
Συνέντευξη για το ηλεκτρονικό περιοδικό FightSports 

 

Ποιοι είμαστε 
Είμαστε οι αναγνωρισμένοι ηγέτες στην Ρεαλιστική Εκπαίδευση της 

ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας του πολίτη και του 
επαγγελματία. Δεν διδάσκουμε άθληση, διδάσκουμε επιβίωση. 

Τι κάνουμε 
Ταχύρυθμη εκπαίδευση, εντυπωσιακά αποτελέσματα για άνδρες και γυναίκες 

σε εξειδικευμένα Κέντρα Εκπαίδευσης. Τρίμηνα περιεκτικά σεμινάρια 
Αυτοπροστασίας και Αυτοάμυνας. 
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Συνέντευξη για το ηλεκτρονικό περιοδικό FightSports 

Πόσο καιρό ασχολείστε με τις πολεμικές τέχνες; 
 
Μέχρι φέτος τον Φεβρουάριο του 2015, 41 χρόνια. Δηλαδή περισσότερα 
χρόνια από ότι ζουν πολλοί μαθητές μου. Αρχικά με Τζούντο, μετά με 
παραδοσιακό Τζου Τζούτσου (Ju Jutsu) και τελικά με την δόμηση του νέου 
απλοποιημένου συστήματος μάχης, του combatives. 

Τι είναι το Combatives και πως μπορεί να φανεί 
χρήσιμο; 
 
Το Combatives είναι ένα σύστημα μάχης που αποτελείται από μια σειρά 
απλοποιημένων δυτικών, δυτικοποιημένων και ανατολικών τεχνικών, μεθοδολογίας, 
αρχών μάχης, φιλοσοφίας και δεξιοτήτων σύγχρονου πολέμου. 
 

 
 

Εικόνα από εκπαίδευση των Ειδικών Δυνάμεων της Αμερικής κατά τη διάρκεια του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου με επίθεση στα μάτια. 
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Συνέντευξη για το ηλεκτρονικό περιοδικό FightSports 

 
Ξεκίνησε το 1920, με σκοπό να καταπολεμήσει την 
αστική βία που τότε είχε λάβει εκρηκτικές 
διαστάσεις στο πιο κακόφημο λιμάνι του κόσμου 
(Shanghai). Παρ’ όλα αυτά, το κύριο μέρος της 
ανάπτυξής του έλαβε μέρος στο 2ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, για άνδρες και γυναίκες της αντίστασης, 
των μυστικών υπηρεσιών και των Ειδικών 
Δυνάμεων των συμμάχων.  
 
Συνεπώς, πρόκειται για ένα σύγχρονο ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΑΧΗΣ, για άνδρες και γυναίκες που 
ενδιαφέρονται να αναλάβουν την προστασία του 
εαυτού τους και των οικείων τους ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις χειρότερες 
συνθήκες (αστικής και πολεμικής) βίας.  
 

Ποιά είναι τα βασικά κριτήρια του Combatives; 
 
Το Combatives θεωρείται η τέχνη του πολέμου διότι πληροί πέντε κριτήρια: 

 
α. Αποτελείται από Συμπιεσμένη Ύλη 
β. Είναι εύκολο να Μαθευτεί 
γ. Είναι Απλό, Άμεσο και Αποτελεσματικό 
δ. Είναι εύκολο να Χρησιμοποιηθεί, ακόμα και μετά από χρόνια 
ε. Λειτουργεί σε πραγματικές καταστάσεις, όπου απειλούνται η υγεία και η 
ζωή  

 

Πώς φτάσατε στο σημείο να δημιουργήσετε το 
Combatives; 
 
Δεν το δημιούργησα εγώ, άλλοι καλύτεροι από εμένα το δημιούργησαν, 
σχεδόν έναν αιώνα πριν. Απλά στράφηκα πάλι σε αυτό διότι βασικά 
βαρέθηκα να βλέπω την αλλοίωση των πολεμικών συστημάτων από τους 
εκάστοτε «Μάστερ» για λόγους μάρκετινγκ και με σκοπό το κέρδος σε βάρος 
ανίδεων μαθητών. Η τακτική αυτή έχει οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς 
και σε θανάτους μαθητών που νόμιζαν ότι γνώριζαν μια «πολεμική τέχνη», 
ανακαλύπτοντας σε κάποιο νοσοκομείο ότι ήταν απλώς καλογυμνασμένα 
θύματα. 
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Συνέντευξη για το ηλεκτρονικό περιοδικό FightSports 

Με γνώμονα τα παραπάνω, οδηγήθηκα στη δημιουργία του Civilian 
Combatives και του Street Combatives. Απλοποιημένες μεθοδολογίες που 
αποτελούν τον βασικό κορμό του Combatives.  

Πιστεύετε ότι η αφόπλιση μαχαιριού ή ραβδιού είναι 
εφικτή στο δρόμο; 
 
Του ραβδιού ναι! Του μαχαιριού όχι! Και εξηγώ… 

Το ραβδί είναι κυρίως όπλο κρούσης και, για μερικούς που γνωρίζουν περισσότερα, 
αποτελεί και όπλο «καρφώματος». Όταν χρησιμοποιεί κανείς το ραβδί με σκοπό να 
κτυπήσει, το επικίνδυνο σημείο του είναι η άκρη που έχει αναπτύξει μεγάλη 
ταχύτητα.  

Σκοπός του ανθρώπου λοιπόν που επιθυμεί να αφοπλίσει, είναι ή να ανοίξει ή να 
την κλείσει την απόσταση ώστε να μην κτυπηθεί. Μέχρι εδώ δεν θέλει και πολύ 
σκέψη το πράγμα. Όμως, αν ανοίξει την απόσταση αρκεί ο επιτιθέμενος να την 
ξανακλείσει, είτε πετυχαίνοντας τον στόχο του είτε ξεκινώντας ένα γελοίο κυνηγητό.  

Η λύση είναι βέβαια να κλείσει την απόσταση πιο γρήγορα απ’ ότι ο επιτιθέμενος 
μπορεί να οπισθοχωρήσει με το ραβδί του. Αυτά δεν είναι δύσκολα πράγματα αν 
αντέχεις και λιγάκι στον πόνο και είσαι αποφασισμένος να του δαγκώσεις το 
λαρύγγι… λέω… Άρα, λοιπόν, ειδικά αν ο χρήστης προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το 
ραβδί με περίτεχνους τρόπους, ο αφοπλισμός του δεν είναι και δύσκολο πράγμα.  

Αντιθέτως, η εμπειρία μας σε σκληρές δοκιμές και προπονήσεις, μας έχει αποδείξει 
ότι, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί το ραβδί με βίαιη απλότητα και ωμότητα, 
καρφώνοντας με τις άκρες σε συνδυασμό με κτυπήματα, η εξέλιξη είναι καθοριστική.  

Για το μαχαίρι τώρα, αντίθετα με όσα αρέσκονται οι διάφοροι εγχώριοι «Μάστερ» να 
διδάσκουν και επειδή είναι προφανές ότι κανένας τους δεν έχει εμπλακεί σε 
περίσταση που χρειάστηκε να αμυνθεί άοπλος εναντίων αποφασισμένου και 
έμπειρου χρήστη μαχαιριού, λέμε ελάτε να μας δείξετε… και θα τα δοκιμάσουμε… 

Όσον αφορά στους εγχώριους «Μάστερ» που διδάσκουν τη χρήση του μαχαιριού, 
είναι επίσης προφανής η απειρία τους στη χρήση του, όπως περιέγραψα παραπάνω, 
διότι κανένας τους δεν έχει εμπλακεί σε περίσταση που χρειάστηκε να 
χρησιμοποιήσει μαχαίρι εναντίων αποφασισμένου και έμπειρου χρήστη μαχαιριού. 
Πέρα από τις σοβαρότατες νομικές επιπλοκές, διότι θα υπάρχουν… δεν έχουν 
σκεφτεί ότι είναι σαν να μπαίνουν σε ένα μπλέντερ. Δηλαδή τί προωθούν;… να 
φέρουν οι πολίτες παράνομα μαχαίρι ανάμεσα στο κόσμο, φτύνοντας τον νόμο στα 
μούτρα περιμένοντας να σπείρουν τον θάνατο με «Νάιφ Φάιτινγκ» με άλλον εξίσου 
«ειδικό»; Ρωτάμε…! Και σε αυτούς λοιπόν λέμε ελάτε να μας δείξετε… και θα τα 
δοκιμάσουμε και αυτό… γιατί βαρεθήκαμε ΚΑΙ αυτή τη παπάτζα.  
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Συνέντευξη για το ηλεκτρονικό περιοδικό FightSports 

Μιλήστε μας λίγο για τη νομική ενημέρωση που 
πραγματοποιείτε στο Combatives και τα νομικά 
θέματα όσον αφορά στη βία. 
 
Γελάω όταν βλέπω «Μάστερ» σε επιδείξεις να αφοπλίζουν τον επιτιθέμενο με 
μαχαίρι και στη συνέχεια να τον «σκοτώνουν». Υπάρχει νομικός όρος για 
αυτό. Ονομάζεται ΦΟΝΟΣ. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται νομίζοντας ότι 
αυτό είναι αυτοάμυνα επειδή τους το έδειξε ο «ειδικός». Και που θα 
βρίσκεται ο «ειδικός» όταν απολογείσαι στον εισαγγελέα; 

Στο Combatives όλοι οι μαθητές μας ξεκινούν μαθαίνοντας από τα πρώτα μαθήματα 
κιόλας τις έννοιες της Αυτοπροστασίας και της Αυτοάμυνας και τί θεωρείται 
νομικά Βία και τί Αυτοάμυνα. Αυτό το κάνουμε διότι ο περισσότερος κόσμος δεν 
γνωρίζει τη διαφορά. Με αυτό το τρόπο σιγουρευόμαστε ότι καταλαβαίνουν καλά τι 
είναι το καθένα και τις συνέπιες του νόμου αν δεν τον τηρήσουν. Έτσι είμαστε 
ήσυχοι ότι εμείς κάναμε το καθήκον μας και ότι εκείνοι είναι καλά ενημερωμένοι.  

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα, δεν ξεκινάμε διδάσκοντας το «πως» διότι 
πιστεύουμε ότι ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό και ακριβώς αυτό συμβαίνει! 
Εμείς ξεκινάμε με το «γιατί;», το «πότε;» και το «πότε να μην!». Μετά ακολουθεί το 
«πως;».  
 
Εν κατακλείδι, επιλέγουμε να διδάσκουμε στους μαθητές μας να αποφεύγουν τις 
περιπτύξεις, όταν μπορούν. Όταν δεν μπορούν και μόνο αν όλες οι δυνατότητες 
διαφυγής έχουν αφαιρεθεί, τότε μόνο ενθαρρύνονται να κάνουν ό,τι χρειάζεται για 
να παραμείνουν ζωντανοί και υγιείς. Ωστόσο, ακόμη και η έκταση της βίας που 
καλούνται να ασκήσουν πρέπει να εφαρμόζεται με σύνεση και κοινή λογική. Και 
εκπαιδεύονται συνεχώς για αυτό. 
 
Η καλύτερη πηγή ενημέρωσης περί του θέματος της βίας και των νόμων γύρω από 
την αυτοάμυνα είναι ο δικηγόρος του καθενός. Ο κόσμος πρέπει να πάψει να 
παραμυθιάζεται από τους «ειδικούς» των «πολεμικών τεχνών». 

Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί κάποιος να μάθει 
να αμύνεται και να προστατεύεται με το Combatives; 
 
Βάσει του προγράμματός μας θεωρούμε ότι ένας πολίτης μπορεί να είναι ασφαλείς 
σε 3 μήνες, ικανός σε εννέα μήνες και ανίκητος σε 18 και δεν το λέμε για να κάνουμε 
πλάκα!  
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Συνέντευξη για το ηλεκτρονικό περιοδικό FightSports 

 
 
Οι πρώτοι μήνες ήδη βάζουν τον μαθητευόμενο σε άλλον τρόπο σκέψης, οι 
επόμενοι 6 τον αλλάζουν ριζικά και τον κάνουν πραγματικά υπολογίσιμο. Οι 9 
τελευταίοι μήνες τον κάνουν επικίνδυνο, όσο χρειάζεται να υπερασπιστεί τη δική 
του ζωή και των δικών του. Από εκεί και πέρα αν πραγματικά θέλει να ευρύνει και να 
εμβαθύνει τις γνώσεις του, τον πάμε στις «ρίζες» του Combatives στη Σχολή 
Εκπαιδευτών μας και πρέπει να μας αφιερώσει ακόμη 3 χρόνια. 

Ποιό πιστεύετε ότι είναι το μέλλον του Combatives;  
 
Στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο παρατηρούμε μία τάση στροφής 
πολλών ανθρώπων προς σκληρότερα συστήματα και απομάκρυνσής τους από εκείνα 
που διατηρούν «μαλακότερο» αθλητικό χαρακτήρα. Η τάση αυτή κατά τη γνώμη μας 
δεν είναι μόδα! Διαμορφώθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων να ανταπεξέλθουν 
στην αύξηση της αστικής βίας του «πολιτισμένου» κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Δεν βρισκόμαστε πλέον στην εποχή της άοπλης μαγκιάς με βρισιές, λίγα 
χαστουκάκια και μερικές γροθιές-ματσόλες. Η σημερινή αστική βία μοιάζει όλο και 
περισσότερο με την πολεμική. Είναι συχνά ένοπλη και καμιά φορά θανατηφόρα. 
Θυμηθείτε πρόσφατα περιστατικά. Κατά την άποψή μας υπάρχει η άμεση ανάγκη για 
ένα σύστημα καθαρής πολεμικής τέχνης, χωρίς παραθυράκια, ειρηνικά 
προπετάσματα και πέπλα μυστηρίου.  
 
Προσοχή όμως! Ο πολίτης θα πρέπει να εξετάσει με αντικειμενικό βλέμμα: 
 

• Πόσο πραγματικά εφαρμόσιμα είναι όλα αυτά τα νέα «σέξι» παραστρατιωτικά 
συστήματα χωρίς να ακολουθούν νομικές συνέπειες;  
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Συνέντευξη για το ηλεκτρονικό περιοδικό FightSports 

• Πότε έδωσαν οι οποιεσδήποτε ειδικές δυνάμεις κυρίαρχο ρόλο στη χρήση 
αυτών των άοπλων τακτικών και τεχνικών αφού ο στρατιώτης είναι 
εξορισμού ένοπλη μονάδα παντός καιρού και εδάφους; 

• Πόσοι άραγε από αυτούς τους έλληνες δασκάλους έχουν βιώσει την ωμή και 
ανελέητη κτηνωδία της πραγματικής μάχης για την επιβίωση;  

• Πόσοι από αυτούς χρησιμοποίησαν τις τεχνικές αυτοάμυνάς τους στη 
πραγματικότητα ώστε να λένε ότι είναι δάσκαλοι και μάλιστα «ειδικοί»; 

• Ποιοί εξυπηρετούνται από το τεράστιο και μαζικό μάρκετινγκ με αμέτρητα 
θύματα που αγοράζουν τη μαχητική άθληση για αυτοάμυνα;  

  
Εμείς στο Combatives ΔΕΝ διδάσκουμε άθληση, ΔΕΝ κάνουμε αγώνες, ΔΕΝ 
δίνουμε ζώνες, ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΜΑΧΗ για ΕΠΙΒΙΩΣΗ.  
 
Επιλέξαμε να ακολουθήσουμε ένα ρεαλιστικά προσανατολισμένο μονοπάτι για 
πολίτες, όπως αρχικά δημιουργήθηκε το Combatives... Προτιμούμε να 
επικεντρωθούμε στην πρόληψη και όχι στη σύγκρουση (την καταστολή δηλαδή). Η 
πρόληψη είναι πιο ανώδυνη από την καταστολή και απαιτεί περισσότερες 
δεξιότητες. Έτσι και η αυτοπροστασία είναι πολύ πιο ανώδυνη από την αυτοάμυνα.  
 
Ο υπ’ αριθμόν 1 κανόνας μας είναι: 
«Να φθάσουμε στο σπίτι ασφαλείς και ακέραιοι στο τέλος της ημέρας» 
 
Πιστεύουμε ότι οι δεξιότητες κυρίως Αυτοπροστασίας και μετά Αυτοάμυνας του 
Combatives, όπως τις έχουμε επανειλημμένα περιγράψει, είναι σήμερα περισσότερο 
από ποτέ αναγκαίες. Επειδή τα επίπεδα της βίας και η κλιμάκωσή τους σε μια χώρα 
που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες γίνονται όλο και πιο έντονα, στο 
Combatives Group έχουμε επιλέξει να πάρουμε θέση. Έχουμε αποφασίσει να 
προσφέρουμε τις σημαντικές μας γνώσεις και την εμπειρία μας στη διάθεση όλων 
όσων είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στην ασφάλειά τους. 

Πού μπορεί να σας βρει κάποιος; 
 
Εύκολο! Στην ιστοσελίδα μας https://www.combatives.gr/ θα βρει κανείς 
οποιαδήποτε πληροφορία αναζητά. Θα μας βρείτε επίσης και στα παρακάτω social 
media: 

Facebook: https://www.facebook.com/Combatives.Gr  

Youtube: https://www.youtube.com/CombativesGr  

Twitter: https://twitter.com/CombativesGr/  

Linked in: https://gr.linkedin.com/in/combatives 

Pinterest: https://www.pinterest.com/combatives/  
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