα όκσο από ηελ απηνάκπλα θαη ηελ απηνπξνζηαζία, ην Ju-Jitsu απνηειεί έλα 

ζπλαξπαζηηθό άζιεκα, πνπ έρεη πνιινύο θαη πηζηνύο ζαπκαζηέο ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Απηό θαίλεηαη όρη κόλν από ηνλ αξηζκό ησλ αζιεηώλ πνπ ην εμαζθνύλ, αιιά θαη από 

ηνλ αξηζκό ησλ ζεαηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο εμέδξεο θαηά ηελ δηάξθεηα Βαιθαληθώλ, 

Επξσπατθώλ θαη Παγθνζκίσλ Πξσηαζιεκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη θαη ε Ειιάδα 

εδώ θαη 15 ρξόληα, κε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο.   

 

 

 



Βιέπνληαο ην Ju-Jitsu από ηελ αζιεηηθή ηνπ πιεπξά, κπνξνύκε λα ην ρσξίζνπκε ζε 4 

αγσληζηηθά ζπζηήκαηα:  

 Τν θαζαξά αγσληζηηθό ζύζηεκα (Fighting System) 

 To ζύζηεκα ηερληθώλ απηνάκπλαο (Duo System) 

 Τν ζύζηεκα πάιεο εδάθνπο (Brazilian Jiu-Jitsu) 

 To αγσληζηηθό ζύζηεκα ελόπισλ δπλάκεσλ (Self Defence System)  

  

Εθνική και Παγκόζμια ανηιπροζώπεσζη 
To Ju-Jitsu σο άζιεκα, αληηπξνζσπεύεηαη ζε παγθόζκην επίπεδν από ηελ Παγκόζμια 

Ομοζπονδία Ju-Jitsu (J.J.I.F.) θαη ζε εζληθό επίπεδν από ηελ Ελληνική Φίλαθλο 

Εραζιηετνική Ομοζπονδία Ζίοσ-Ζίηζοσ (Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.). Απνηειεί πξν-νιπκπηαθό 

άζιεκα θαη είλαη αλαγλσξηζκέλν από ηελ Διεθνή Ολσμπιακή Επιηροπή (ΔΟΕ), ηελ 

Ελληνική Ολσμπιακή Επιηροπή (ΕΟΕ) θαη ηελ Γενική Γραμμαηεία Αθληηιζμού 

(ΓΓΑ).  

Επίζεο, σο κέινο ηεο IWGA (International World Games Association) ιακβάλεη 

κέξνο ζηα World Games, ηελ ολσμπιάδα ησλ πξν-νιπκπηαθώλ αζιεκάησλ θάζε 4 

ρξόληα.  

Τέινο, σο κέινο ηεο SportAccord (ηέως GAISF - General Association of 

International Sports Federations) ιακβάλεη κέξνο θάζε 4 ρξόληα ζηα Sport Accord 

Combat Games, ηελ ολσμπιάδα ησλ πνιεκηθώλ ηερλώλ θαη ησλ καρεηηθώλ 

αζιεκάησλ. 

 


