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Η ςπονδυλικι ςτιλθ είναι ο κορμόσ του ςώματόσ μασ.
Αποτελείται από μια ςειρά 33-34 μικρών κυλινδρικών
οςτών, των ςπονδφλων. Η ςπονδυλικι ςτιλθ δεν είναι
εντελώσ ευκεία. Αν τθ δεισ από πλάγια, κα παρατθριςεισ
ότι ζχει το ςχιμα του «S». Οι καμπφλεσ αυτζσ ςε κάποια
άτομα είναι πιο ζντονεσ από ότι ςε κάποια άλλα. Η ςτάςθ
του ςώματοσ εξαρτάται κυρίωσ από το τελικό ςχιμα τθσ
ςπονδυλικισ ςτιλθσ.

1= ζσζηή ζηάζε

2= ζθνιίσζε

3= θύθσζε

4= ιόξδσζε



ΠΟΤ ΟΦΕΙΛΟΝΣΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΕΙ 

ΣΗ ΠΟΝΔΤΛΙΚΗ ΣΗΛΗ;

Εθηόο από παζνινγηθά αίηηα, νη απνθιίζεηο κπνξεί λα

νθείινληαη ζε έιιεηςε άζθεζεο ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο,

ζε θαθή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ζηελ θαζηζηή ή ηελ όξζηα

ζέζε (π.ρ. ζην ζρνιείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ζην

ζπίηη θ.ιπ.), ή ζε άληζε θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ

ζώκαηνο ιόγσ κνλόπιεπξεο θαη καθξνρξόληαο

κεηαθνξάο θνξηίνπ. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη λα

παξαηεξνύληαη κηα ζεηξά απνθιίζεσλ ηεο ζπνλδπιηθήο

ζηήιεο: ιόξδσζε, θύθσζε, ζθνιίσζε.

1=ιάζνο ζηάζε 2=ιάζνο ζηάζε 3=ζσζηή ζηάζε 4=ιάζνο ζηάζε



Η ηζνξξνπεκέλε εθγύκλαζε ησλ κπώλ ηνπ

θνξκνύ απνηξέπεη ηηο παξακνξθώζεηο ηεο

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Θα πξέπεη δειαδή λα

εθηειείηαη κηα ζεηξά αζθήζεσλ ελδπλάκσζεο

ηόζν ησλ ξαρηαίσλ όζν θαη ησλ θνηιηαθώλ κπώλ,

ώζηε απηνί λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά

ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ωζηόζν,

γηα λα απνθεπρζνύλ πηζαλά πξνβιήκαηα ηεο

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ζα πξέπεη παξάιιεια κε

ηελ άζθεζε λα πηνζεηεζνύλ κηα ζεηξά από

ζπλήζεηεο πνπ δε ζα ηελ επηβαξύλνπλ. Γηα

παξάδεηγκα όηαλ θνπβαιάο ζην έλα ρέξη θάπνην

βάξνο (π.ρ. ηε ζρνιηθή ηζάληα) ζα πξέπεη ζε

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα αιιάδεηο ρέξη.

Μεηά από πνιύσξν δηάβαζκα θαιό είλαη λα

μαπιώζεηο γηα ιίγν ζε ύπηηα ζέζε (αλάζθεια)

γηα λα ηελησζείο. Σα ρέξηα ζνπ ζα πξέπεη λα

είλαη ηελησκέλα δίπια από ην θεθάιη (ζέζε

αλάηαζεο).

Ση κπνξείο λα θάλεηο γηα λα απνθύγεηο 

πηζαλά πξνβιήκαηα ζηε ζηάζε ηνπ 

ζώκαηνο;



ΟΙ ΟΡΘΟΩΜΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕ ΓΙΑ:

▸ να βελτιώσουν τη δφναμη των μυών

▸ να βελτιώσουν τη μυϊκή αντοχή

▸ να αναπτφξουν και να διαπλάσουν 

τους μφες και τους τζνοντες

▸ να δυναμώσουν το μυοσκελετικό 

σφστημα



89,526,124

ΩΣΗ ΘΕΗ ΩΜΑΣΟ
Ο αγθώλαο ζνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζην ύςνο ηνπ

ηξαπεδηνύ

Η πιάηε ηεο θαξέθιαο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεη ηε

ζπνλδπιηθή ζηήιε ζην ύςνο ηεο ιεθάλε

Σν θάζηζκα ηεο θαξέθιαο ζα πξέπεη λα έρεη κηα ειαθξά

θιίζε πξνο ηα εκπξόο

Καη ηα δύν ζνπ πόδηα ζα πξέπεη λα αθνπκπνύλ ζην

δάπεδν



Λάκοσ άςκθςθ. Υπερζκταςθ τθσ ράχθσ. Αυτι θ άςκθςθ υπερεκτείνει
το κάτω μζροσ τθσ ράχθσ και διατείνει τουσ κοιλιακοφσ μφεσ. Οι μφεσ
αυτοί είναι αδφναμοι ςτα περιςςότερα άτομα. Αποτζλεςμα τθσ
ςυγκεκριμζνθσ άςκθςθσ είναι θ πικανι πίεςθ ςτα νεφρα, ςυμπίεςθ,
ακόμθ και κιλθ μεςοςπονδφλιων δίςκων.

Σωςτι άςκθςθ. Αντί τθσ υπερζκταςθσ τθσ ράχθσ μπορεί το
άτομο να ξαπλϊςει ςε πρθνι κζςθ πάνω ςε μαξιλάρια ι
τυλιγμζνεσ πετςζτεσ και να εκτείνει τθ ράχθ ωσ τθν
οριηόντια κζςθ.

Λάκοσ άςκθςθ. Ανφψωςθ και των δφο ποδιϊν. Η άςκθςθ
αυτι προκαλεί υπερβολικι ςυμπίεςθ ςτουσ
μεςοςπονδφλιουσ δίςκουσ.

ΩΣΕ ΚΑΙ ΛΑΘΟ ΑΚΗΕΙ



ΩΣΕ ΚΑΙ ΛΑΘΟ ΑΚΗΕΙ

Σωςτι άςκθςθ. Ανφψωςθ ποδιϊν με λυγιςμζνα γόνατα.
Η κίνθςθ δυναμϊνει τουσ κάτω κοιλιακοφσ μφεσ και γίνεται
με τράβθγμα των ποδιϊν προσ το κεφάλι χωρίσ να
ξεπερνιζται το επίπεδο των ϊμων.

Σωςτι άςκθςθ. Έτςι γίνεται με αςφάλεια θ διάταςθ
οπίςκιων μθριαίων και των κατϊτερων μυϊν τθσ ράχθσ,
με ςτακεροποίθςθ του ποδιοφ.

Λάκοσ άςκθςθ. Κάμψθ με ταυτόχρονθ ςτροφι του κορμοφ.
Η άςκθςθ παραβιάηει τθ φυςιολογικι μθχανικι των
αρκρϊςεων, αςκϊντασ υπερβολικι δφναμθ ςτον αρκρικό
κφλακα.



ΩΣΕ ΚΑΙ ΛΑΘΟ ΑΚΗΕΙ

Σωςτι άςκθςθ. Όχι υπερζκταςθ του λαιμοφ,
οφτε το πόδι πάνω από το οριηόντιο επίπεδο.

Λάκοσ άςκθςθ. Οπίςκιο λάκτιςμα με
υπερζκταςθ του λαιμοφ και με το πόδι πάνω
από το οριηόντιο επίπεδο δθμιουργεί
πρόβλθμα ςτθ μζςθ.



ΩΣΕ ΚΑΙ ΛΑΘΟ ΑΚΗΕΙ

Σωςτι άςκθςθ. Κλίςθ τθσ κεφαλισ, δεξιά
αριςτερά, πάνω και κάτω. Έτςι χαλαρϊνουν οι
μφεσ του λαιμοφ με αςφάλεια.

Λάκοσ Άςκθςθ. Περιςτροφι του κεφαλιοφ.
Μπορεί να πιζςει τισ αρτθρίεσ και τα νεφρα του
τραχιλου, να αςκιςει πίεςθ ςτουσ δίςκουσ ι να
προκαλζςει ηάλθ.



ΩΣΕ ΚΑΙ ΛΑΘΟ ΑΚΗΕΙ

Σωςτι άςκθςθ. Άςκθςθ κοιλιακϊν χωρίσ πλιρθ
ζγερςθ του κορμοφ, είναι πιο αςφαλισ.

Λάκοσ άςκθςθ. Άςκθςθ κοιλιακϊν. Η ανφψωςθ
του κορμοφ μζχρι πάνω (ςτο γόνατο), είτε με
λυγιςμζνα είτε με τεντωμζνα πόδια προκαλεί
υπερβολικι πίεςθ ςτουσ οςφυϊκοφσ δίςκουσ.



ΩΣΕ ΚΑΙ ΛΑΘΟ ΑΚΗΕΙ

Λάκοσ Άςκθςθ. Βακφ κάκιςμα. Η άςκθςθ μπορεί να
προκαλζςει προβλιματα ςτθν άρκρωςθ του γόνατοσ,
ςτουσ ςυνδζςμουσ, τον αρκρικό υμζνα ι τουσ
αρκρικοφσ χόνδρουσ.

Σωςτι άςκθςθ: Η δίπλωςθ του κορμοφ από κακιςτι
κζςθ είναι πιο αςφαλισ.

Σωςτι Άςκθςθ. Διάταςθ του τετρακζφαλου, όπωσ
φαίνεται ςτο ςχιμα.



Ο ΑΦΑΛΕΣΕΡΟ ΣΡΟΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΗΚΩΗ 

ΑΝΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΕΔΑΦΟ

Στισ εικόνεσ βλζπουμε μακθτζσ να αναςθκώνουν ζνα βαρφ
αντικείμενο από το ζδαφοσ με δυο διαφορετικοφσ τρόπουσ.
Στισ περιπτώςεισ (1) και (3) θ επιβάρυνςθ είναι μεγαλφτερθ και
ανομοιόμορφθ κακιςτώντασ τον τρόπο αυτό μεταφοράσ
αντικειμζνου επικίνδυνο και ωσ εκ τοφτου πρζπει να αποφεφγεται.
Στθν περίπτωςθ (2) θ ςπονδυλικι ςτιλθ του μακθτι δζχεται
ομοιόμορφθ επιβάρυνςθ. Οι επιβαρφνςεισ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ
φαίνονται ςχθματικά ςτα επόμενα 2 ςκίτςα (4 και 5).



ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
Οι πιο ςυνθκιςμζνοι τραυματιςμοί που ζχουν ςχζςθ με τθν άςκθςθ 
χωρίηονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:

Οξείσ τραυματιςμοί. Αυτοφ του είδουσ οι τραυματιςμοί προζρχονται από τθν εφαρμογι μιασ
δφναμθσ τθν οποία δεν μπορεί να αντζξει ο ιςτόσ και τραυματίηεται. Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ
περιπτϊςεισ οξζων τραυματιςμϊν είναι το διάςτρεμμα ι ριξθ και θ κλάςθ του μυόσ.

Διαςτρζμματα / ριξεισ. Διάςτρεμμα είναι ο τφποσ του οξζοσ τραφματοσ που ζχει ςχζςθ με τον
τραυματιςμό των ςυνδζςμων.

Θλάςεισ μυών. Το χαρακτθριςτικό των κλάςεων είναι το υπερβολικό τζντωμα του μυόσ που
οδθγεί ςτθ διάταςθ ι τθ ριξθ οριςμζνων μυϊκϊν ινϊν ι ολοκλιρου του μυόσ.

Κατάγματα και εξαρκρώςεισ. Τα κατάγματα και οι εξαρκρϊςεισ αποτελοφν πιο ςοβαροφσ
τραυματιςμοφσ από τισ κλάςεισ και τα διαςτρζμματα και χαρακτθρίηονται από ζντονουσ πόνουσ,
πριξιμο και αδυναμία. Τα ανοιχτά κατάγματα είναι πιο επικίνδυνα και ο κίνδυνοσ μόλυνςθσ
λόγω τθσ ανοιχτισ πλθγισ είναι μεγάλοσ.

Εκδορζσ-μώλωπεσ-τρυπιματα. Το είδοσ αυτϊν των τραυματιςμϊν είναι αρκετά ςυχνό,
ιδιαίτερα ςτα ακλιματα επαφισ (π.χ. ποδόςφαιρο, χειροςφαίριςθ). Η κφρια φροντίδα ς' αυτζσ
τισ περιπτϊςεισ είναι να καλυφτεί θ πλθγι ϊςτε να μειωκεί θ πικανότθτα μόλυνςθσ αλλά και
μετάδοςθσ πικανισ αςκζνειασ που μπορεί να ζχει ο τραυματίασ.



Στισ εικόνεσ βλζπουμε μακθτζσ να αναςθκώνουν ζνα βαρφ
αντικείμενο από το ζδαφοσ με δυο διαφορετικοφσ τρόπουσ.
Στισ περιπτώςεισ (1) και (3) θ επιβάρυνςθ είναι μεγαλφτερθ και
ανομοιόμορφθ κακιςτώντασ τον τρόπο αυτό μεταφοράσ
αντικειμζνου επικίνδυνο και ωσ εκ τοφτου πρζπει να αποφεφγεται.
Στθν περίπτωςθ (2) θ ςπονδυλικι ςτιλθ του μακθτι δζχεται
ομοιόμορφθ επιβάρυνςθ. Οι επιβαρφνςεισ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ
φαίνονται ςχθματικά ςτα επόμενα 2 ςκίτςα (4 και 5).

Να είςτε ςε καλι φυςικι κατάςταςθ.
Να μθ γυμνάηεςτε άρρωςτοι ι κουραςμζνοι.
Να γνωρίηετε τθ ςωςτι τεχνικι του ακλιματοσ που 

αςχολείςτε.
Να αυξάνετε προοδευτικά τθν ζνταςθ και τθν 

επιβάρυνςθ των αςκιςεων.
Να γνωρίηετε τουσ κανονιςμοφσ του ακλιματοσ 

και να τουσ ςζβεςτε.
Να φοράτε τα ςωςτά παποφτςια και γενικότερα 

να ζχετε το ςωςτό εξοπλιςμό.
Να μεταφζρετε και να χρθςιμοποιείτε τα όργανα 

εξάςκθςθσ ι των αγώνων με προςοχι και αςφάλεια.
Να προςζχετε τον αγωνιςτικό χώρο, αν είναι 

κακαρόσ, αν γλιςτράει, αν υπάρχουν επικίνδυνα 
υλικά.

Να κάνετε καλό ηζςταμα.
Να κάνετε ςωςτι αποκεραπεία - αποκατάςταςθ.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΩΝ
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