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Δπίζεκνπ ζπζηήκαηνο  ησλ ηζξαειηλώλ ακπληηθώλ δπλάκεσλ (IDF) 
Γελλήζεθε ην 1910 - Βνπδαπέζηε, Οπγγαξία 
Πέζαλε: 9 Ιαλνπαξίνπ 1998 - Νεηάληα, Ιζξαήι 
 
Ο Imrich "Imi" Lichtenfeld γελλήζεθε ζηε Βνπδαπέζηε θαη κεγάισζε ζηε 
Μπξαηηζιάβα, ηεο Σζερνζινβαθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πησηηθώλ εηώλ ηεο 
Απζηξννπγγξηθήο Απηνθξαηνξίαο. 
Ο παηέξαο ηνπ, ν Samuel Lichtenfeld, ήηαλ κηα εμαηξεηηθή θηγνύξα θαη είρε ηεξάζηηα 
επηξξνή ζηε δσή ηνπ Imi. Γηα 20 ρξόληα ν παηέξαο ηνπ αζρνιηόηαλ κε ηελ πάιε, ηελ 
άξζε βαξώλ θαη ήηαλ αθξνβαηηθόο ζε ηζίξθν. ην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπ ηζίξθνπ, ν 
Samuel άλνημε έλα θιακπ πάιεο θαη πξνζρώξεζε ζηελ αζηπλνκία όπνπ έγηλε ν 
επηθεθαιήο εθπαηδεπηήο ηεο κνλάδαο αζηπλνκίαο. 
ν Imi, όπσο ν παηέξαο ηνπ, ππεξέβε ζηνλ αζιεηηζκό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
γπκλαζηηθή, πάιε, θαη ππγκαρία, θεξδίδνληαο πνιιά πξσηαζιήκαηα ππγκαρίαο θαη 
πάιεο. 
Όηαλ νη θαζηζηηθέο / αληηζεκηηηθέο νκάδεο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηε Μπξαηηζιάβα 
ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ν Lichtenfeld έγηλε εγέηεο κηαο νκάδαο Δβξαίσλ λέσλ πνπ 
εκπόδηζε ηνπο θαζίζηεο λα εηζέιζνπλ ζηελ εβξατθή ζπλνηθία. Ωο απνηέιεζκα, 
ζπκκεηείρε ζε πνιιά βίαηα επεηζόδηα. Σν 1940 ν Lichtenfeld έθπγε γηα ηελ 
Παιαηζηίλε κε ην πινίν Pentcho.  Έλα πεξηπεηεηώδεο ηαμίδη πνπ δηήξθεζε  δύν 
ρξόληα. 
Έθηαζε ζηελ Παιαηζηίλε ην 1942 θαη άξρηζε λα δηδάζθεη ην ζύζηεκα κάρεο ζηα κέιε 
ηεο εβξατθήο αληίζηαζεο  Haganah θαη Palmach (ακπληηθέο δπλάκεηο πξηλ ηελ IDF). 
Γίδαμε θπζηθή αγσγή, θνιύκβεζε, πάιε, ρξήζε ηνπ καραηξηνύ θαη άκπλα θαηά ησλ 
καραηξηώλ. 
Όηαλ ην 1948 ηδξύζεθε ην θξάηνο ηνπ Ιζξαήι, ν Imi πξνζρώξεζε ζηελ 
IDF  σο  επηθεθαιήο εθπαηδεπηήο ηνπ Krav Maga θαη γηα ζρεδόλ 20 ρξόληα 
εθπαίδεπζε ζηξαηεύκαηα θαη εηδηθέο κνλάδεο, εμεπγελίδνληαο θαη αλαπηύζζνληαο ηηο 
κνλαδηθέο κεζόδνπο απηνάκπλαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο, ν 
Imi αλέπηπμε κηα κέζνδν γηα αλαξξίρεζε ζρνηληώλ θαη ην πέξαζκα ηνίρσλ γηα ηελ 
IDF, ηα νπνία δηδάζθνληαη κέρξη ζήκεξα. 
Σν 1964, ν Imi απνζηξαηεύεηαη από ηελ IDF θαη ην Krav Maga γίλεηαη  ππνρξεσηηθό 
κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο ηνπ Ιζξαήι. 
Ο Imi εθπαίδεπζε ηνπο θαιύηεξνπο καρεηέο ησλ ειίη  ηζξαειηλώλ κνλάδσλ θαη 
δεκηνύξγεζε  πνιιέο γεληέο εθπαηδεπηώλ Krav Maga. Γηα απηό, θέξδηζε ηελ 
αλαγλώξηζε ησλ πςειόηεξσλ ηάμεσλ ηνπ ζηξαηνύ. 
Γηα λα δηαδώζεη ηε κέζνδν ηνπ Krav Maga, O Imi δεκηνύξγεζε 2  θέληξα 
εθπαίδεπζεο ζην Ιζξαήι., Έλα ζην Σει Αβίβ θαη έλα ζηελ Νεηάληα, ηελ πόιε 
θαηνηθίαο ηνπ. 
ηε δεθαεηία ηνπ 1980 άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη ην Krav Maga ζε όιν ηνλ θόζκν. Ο 
Imi μεθίλεζε ζπλεξγαζία κε Ιζξαειηλνύο θαη Ακεξηθαλνύο εθπαηδεπηέο γηα λα 
εηζαγάγεη ην ζύζηεκα ζην FBI θαη άιιεο νκνζπνλδηαθέο αζηπλνκηθέο κνλάδεο. Μέρξη 
ζήκεξα, ην Krav Maga είλαη ην ζύζηεκα πνπ έρεη δηδαρηεί ζε δηάθνξα κέξε ηνπ 
θόζκνπ, ζε πνιίηεο θαη ζώκαηα αζθαιείαο. 
  
Ο Imi Lichtenfeld απεβίσζε ζηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 1998, ζε ειηθία 87 εηώλ. 
 
 
 
 
 
 

 



 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΦΑΛΗ & ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Σν Krav Maga είλαη έλα άκεζν θαη δπλακηθό ζύζηεκα απηνάκπλαο, πνπ θηηάρηεθε γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ ηζξαειηλνύ ζηξαηνύ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζαξκνζηηθέ ζηηο αλάγθεο 

ησλ πνιηηώλ αιιά θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ νκάδσλ, όπσο ζσκαηνθύιαθεο, 

ζηξαηησηηθνύο, θ.α.  

Σν Krav Maga γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ρξεζηκνπνηεί αζθήζεηο, ηερληθέο, ηαθηηθέο θαη 

ζελάξηα, ηα νπνία αλ δελ εθηεινύληαη ζσζηά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζσκαηηθέο 

βιάβεο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα ζηελ θαλνληθή ξνε ηεο 

δσήο καο.  

Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη παξαθάησ θαλνληζκνί: 

1. Πξνζεξρόκαζηε ζηνλ ρώξν 15’ ιεπηά λσξίηεξα γηα λα πξνεηνηκαζηνύκε. 

2. Όηαλ πεξηκέλνπκε πξνζπαζνύκε λα κελ ελνρινύκε ηα άιια ηκήκαηα πνπ 

πηζαλόλ λα ιεηηνπξγνύλ. 

3. ηελ εθπαίδεπζε θνξάκε πάληα ην επίζεκν κπινπδάθη θαη παληειόλη ηεο Krav 

Maga Science.. 

4. Σα θηλεηά ηειεθώλα είλαη θιεηζηά ή ζε αζόξπβε ιεηηνπξγία. 

5. Γελ πίλνπκε λεξό θαη δελ θεύγνπκε από ην κάζεκα ρσξίο άδεηα από ηνλ 

εθπαηδεπηή.  

6. Οπνηαδήπνηε αδηαζεζία, ηξαπκαηηζκόο θαη ελόριεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε 

ακέζσο ζηνλ εθπαηδεπηή. 

7. Αλ γηα θάπνην ιόγν θάπνηνο αξγήζεη δελ πξνζέξρεηαη ζηνλ ρώξν ηνπ καζήκαηνο 

αλ πξώηα δελ ηνλ θαιέζεη ν εθπαηδεπηήο. Πεξηκέλεη ζηελ άθξε θαη κόιηο ηνπ θάλεη 

λόεκα ν εθπαηδεπηήο ραηξεηά ‘’ Kida ‘’ θαη εληάζζεηε αζόξπβα ζην κάζεκα.  

8. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εθηεινύλ ηηο αζθήζεηο 

θαη ηηο ηερληθέο ρσξίο λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ηνπο  θαη 

ησλ ζπλαζθνύκελσλ ηνπο. 

9. Όηη δελ θαηαιαβαίλνπκε ξσηάκε ηνλ εθπαηδεπηή όζεο θόξεο ρξεηαζηεί. 

10. Ο πξνπνλεηηθόο εμνπιηζκόο ζα ρξεζηκνπνηείηε κόλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη πάληα ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηή. 

11. Μεηά ηνλ ηειηθό ραηξεηηζκό ‘’Kida’’  όινη νη αζθνύκελνη ζα πξέπεη λα απνρσξνύλ 

από ηελ αίζνπζα. 

Γηα λα κεγηζηνπνηήζεηε ην απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο ζαο πξνηείλνπκε ηα εμήο:  
 

 Φέξλεηε πάληα καδί ζαο ην έληππν ηεο ύιεο. 

 Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ζεκεηώζηε πνηεο ηερληθέο δηδαρηήθαηε. 

 Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε  απνξία. Ρσηήζηε.  

 Πξνζπαζήζηε λα κελ ράλεηε εθπαηδεύζεηο. 

 πλεξγαζηείηε κε δηαθνξεηηθά άηνκα. 

 Δμαζθεζείηε κνλνί ζαο, κόλν αλ γλσξίδεηε απόιπηα ηελ ηερληθή.   
 
 

 
 

 
 

 



 

ΥΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ 
 

ν πληαγκαηάξρεο Πεδνλαπηώλ Σδεθ Κνύπεξ έθηηαμε ηνλ ρξσκαηηθό θώδηθα όπνπ 
ζπκβνιίδεη ηελ εηνηκόηεηα-επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο καο αληηζηνηρίδνληαο ηα 
δηαθνξεηηθά επίπεδα κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα. Ο ίδηνο είρε γξάςεη αξρηθά γηα 
ηέζζεξα ρξώκαηα (λεσκό, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο) αιιά αξγόηεξα νη 
Ακεξηθαληθέο Γπλάκεηο Πεδνλαπηώλ πξόζζεζαλ ζηα εγρεηξίδηα ηνπο θαη έλα πέκπην, 
ην καύξν ρξώκα. Έηζη αλάινγα κε ηνπ πνπ έρεηε εθπαηδεπηεί ίζσο λα γλσξίδεηε γηα 
ηέζζεξα ή πέληε ρξώκαηα (ή ζώνες όπως τα αναφέροσν μερικοί). Δδώ ζα 
πεξηγξάςνπκε θαη ηα πέληε ώζηε ην άξζξν καο λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην 
νινθιεξσκέλν ζην πεξηερόκελν ηνπ. 
 
 

 

 

ΛΕΤΚΟ 

Η θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία δελ έρνπκε θακία επίγλσζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη γύξσ καο 

θαη δελ είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηίπνηα. Γπζηπρώο, θάηη πνπ βιέπνπκε όιν θαη 

πεξηζζόηεξν κε άηνκα πνπ πεξπαηάλε κε ζθπκκέλα θεθάιηα κέζα ζηα θηλεηά ηνπο 

ηειέθσλα ή/θαη κε αθνπζηηθά απνθιείνληαο ηελ αθνή θαη όξαζε ηνπο από όηη 

ζπκβαίλεη γύξσ ηνπο. Σα άηνκα απηά είλαη απηά πνπ βιέπεηε κεξηθέο θνξέο ζε 

θάξζεο όηαλ ζπκβαίλεη θάηη λα παγώλνπλ, λα ζεθώλνπλ ηα ρέξηα ή λα θσλάδνπλ 

πξάγκαηα όπσο «Θεέ κνπ! Ση γίλεηαη;» ρσξίο νπζηαζηηθά λα θάλνπλ θάπνηα ρξήζηκε 

αληίδξαζε. Όπνηνο πηζηεύεη ή δειώλεη όηη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αζθάιεηα δε ζα 

πξέπεη πνηέ, νύηε ζηνλ ύπλν, λα βξίζθεηαη ζε απηή ηε θαηάζηαζε. 

 

ΚΙΣΡΙΝΟ 

Ήξεκε θαηάζηαζε παξαηεξώληαο (ζε θπζηνινγηθό βαζκό) ηη ζπκβαίλεη γύξσ καο θαη 

έρνληαο θάπνην γεληθό ζρέδην αληίδξαζεο. Όπσο έγξαθε ν ίδηνο ν πληαγκαηάξρεο 

Πεδνλαπηώλ Σδεθ Κνύπεξ απηή είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα είκαζηε 

πάληα, θαηά γξάκκα είρε πεη «Απιώο ιεο ζηνλ εαπηό ζνπ όηη ζήκεξα ίζσο λα είλαη ε 

κέξα πνπ ζα πξέπεη λα ακπλζώ γηα ηε δσή κνπ». Πξνεγνπκέλσο αλαθέξακε όηη δε 

πξέπεη λα είκαζηε ζηε ιεπθή θαηάζηαζε νύηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ θαη εδώ ζα 

δνύκε ηη ελλννύκε. Καηά ηνλ ύπλν πξέπεη λα είκαζηε επίζεο ζε θίηξηλε θαηάζηαζε, 

δειαδή λα έρνπκε έλα ζρέδην άκεζεο αληίδξαζεο όηαλ αληηιεθζνύκε θάπνηα απεηιή. 

Να γλσξίδνπκε ηα ζεκεία θάιπςεο από ππξά ζην ζπίηη καο, ηνπο ζπλεζηζκέλνπο θαη 

αζπλήζηζηνπο ήρνπο, θηι. Με απιά ιόγηα ζα ιέγακε όηη ε θίηξηλε θαηάζηαζε είλαη ε 

θαηάζηαζε απηή πνπ πεξλάκε ήζπρα ηε θαζεκεξηλόηεηα καο αιιά θάπνπ ζηελ άθξε 

ηνπ κπαινύ καο μέξνπκε όηη αλά πάζα ζηηγκή ίζσο λα πξέπεη λα δώζνπκε ηε κάρε 

ηεο δσήο καο θαη άξα αληηκεησπίδνπκε ηα πάληα κε απηό θαηά λνπ. 

 

 



 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 

Δπηθείκελνο θίλδπλνο, απμεκέλε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο. ε απηή ηε θαηάζηαζε 

κπνξνύκε λα έξζνπκε κόλν από ηε θίηξηλε θαηάζηαζε. εκαίλεη όηη έρνπκε 

αληηιεθζεί θάπνηα ύπνπηε θίλεζε ή απεηιή. Γηα παξάδεηγκα, βιέπνπκε έλαλ νδεγό 

λα ζηακαηάεη ιίγν πην κπξνζηά θαη λα θαηεβαίλεη κε επηζεηηθή δηάζεζε, ή γηα 

παξάδεηγκα, αθνύκε ππξνβνιηζκνύο ή πην απιά, βξηζθόκαζηε ζην ζπίηη καο θαη 

αθνύκε έλα ηδάκη λα ζπάεη. Σόηε κπαίλνπκε ζηε πνξηνθαιί θαηάζηαζε. Γειαδή 

ζηακαηάκε ηε ξνπηίλα-θαζεκεξηλή καο δξαζηεξηόηεηα θαη αξρίδνπκε λα δίλνπκε 

βάξνο ζηε παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο. Αξρίδνπκε λα βάδνπκε ην 

ζρέδην αληίδξαζεο πνπ έρνπκε ζε εθαξκνγή όπσο γηα παξάδεηγκα αλ βξηζθόκαζηε 

ζε επηθίλδπλν ζεκείν θαηαθεύγνπκε ζε θάπνην πην αζθαιέο, θηι. Σελ ίδηα ζηηγκή 

ςπρνινγηθά πξνεηνηκαδόκαζηε γηα λα ακπλζνύκε γηα ηε δσή καο ή λα 

πξνζηαηέςνπκε ηηο δσέο άιισλ. Όηαλ είκαζηε ζίγνπξνη όηη δελ ππάξρεη απεηιή 

κπνξνύκε λα επηζηξέςνπκε ζηε θίηξηλε θαηάζηαζε. 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ 

Απιά πξάγκαηα, βξηζθόκαζηε ζε κάρε. Δδώ ρσξίο δεύηεξε ζθέςε πξέπεη λα 

εθαξκόζνπκε δπλακηθά ην ζρέδην αληίδξαζεο πνπ είρακε ζην κπαιό καο, είηε απηό 

είλαη θάιπςε, δηαθπγή, αληηκεηώπηζε ηεο απεηιήο, θηι. ε απηό ην ζηάδην δε πξέπεη 

λα ππάξρεη θαλέλαο δηζηαγκόο ή δεύηεξε ζθέςε. Ο πληαγκαηάξρεο Σδεθ Κνύπεξ 

έρνληαο θαηά λνπ ηηο έλνπιεο ζπκπινθέο είρε γξάςεη όηη ζηε θόθθηλε θαηάζηαζε 

πξέπεη λα έρνπκε ηε ςπρνινγία ηνπ «Αλ ζπκβεί ην πεξηζηαηηθό Υ ηόηε ζα αξρίζσ λα 

ππξνβνιώ πξνο ηνλ επηηηζέκελν κέρξη λα κελ είλαη πιένλ απεηιή». Οπζηαζηηθά είλαη 

ε θαηάζηαζε πνπ θαλέλαο δε ζέιεη λα βξεζεί πνηέ αιιά όηαλ βξεζεί δε ζα κπνξέζεη 

λα επηβηώζεη ρσξίο ζρέδην. 

 

ΜΑΤΡΟ 

Καηάζηαζε παληθνύ, ζε απηή ηε θαηάζηαζε βξίζθνληαη κόλν ηα άηνκα πνπ ήηαλ ζε 

ιεπθή θαηάζηαζε όηαλ θάηη ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό θαη ηώξα πξέπεη λα αληηδξάζνπλ 

ρσξίο θαλέλα ζρέδην. ρεδόλ πάληα απηό θαηαιήγεη ζε πνιύ άζρεκα απνηειέζκαηα 

γηαηί ζε ζηηγκέο θξίζεσο ππάξρνπλ ηόζα πνιιά πνπ ζπκβαίλνπλ πνπ ρσξίο ζρέδην 

άκεζεο αληίδξαζεο είλαη απίζαλν λα ηα επεμεξγαζηνύκε αξθεηά γξήγνξα αιιά θαη λα 

αληηδξάζνπκε απνηειεζκαηηθά. 
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