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Από ποια ηλικία µπορεί 
να ξεκινήσει ένα παιδί 
πολεµικές τέχνες;

Στο Kick Boxing, από 4 χρο-
νών θα έλεγα, είναι µια ηλι-
κία που µπορούν να ξεκινή-
σουν τα παιδιά. Παλαιότερα 
ξεκινούσε κάποιος πολεµικές 
τέχνες σε µεγαλύτερη ηλικία. 
Εγώ είχα ξεκινήσει 8-10 και 
ο επόµενος από εµένα ήταν 
18 χρονών. Πλέον οι γονείς 
έχουν δει όλα τα ευεργετή-
µατα που παίρνουν τα παι-
διά µέσα από τις πολεµικές 
τέχνες, όπως στο κοµµάτι της 
πειθαρχίας, της κοινωνικο-
ποίησής τους και της σω-
στής εκγύµνασής τους. Φυ-
σικά η εκµάθηση πολεµικών 
τεχνών πρέπει να γίνεται σε 
πιστοποιηµένους χώρους 
και από επαγγελµατίες προ-
πονητές.Εχει στρέψει η βία 
ανθρώπους στις πολεµικές 
τέχνες;

Η βία που βιώνουµε όλοι 
µας σήµερα, σε όλους τους 
τοµείς, από το σχολείο, τις 
παρέες στην εφηβεία, µέχρι 
και την οικογένεια, έχει οδη-
γήσει πολλά παιδιά και γο-
νείς να στραφούν στις πολε-
µικές τέχνες. Το φαινόµενο 
της βίας µαστίζει την σηµερι-
νή κοινωνία. Εµείς ερχόµα-
στε να βάλουµε έναν φραγ-
µό, ένα τείχος σε αυτό, να 
εκπαιδεύσουµε τα παιδιά 
ώστε να µπορούν να αµυν-
θούν, αν και εφόσον χρει-
αστεί. Να µπορέσουν να 
έχουν αυτοπεποίθηση ώστε 
ν’ ανταπεξέλθουν σε κατα-
στάσεις, τόσο στο σχολείο 
όσο και σε µεγαλύτερες ηλι-
κίες, αλλά το σηµαντικότερο 
είναι να προλαβαίνουν επι-
κίνδυνες καταστάσεις για την 
σωµατική τους ακεραιότητα. 
Τα παιδιά πρέπει να µάθουν 
να ενηµερώνουν τους δα-
σκάλους τους στο σχολείο, 
τους γονείς τους, αλλά και 
όποιον µπορεί να τα προστα-
τέψει για τα φαινόµενα βίας 
και bulling. Σκοπός µας είναι 
να κάνουµε τα παιδιά δυνα-
τές προσωπικότητες µέσα 
από την σωστή εκγύµναση 
και άσκηση.

Φέρνουν γονείς τα παιδιά 
τους να µάθουν µία πολε-
µική τέχνη επειδή έχουν 
πέσει θύµατα bullying;

Υπάρχουν πολλές τέτοιες πε-
ριπτώσεις. Αυτό (το Bullying) 
γινόταν και παλαιότερα 
όµως σήµερα υπάρχει έξαρ-
ση. Παλαιότερα δεν λεγόταν 
bullying αλλά λέγονταν «µε 
πειράζει ο µεγαλύτερος». 

Ανακυκλώνεται το φαινό-
µενο. Για µας η αντιµετώπι-
ση είναι ίδια. Να µπορέσου-
µε να δώσουµε στα παιδιά 
σωστές βάσεις και να τα κά-
νουµε παιδιά µε αυτοπεποί-
θηση. Αυτό είναι το άλφα και 
το ωµέγα. Να γίνουν υπεύ-
θυνα παιδιά που θα αντιµε-
τωπίζουν τόσο το bullying 
όσο και τα προβλήµατα που 
έχουν απέναντι στον ίδιο 
τους τον εαυτό. Ο εαυτός µας 

είναι ο σηµαντικότερος αντί-
παλος και εχθρός µας. Πρέ-
πει όλοι να βελτιωνόµαστε, 
να γινόµαστε καλύτεροι και 
να νικάµε τις φοβίες µας.

Τι κάνετε αν έρθει κά-
ποιος «νταής» να κάνει 
µαθήµατα πολεµικών τε-
χνών;

Υπάρχουν περιπτώσεις κά-

ποιων που µπορεί να έρθουν 
στην σχολή µας ή σε κάποια 
άλλη σχολή µε σκοπό να µά-
θουν κάποια πράγµατα έτσι 
ώστε να τα χρησιµοποιή-
σουν για να µπορέσουν να 
υπερτερήσουν σε σχέση µε 
κάποιον άλλον ή να προ-
βούν σε όχι θετικές ενέργει-
ες. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνε-
ται αµέσως ότι έχουν σκοπό 
να µάθουν κάτι για να το 
εφαρµόσουν µε κακό τρόπο. 

Αυτές οι περιπτώσεις αποµο-
νώνονται και εκδιώκονται 
από τον χώρο άθλησης.

Εχετε µαθητές γυναίκες 
που έπεσαν θύµατα ενδο-
οικογενειακής βίας;

Ναι, υπάρχουν. Είναι γυναί-
κες που έπεσαν θύµατα κα-
κοποίησης και έρχονται µε 
σκοπό να γυµναστούν και 

να µάθουν να αντιµετωπί-
ζουν τέτοιες καταστάσεις. 
Θέλουν επίσης αυτές οι γυ-
ναίκες να εκτονωθούν ψυχο-
λογικά. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις η προπόνηση είναι ένα 
φάρµακο και σίγουρα η αυ-
τοπεποίθηση που παίρνουν 
µέσα από την ενασχόλησή 
τους µε το Kick Boxing και το 
Fu Jow Pai της βοηθά να γί-
νουν ένας άλλος άνθρωπος 
ώστε να αντιµετωπίζουν τέ-

τοιες καταστάσεις (βίας) µέσα 
από ένα άλλο πρίσµα. Πιο 
ψύχραιµα, πιο νηφάλια.

Ζούµε στην «χρυσή επο-
χή» των πολεµικών τε-
χνών;

Ο κόσµος διαβάζει, µαθαίνει, 
ενηµερώνεται. ∆εν θέλει να 
κάνει κάτι (ένα άθληµα) για 
εντυπωσιασµό αλλά θέλει 
αυτό που θα µάθει να βλέ-
πει και ο ίδιος ότι έχει απο-
τέλεσµα. Ολο αυτό έχει, θα 
έλεγα, εκτοξεύσει το κοµµά-
τι του Kick Boxing και των 
µαχητικών αθληµάτων σή-
µερα, κάνοντάς τα από τα 
πλέον δηµοφιλή αθλήµα-
τα. Εχουν σχεδόν φτάσει 
σε δηµοφιλία το ποδόσφαι-
ρό. Αυτό µπορείς να το κα-
ταλάβεις από τους µισθούς 
των αθλητών πολεµικών τε-
χνών οι οποίοι ξεπερνούν 
σε πολλές περιπτώσεις αυ-
τούς των καλύτερων ποδο-
σφαιριστών. Π.χ. πιο ακριβο-
πληρωµένος αθλητής είναι 
ο Floyd Mayweather (σ.σ. 4 
φορές πιο ακριβοπληρωµέ-
νος αθλητής της χρονιάς τα 
τελευταία 7 χρόνια ο οποί-
ος εκθρόνισε τον Cristiano 
Ronaldo).

Τι πρέπει να προσέξει 
ένας γονιός που θα πάει 
το παιδί του σε µία σχολή 
πολεµικών τεχνών;

Ενας γονιός πρέπει να επι-
λέξει προσεκτικά την σχο-
λή και τον προπονητή που 
θα πάει το παιδί του ώστε να 
γίνει σωστή δουλειά. Να εί-
ναι (ο προπονητής) πέρα από 
γνώστης και καλός προπο-
νητής και καλός άνθρωπος. 
Αυτό έχει να κάνει και µε τα 
βιώµατα του προπονητή. 
Θα πρέπει να έχει εµπειρία 
πάνω στην τέχνη που διδά-
σκει. Πρέπει οι διδαχές του 
προπονητής να µην οδη-
γούν σε προσηλυτισµό και 
να µην χρησιµοποιείται κα-
µία τεχνική ώστε να περά-
σουν δεύτερα ή τρίτα µηνύ-
µατα στα παιδιά, µε σκοπό 
το να ακολουθήσουν ακόµα 
και κάποια άλλη θρησκεία. 

Info: Gods of War

Το Ζen Fighting Club Αµαρουσίου είναι η 
σχολή που διδάσκει από το 1988 ο Στέλιος 
Πολίτης, 7th degree Kick boxing, 1ο degree 
στο Tae Kwon Do ITF, WTF, Grand Master 
Fu Jow Pai Kung Fu (αρχηγός συστήµατος 
σε Ελλάδα και Ευρώπη), πρώην οµοσπονδι-
ακός προπονητής της Εθνικής Οµάδας Kick 
Boxing, καθώς και δάσκαλος στο τµήµα πο-
λεµικών τεχνών και αυτοάµυνας των ειδι-
κών δυνάµεων του στρατού.

Μετά από 30 χρόνια λειτουργίας της σχο-
λής ο Στέλιος Πολίτης δηλώνει περήφανος 
για τους αθλητές που όλα αυτά τα χρόνια 

έχουν περάσει από τα χέρια του, µε σκοπό 
να µάθουν την παραδοσιακή τέχνη του Fu 
Jow Pai, την τεχνική Kung Fu µε την οποία 
ξεκίνησε στα 8 του και διδάσκει αναλλοίω-
τη µέχρι σήµερα. Ενα πολύ δυνατό κοµµά-
τι της σχολής είναι αυτό του K1 Κick Boxing 
και η πυγµαχία.

Στην σχολή του Στέλιου Πολίτη θα γνωρί-
σει κανείς αθλητές όλων των ηλικιών, από 
αρχάριους που επιθυµούν απλά να γυµνα-
στούν έως πρωταθλητές. Η σχολή είναι από 
τις πλέον δυνατές στο K1 όχι µόνο στην Ελ-
λάδα αλλά και το εξωτερικό.

Zen Fighting Club 
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