
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι ασκήσεις που είναι γνωστές ως Footwork και συνήθως 
εκτελούνται πρώτες στο Reformer. Ο ρόλος τους είναι διττός. 

Αφενός είναι ασκήσεις προθέρμανσης, αφετέρου προετοιμάζουν τον ασκούμενο να λάβει τη σωστή 
θέση σώματος κατά τη διάρκεια του προγράμματος άσκησης. Πρόκειται για ασκήσεις που επιτρέπουν 
τη διόρθωση μικρών ασύμμετρων και αντισταθμιστικών λανθασμένων θέσεων στο επίπεδο του ώμου, 
της πυέλου και των κάτω άκρων, επηρεάζοντας θετικά τη λειτουργία τής ΣΣ. Για το λόγο αυτό, η επιλογή 
των ελατηρίων πρέπει να βοηθά ώστε η άσκηση να είναι αρχικά εύκολη. 

Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση της έντασης μέσω των ελατηρίων δημιουργεί στη 
συνέχεια ασκήσεις ενδυνάμωσης (κλειστής κινητικής αλυσίδας). Υποστηρίζοντας ότι αυτού του τύπου 
οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές όχι μόνο στη μεγιστοποίηση της 
μυϊκής απόδοσης αλλά και στη διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων, μπορεί κανείς να καταλάβει 
την αξία τους.  

Footwork
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Σχήμα 1.11. Το πέλμα πιέζει το υποπόδιο με την περιοχή των μεταταρσίων , με τα πόδια να τοποθετούνται πα-
ράλληλα μεταξύ τους , ανοιχτά και κλειστά. 

Οι επιλογές που υπάρχουν σε σχέση με τη θέση των πελμάτων πάνω στο υποπόδιο, είναι τα πόδια να 
τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους ή να σχηματίζουν ένα V. 

Στην περίπτωση που τα πόδια είναι παράλληλα μεταξύ τους, μπορεί να είναι το ένα πόδι δίπλα στο 
άλλο ή να βρίσκονται παράλληλα προς το άνοιγμα των ώμων ή και σε ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. 
  

Σχήμα 1.12. Τα πέλματα πιέζουν το υποπόδιο με την περιοχή των μεταταρσίων, με τα πόδια να σχηματίζουν 
ένα V, ανοιχτά και κλειστά. 

Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ αυτών των θέσεων είναι ότι όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση μεταξύ των 
ποδιών τόσο πιο μεγάλη είναι και η ενεργοποίηση των προσαγωγών μυών της άρθρωσης του ισχίου.

Όταν τα πόδια σχηματίζουν V, μπορεί το V αυτό να είναι κλειστό (οι πτέρνες σε επαφή, καθώς τα 
μετατάρσια είναι σε απόσταση μεταξύ τους) ή ανοιχτό (τα πόδια σε διάσταση, καθώς σχηματίζουν 
νοερά ένα μεγάλο V). 

Στην περίπτωση του κλειστού V, υπάρχει ενεργοποίηση των έξω στροφέων του ισχίου, ώστε να 
διατηρούν τη θέση των ποδιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης από τον ασκούμενο.

Στην περίπτωση του ανοιχτού V, υπάρχει ενεργοποίηση των έξω στροφέων και των προσαγωγών 
μυών του ισχίου, ώστε να διατηρούν τη θέση των ποδιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης 
από τον ασκούμενο. Επιπλέον, όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση μεταξύ των ποδιών τόσο πιο μεγάλη 
είναι η ενεργοποίηση των προσαγωγών μυών της άρθρωσης του ισχίου.

Τέλος, το υποπόδιο δημιουργεί συνθήκες μυοπεριτονιακής πίεσης στο πέλμα (η πελματιαία επιφάνεια 
των δακτύλων, μετατάρσια, πελματιαία απονεύρωση κ.λπ. αποτελούν μέρος των μυοπεριτονιακών 
αλυσίδων του Τh. Mayers), επηρεάζοντας όχι μόνο την κινητικότητα της ΠΔΚ, αλλά επιδρώντας 
εμμέσως θετικά στη λειτουργία όλου του κινητικού συστήματος.

Συμπερασματικά, η ύπτια θέση του σώματος κατά τη φάση του footwork είναι μία θέση που 
διευκολύνει κάποιον να ενεργοποιήσει σωστά τους μύες του κορμού (ώμων-κορμού-πυέλου) κατά την 
άσκηση στο Reformer, με δυνατότητα επιλογής τόσο της περιοχής επαφής με το υποπόδιο όσο και της 
θέσης των πελμάτων πάνω σε αυτό.

 Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να καταστεί σαφές στους ασκούμενους ότι θα πρέπει να 
είναι συγκεντρωμένοι συνεχώς στο να ενεργοποιούν τους μύες αυτούς, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
να εκτελέσουν τις κινήσεις των ποδιών χωρίς καθόλου να είναι ενεργοποιημένος ο κορμός, οπότε η 
άσκηση χάνει την πραγματική της αξία. 
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Prehensile Position

ΣΤΟΧΟΣ
• Στόχοι Footwork I
• Διάταση των πελματιαίων καμπτήρων της ΠΔΚ
• Ενδυνάμωση των πελματιαίων καμπτήρων της ΠΔΚ και των καμπτήρων μυών των δακτύλων του 

ποδιού

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ
Ύπτια θέση, με το κεφάλι στο προσκέφαλο, την πύελο σε ουδέτερη θέση και τη ΣΣ ευθυγραμμισμένη. 
Στα άνω άκρα οι ώμοι είναι σε έσω στροφή, οι αγκώνες σε έκταση και οι παλάμες σε επαφή με την 
κινούμενη πλατφόρμα.
Στα κάτω άκρα τα ισχία και τα γόνατα είναι σε κάμψη περίπου 90°, 
Τα πέλματα (μετατάρσια) είναι με τα δάκτυλα «γαντζωμένα» στο υποπόδιο, στο άνοιγμα της πυέλου και 
παράλληλα μεταξύ τους. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
• Στα κάτω άκρα τα ισχία κινούνται σε ουδέτερη θέση και τα γόνατα σε έκταση.
• Επαναφορά στην αρχική θέση.
  

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:
Βασικά σημεία του Footwork I
Η κατανομή πίεσης στο πρόσθιο τμήμα του πέλματος να είναι ομοιόμορφη σε όλη τη διάρκεια της 
κίνησης.
Tα δάκτυλα είναι γαντζωμένα στο υποπόδιο.

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
Σχόλια Footwork I
Η στήριξη με τα δάκτυλα «γαντζωμένα» στο υποπόδιο ενεργοποιεί ισομετρικά τους καμπτήρες μύες 
των δακτύλων του ποδιού. Έμφαση δίνεται στη θέση των δακτύλων του ποδιού, τα οποία έχουν 
γραπώσει, έχουν αγκαλιάσει το υποπόδιο. Η λέξη «prehensile» προέρχεται από τη ζωολογία και δηλώνει 
την ικανότητα κάποιων ζώων να αρπάζουν κάτι και να το γραπώνουν με τα νύχια τους.

ΕΙΣΠΝΟΗ ΕΚΠΝΟΗ
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FOOTWORK ΙΙ: 
Τα κάτω άκρα εκτελούν διαφορετική κίνηση

ΣΤΟΧΟΣ
Προθέρμανση
Ευθυγράμμιση της ΣΣ & των κάτω άκρων
Σταθεροποίηση της ΣΣ
Ενδυνάμωση των εκτεινόντων μυών του ισχίου και του γόνατος 
Συντονισμός της κίνησης των πυέλου/ισχίων με τα κάτω άκρα να εκτελούν διαφορετική κίνηση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ REFORMER 
Προσκέφαλο: προσαρμοσμένο στον ασκούμενο ώστε η ώστε η ΑΜΣΣ της ΣΣ να βρίσκεται σε ουδέτερη 
θέση
Υποπόδιο: ανασηκωμένο

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:
Να υπάρχει συντονισμός μεταξύ της εκτέλεσης της άσκησης και της αναπνοής.
Οι μύες που περιβάλλουν τον θώρακα (π.χ. πρόσθιος οδοντωτός), οι μύες του πυρήνα και οι μύες του 
πυελικού εδάφους να είναι ενεργοποιημένοι. 
Κατά την έναρξη της κίνησης να εστιάζετε στην ενεργοποίηση των οπίσθιων μηριαίων.
Η έκταση των γονάτων να πραγματοποιείται ελεγχόμενα, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερέκταση. 
Τα γόνατα να παραμένουν σε παράλληλη θέση. 

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ FOOTWORK ΙΙ
Είναι ασκήσεις ευθυγράμμισης των ώμων, του κορμού, και της πυέλου. Αποτελούν ασκήσεις βελτίωσης 
του κινητικού ελέγχου πυέλου/ισχίων λόγω της διαφορετικής κίνησης στα κάτω άκρα. Είναι ασκήσεις 
προθέρμανσης όταν εκτελούνται με μικρή αντίσταση (Σχήμα 1.15) και γρήγορο ρυθμό. Αν εκτελεστούν 
με μεγάλη αντίσταση (Σχήμα 1.16) και πιο αργό ρυθμό, με το πέλμα του ενός από τα κάτω άκρα 
(μετατάρσια) πάνω στο υποπόδιο, αποτελούν ασκήσεις ενδυνάμωσης (κλειστής κινητικής αλυσίδας) 
κατά την οποία οι εκτείνοντες μύες του ισχίου και του γόνατος ενεργοποιούνται σύγκεντρα κατά την 
έκταση του ισχίου και του γόνατος και έκκεντρα κατά την αντίθετη κίνηση. Στο άλλο κάτω άκρο είναι 
ενεργοποιημένοι οι σταθεροποιητές μύες του ισχίου, του γόνατος και της ΠΔΚ.
              

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν υπάρχουν

 
 

Σχήμα 1.15 Αντίσταση για προθέρμανση Σχήμα 1.16 Αντίσταση για ενδυνάμωση
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Single Leg Toes: Tabletop Position Point

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχοι Footwork IΙ
Ενδυνάμωση των πελματιαίων καμπτήρων της ΠΔΚ

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ
Ύπτια θέση, με το κεφάλι στο προσκέφαλο, την πύελο σε ουδέτερη θέση και τη ΣΣ ευθυγραμμισμένη. 
Στα άνω άκρα οι ώμοι είναι σε έσω στροφή, οι αγκώνες σε έκταση και οι παλάμες σε επαφή με την 
κινούμενη πλατφόρμα.
Στο ένα κάτω άκρο το ισχίο είναι σε κάμψη περίπου 90° «και το γόνατο σε κάμψη 120°, και το πέλμα 
(μετατάρσια) είναι πάνω στο υποπόδιο. 
Στο άλλο κάτω άκρο το ισχίο και το γόνατο είναι σε κάμψη περίπου 90ο και με την ΠΔΚ σε πελματιαία 
κάμψη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
• Στο ένα κάτω άκρο το ισχίο κινείται σε μικρή κάμψη και το γόνατο σε έκταση καθώς το πέλμα ωθεί το 

υποπόδιο.
• Επαναφορά στην αρχική θέση.
  

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:
Βασικά σημεία του Footwork IΙ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
Σχόλια Footwork I
Η στήριξη στο πρόσθιο τμήμα του πέλματος (μετατάρσια) ενεργοποιεί ισομετρικά τους πελματιαίους 
καμπτήρες μύες. 

ΕΙΣΠΝΟΗ ΕΚΠΝΟΗ
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Single Leg Toes: Straight Leg under Footbar

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχοι Footwork IΙ
Ενδυνάμωση των πελματιαίων καμπτήρων της ΠΔΚ

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ
Ύπτια θέση με το κεφάλι στο προσκέφαλο, την πύελο σε ουδέτερη θέση και τη ΣΣ ευθυγραμμισμένη. 
Στα άνω άκρα οι ώμοι είναι σε έσω στροφή, οι αγκώνες σε έκταση και οι παλάμες σε επαφή με την 
κινούμενη πλατφόρμα. 
Στο ένα κάτω άκρο το ισχίο και το γόνατο είναι σε κάμψη 90ο, και με την ΠΔΚ σε πελματιαία κάμψη, και 
το πέλμα (μετατάρσια) είναι πάνω στο υποπόδιο. 
Το άλλο κάτω άκρο είναι κάτω από το υποπόδιο, με το γόνατο σε έκταση, και την ΠΔΚ σε πελματιαία 
κάμψη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
• Στο ένα κάτω άκρο το ισχίο κινείται σε μικρή κάμψη και το γόνατο σε έκταση καθώς το πέλμα ωθεί το 

υποπόδιο.
• Επαναφορά στην αρχική θέση.

  

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:
Βασικά σημεία του Footwork IΙ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
Σχόλια Footwork IΙ
Η στήριξη στο πρόσθιο τμήμα του πέλματος (μετατάρσια) ενεργοποιεί ισομετρικά τους πελματιαίους 
καμπτήρες μύες. 

ΕΙΣΠΝΟΗ ΕΚΠΝΟΗ




