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AiΚido (Αϊκίντο): Θ οδόσ τθσ αρμονίασ του Κι.
Αikidoka (Αϊκιντόκα): Κάποιοσ ο οποιόσ εξαςκείται ςτο Αϊκίντο.
Ai hanmi (Αϊ Χάνμι): Αρμονικι ςτάςθ. Το ηευγάρι ςτζκεται αντικρυςτά με το ίδιο πόδι μπροςτά.
Ai uchi (Αϊ Οφτςι): Αμοιβαία (ταυτόχρονθ) εξουδετζρωςθ.
Atemi (Ατζμι): Χτφπθμα προκειμζνου να αποςπάςει τθν προςοχι ι να βγάλει εκτόσ ιςςοροπίασ τον
επιτικζμενο, ϊςτε να εφαρμοςκεί επιτυχϊσ μια τεχνικι.





Bokken (Μποκζν): Ξφλινο ξίφοσ, χρθςιμοποιείται για εξάςκθςθ.
Budo (Μποφντο): Θ οδόσ των Ρολεμικϊν Τεχνϊν.
Bushido (Μπουςίντο): Θ οδόσ του Ρολεμιςτι. Κϊδικασ τιμισ. Τρόποσ ηωισ των Σαμουράϊ, ςτθν
φεουδαρχικι Ιαπωνικι κοινωνία.



Chudan (Τςοφνταν): Μεςαίο επίπεδο.






Dan (Νταν): Διαβακμίςεισ επί τθσ μαφρθσ ηϊνθσ
Dojo (Ντότηο): Χϊροσ προπόνθςθσ
Domo arigato gozaimashita (Ντόμο αριγκάτο γκοηάμαςτα: Ευχαριςτϊ πολφ δάςκαλε. Λζγεται με ιδιαίτερθ
ευγενικι χροιά ςτο τζλοσ τθσ προπόνθςθσ.
Dori (Ντόρι): Λαβι, πιάςιμο



Eridori: Κράτθμα από το γιακά (κολλάρο του γκι) ι από το πζτο.
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Fukushidoin (Φουκόςιντοϊν): Βακμόσ βοθκοφ εκπαιδευτι.







Gedan (Γκζνταν): Χαμθλό φψοσ π.χ. Γκζνταν οφτςι:χαμθλό/ι χτφπθμα/περιοχι του ςϊματοσ.
Gi (Γκι): Φόρμα προπόνθςθσ.
Go (Γκο): Ρζντε (Αρικμθτικό).
Gokkyo (Γκόκιο): Ρζμπτοσ ζλεγχοσ
Gyaku hanmi (Γιάκου χάνμι): Αντίκετθ ςτάςθ. Οι εκπαιδευόμενοι κάκονται αντικρυςτά με το αντίκετο πόδι
εμπρόσ.








Hachi: Οκτϊ
Hakama: Ζνδυμα παντελονιοφ, ςυνικωσ μαφρου ι μπλε ςκοφρου χρϊματοσ, το οποίο δίδεται ςτουσ
Yudansha ι ςτουσ προχωρθμζνουσ ςτο Αϊκίντο μακθτζσ.
Hanmi: Ρλάγια (τριγωνικι) ςτάςθ ("Μιςό ςϊμα"). Μπροςτά είτε το αριςτερό είτε το δεξί πόδι.
Hanmi handachi (Χάνμι χαντάτςι): Τεχνικζσ που γίνονται με τον Τόρι (αμυνόμενο) κακιςτό και τον Οφκε
(επιτικζμενο) όρκιο.
Hara (Χάρα): Το κζντρο τθσ φπαρξθσ. Κάτω μζροσ τθσ κοιλιακισ χϊρασ. Φυςικό και πνευματικό κζντρο.
Κζντρο βαρφτθτασ ανκρϊπινου ςϊματοσ. Θ περιοχι κάτω από τον αφαλό. Το ςθμείο που εντοπίηεται το Κι.
Hidari (Xιντάρι): Αριςτερά (Κατεφκυνςθ)
Hidari-hanmi (Χιντάρι-χάνμι): Αριςτερι φυςικι ςτάςθ.
Hiji (Χίτηι): Αγκϊνασ.







Iaido (Ιάϊντο): Θ τζχνθ τραβιγματοσ του ςπακιοφ.
Ichi (Ιτσ): Ζνα (Αρικμθτικό).
Ikkyo (Κκιο): Θ πρϊτθ τεχνικι, τεχνικι αγκϊνα.
Irimi (Ιρίμι): Είςοδοσ με το ςϊμα.
Iriminage (Ιρίμι νάγκε): Τεχνικι ρίψθσ χρθςιμοποιϊντασ διειςδιτικι κίνθςθ.
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Jodan (Τηόνταν): Ψθλότερο επίπεδο π.χ. τηόνταν τςοφκι:χτφπθμα ςτο πρόςωπο.
Jodori (Τηοντόρι): Αφοπλιςμόσ ςε επίκεςθ με Τηο (ραβδί).
Ju (Τηου): Δζκα (Αρικμθτικό).
Jujinage (Tηοφτηινάγκε): Τεχνικι ρίψθσ με ςταφρωμα των χεριϊν.
Jyo: Ξφλινο ραβδί.







Kaeshi waza: Counter techniques
Kaiten (Κάϊτεν): Ρεριςτροφι
Kaitenage (Κάϊτενάγκε): Ρεριςτροφικι ρίψθ.
Kamae (Καμάε): Στάςθ.
Kamiza (Καμίηα): Βωμόσ. Θζςθ ςτον χϊρο (οικία/ντότηο) για τουσ κεοφσ. Σε αυτόν τον χϊρο ςτο ντότηο
τοποκετείται θ εικόνα του 'Ο Σενςζϊ.
Kata (Κάτα) (α): Ακολουκία κινιςεων.
Kata (Κάτα) (β): Ώμοσ π.χ. κάτα ντόρι: κράτθμα του γκι ςτο φψοσ του ϊμου.
Keiko (Κζϊκο): Εξάςκθςθ, προπόνθςθ.
Ken (Κεν): Σπακί.
Ki (Κι): Ρνεφμα
Ki musubi (Κι μουςάμπι): Ανάμειξθ ενζργειασ.
Kohai: Μακθτισ χαμθλότερου βακμοφ
Kokyu (Κόκιου): Αναπνοι: Το Κι και οι κινιςεισ του ςϊματοσ εναρμονίηονται μζςω του ελζγχου τθσ
αναπνοισ.
Kokyunage) (Κόκιου νάγκε): Εκπνοι.
Koshi (Κόςι): Ιςχφα, μζςθ
Koshinage (Κόςινάγκε): ίψθ με τθν κίνθςθ των ιςχφων/τθσ μζςθσ
Kotegaeshi (κότεγκαζςι): Εξωτερικι ρίψθ καρποφ. Τεχνικι περιτςροφικισ ρίψθσ.
Ku (κιου): Εννζα (Αρικμθτικό).
Kubishime: Ρνιγμόσ
Kyu (Kίου): Διαβάκμιςθ άςπρθσ ηϊνθσ ςτο Αϊκίντο.
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Maai (Μάαϊ): Απόςταςθ μεταξφ επιτικζμενου και αμυνόμενου που ετοιμάηεται για ρίψθ. Υποδθλϊνει
αρμονία χϊρου/ςωςτι απόςταςθ.
Marui (Μαροφϊ): Κυκλικι κίνθςθ.
Menuchi (Μενοφτςι): Χτφπθμα ςτο κεφάλι
Misogiι (Μιςόγκι): Εξαγνιςμόσ.
Metsubushi (Μετςουμποφςι): Κατά λζξθ "χτυπϊντασ ςτα μάτια".
Migi-hanmi (Μίτςι χάνμι): Δεξιά φυςικι ςτάςθ.
Mochi: Λαβι.
Mokuso: Διαλογιςμόσ.
Morotedori (Μοροτε ντόρι): Επίκεςθ κρατϊντασ και με τα δφο χζρια το ζνα χζρι του αμυνόμενου
Mune: Ρζτο
Munedori: Κράτθμα και των δφο πζτων ταυτοχρόνωσ, ςυνικωσ με το ζνα χζρι.
Musubi: Blending





Nage (Νάγκε): ίψθ ι αυτόσ που εκτελεί τθν ρίψθ.
Ni (Νι): Δφο (Αρικμθτικό).
Nikkyo (Νίκιο): Δεφτεροσ ζλεγχοσ.





Obi (Πμπι): Ηϊνθ.
Omote (Ομότε): Κίνθςθ προσ τα εμπρόσ.
Onegai shimasu (Ονεγκάϊ Σιμάςου): Ευγενικόσ τρόποσ να ηθτιςεισ κάτι. Λζγεται όταν κάποιοσ επικυμεί να
εξαςκθκεί με ζναν άλλον ι με το δάςκαλο. Επίςθσ λζγεται ςτο τζλοσ κάκε μακιματοσ.
O-Sensei (Ο' Σενςζϊ): Μεγάλοσ Δάςκαλοσ. Ο ιδρυτιστου Αϊκίντο Μοριχζϊ Ουεςίμπα 1883-1969.
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Randori (αντόρι): Επικζςεισ από πολλά άτομα.
Rei (ζϊ): Χαιρετιςμόσ υπόκλιςθσ.
Roku (οκοφ): Ζξι (Αρικμθτικό).
Ryokatadori (ίο κατα ντόρι): Ριάςιμο και των δφο ϊμων.
Ryoku (ιόκου): Ιςχφσ.
Ryote (ιο τε): Και με τα δφο χζρια.
Ryotedori (ιο τε ντόρι): Επίκεςθ ςτθν οποία και οι δφο καρποί ζχουν δεχκεί πιάςιμο από μπροςτά.





San (Σαν): Τρία (Αρικμθτικό).
Sankyo (Σάνκιο): Τρίτοσ ζλεγχοσ.
Seiza (Σζϊηα): "Σωςτό κάκιςμα". κάκιςμα ςτα γόνατα (το πζλμα και τα δάχτυλα ευκυγραμμιςμζνα με το
τατάμι, θ πλάτθ ίςια).
Senpai (Σενπάϊ): Μεγαλφτερου βακμοφ μακθτισ.
Sensei (Σζνςει): Δάςκαλοσ, εκείνοσ ο οποίοσ ζχει περπατιςει ςτο μονοπάτι.
Shi (Σι): Τζςςερα (Αρικμθτικό).
Shichi (Σίτςι): Επτά Αρικμθτικό).
Shidoin (Σιντόϊν): Διαβάκμιςθ εκπαιδευτϊν
Shihan (Σιχάν): Διαβάκμιςθ δαςκάλων εκπαιδευτϊν.
Shihonage (ςίχο νάγκε): ίψθ προσ τισ τζςςερισ κατευκφνςεισ.
Shikko (Σίκο): Ρερπάτθμα ςτα γόνατα.
Shodan (Σόνταν): 1οσ βακμόσ μαφρθσ ηϊνθσ
Shomenuchi (Σομενοφτςι): Κατακόρυφο χτφπθμα ςτο κεφάλι.
Shugyo: Αυςτθρι εκπαίδευςθ εξαγνιςμοφ.
Sode: Μανίκι.
Soto (Σότο): Ρροσ τα ζξω (π.χ. ςότο κάϊτε νάγκε: ρίψθ προσ τα ζξω με περιςτροφι).
Soto kaiten (Σότο κάϊτεν): Ρεριςτροφικι κίνθςθ εξωτερικά.
Sotodeshi (Σότο ντζτςι): Πχι εςϊκλειςτοσ μακθτισ. (Βλ. επίςθσ Uchideshi).
Suburi (Σουμποφρι): Μία κίνθςθ που γίνεται με το boken ι το Jyo για ατομικι προπόνθςθ.
Sumiotoshi (Σουμιο τόςι): Τεχνικισ γωνιακισ ρίψθσ.
Suwariwaza (Σουάρι ουάηα): Τεχνικζσ με τον Τόρι και τον Οφκε κακιςτοφσ.
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Tachiwaza (τάτςι ουάηα): Τεχνικζσ που ξεκινοφν από όρκια ςτάςθ.
Taijutsu Τάϊ ηοφτςου): Τεχνικζσ χωρίσ όπλα.
Tai-no-henka (Τάϊ νο χζνκο): Στροφι ςϊματοσ, άςκθςθ tenkan.
Taisabaki (Τάϊσ αμπάκι): Θ μελζτθ των βθματιςμϊν μιασ τεχνικισ.
Tanden (Τάντεν): Το ςθμείο κάτω από τον αφαλό.
Tanto (Τάντο): Μαχαίρι.
Te (Τε): Χζρι.
Tegatana (Τεγκατάνα): Χζρι λεπίδα.
Tenchinage (Τζτςι νάγκε): ίψθ ουρανοφ και γθσ.
Tenkan: Ρεριςτροφικι κίνθςθ.
Tsuba (Τςοφμπα): Χειροφυλακτιρασ (ςτο Bokken).
Tsuka ((Τςοφκα): Χειριςμόσ ςπακιοφ.
Tsuki (Τςοφκι): Ώκθςθ, ςπρϊξιμο, γροκιά.



Uchi (Οφτςι): Εςωτερικό (π.χ. οφτςι κάϊτε νάγκε: ρίψθ προσ τα μζςα με περιςτροφι). Επίςθσ "να
χτυπιςω/επιτεκϊ".
Uchi kaiten (οφτςι Κάϊτεν): Ρεριςτροφικι κίνθςθ εςωτερικά.
Uchideshi (Οφτςι ντζτςι): Εςϊκλειςτοσ μακθτισ. Ο μακθτισ μακαίνει ηϊντασ κοντά ςτο δάςκαλο (Βλ. επίςθσ
Sotodeshi).
Uke (οφκε): Ο επιτικζμενοσ ο οποίοσ επίςθσ δζχεται και τθν τεχνικι.
Ukemi (Ουκζμι): Κυβίςκθςθ. Ρροσ τα εμπρόσ. Θ τζχνθ του να λαμβάνεισ τθν τεχνικι/ρίψθ.
Ura (οφρα): Κίνθςθ προσ τα πίςω.
Ushiro (Ουςίρο): Ρίςω.
Ushiro eridori (ουςίρο ζριντορι): Ριάςιμο του γιακά (το κολλάρο του γκι) από πίςω.
Ushiro kubishime (Ουςίρο κουμπίςιμε): Ρνιγμόσ από πίςω, με το ελζυκερο χζρι πιάνουμε τον καρπό του
Tori.
Ushiro Ukemi (Ουςίρο Ουκζμι): Κυβίςκθςθ προσ τα πίςω.
Ushiro ryokatadori (Ουςίρο ρίο κατα ντόρι): Ριάςιμο και των δφο ϊμων από πίςω.
Ushiro ryotedori (Ουςίρο ριοτεντόρι): Ριάςιμο και των δφο καρπϊν από πίςω.
Ushirowaza (Ουςίρο ουάηα): Τεχνικζσ από οπίςκια κζςθ.
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Waza (Oυάηα): Τεχνικζσ.






Yokomenuchi (Γιόκο μενοφτςι): Χτφπθμα εξωτερικό κφκλικό, ςτο πλάγιο μζροσ του κεφαλιοφ και ςτο φψοσ
του λαιμοφ.
Υoko Ukemi (Γιόκο Ουκζμι): Ρλάγια Κυβίςκθςθ.
Yonkyo (Γιόνκιο): Τζταρτοσ ζλεγχοσ.
Yudansha (Γιουντάνςα): Κάτοχοσ μάυρθσ ηϊνθσ (βακμοφ).






Zabuton: Ραραλλθλόγραμμο μαξιλάρι για εξάςκθςθ Ηazen.
Zafu: Κυκλικό μαξιλάρι για εξάςκθςθ Ηazen.
Zanshin (Ηανςίν): Αδιάςπαςτθ ςυγκζντρωςθ.
Zazen (Ηαηζν): Διαλογιςμόσ ςε κακιςτι κζςθ.
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