
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες 
για ασκήσεις καθώς και εικόνες για το δικό 
σου πρόγραμμα ενδυνάμωσης  

PEAK
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ 

Εγχειρίδιο ασκήσεων

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης



2 Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το υλικό έχει αναπαραχθεί και κοινοποιηθεί σε εσάς από το 

Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης ή για λογαριασμό του σύμφωνα με το 
χωρίο 113P της Πράξης περί πνευματικών δικαιωμάτων του 1968.

To υλικό της παρούσας κοινοποίησης μπορεί να υπόκειται στο 
καθεστώς προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την 

Πράξη.

Οποιαδήποτε άλλη αναπαραγωγή ή κοινοποίηση  του παρόντος 
υλικού  από εσάς μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προστασίας 

πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την Πράξη.

Μην αφαιρέσεις αυτήν την ειδοποίηση

Με ευγνωμοσύνη αναγνωρίσουμε την υποστήριξη της Medibank 
Private στον σχεδιασμό αυτού του εγχειριδίου.

Το εγχειρίδιο PEAK (ασκήσεις φυσικοθεραπείας και φυσική 
δραστηριότητα σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα γόνατος) πρωτίστως 
αναπαρήχθηκε στα αγγλικά από το κέντρο υγείας, άσκησης και 
αθλητικής ιατρικής του πανεπιστημίου της Μελβούρνης. Η παρούσα 
έκδοση έχει μεταφραστεί στα αγγλικά από τον φυσικοθεραπευτή 
Σταύρο Δοξαστάκη με την άδεια του πανεπιστημίου της 
Μελβούρνης. Το πανεπιστήμιο δεν έπαιξε κανέναν ρόλο στην 
μετατροπή του εγχειρίδιου PEAK.
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Πληροφορίες περιεχομένου και συμβουλές
Αυτό το εγχειρίδιο εμπεριέχει χρήσιμες πληροφορίες για να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα 
άσκησης ενδυνάμωσης όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Περιέχει εικόνες ασκήσεων με οδηγίες και 
τεχνικές συμβουλές για να σας βοηθήσουν. Συνιστώνται ασκήσεις ενδυνάμωσης μυών για όλα τα άτομα με 
οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο. Το να κάνετε ένα τακτικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, κάνει το πόδι σας πιο 
δυνατό, μειώνει τον πόνο και βελτιώνει τη φυσική λειτουργία. 

Η συστηματική εκτέλεση συγκεκριμένων ασκήσεων ενδυνάμωσης έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον πόνο και 
βελτιώνει τη λειτουργικότητα σε άτομα με οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Οι ασκήσεις θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα αν γίνουν:

• με καλή τεχνική
• στη σωστή ένταση (πόσο έντονα δουλεύετε το μυ κάθε συνεδρία)
• αρκετά συχνά για να βελτιώσετε τη μυϊκή δύναμη (ο αριθμός των επαναλήψεων και συνεδριών ανά

εβδομάδα)
• με ασφάλεια και με τρόπο που δεν αυξάνει αδικαιολόγητα τα συμπτώματά σας.

Ο φυσικοθεραπευτής σας θα κάνει συστάσεις σχετικά με τις ασκήσεις που θα ξεκινήσετε και θα σας βοηθήσει 
να τις εκτελέσετε αποτελεσματικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εκτέλεση 5-6 διαφορετικών ασκήσεων 
από αυτό το εγχειρίδιο, τρεις φορές την εβδομάδα, θα βελτιώσει τη μυϊκή σας δύναμη. 

Ο φυσικοθεραπευτής σας θα σας συμβουλεύσει πόσες επαναλήψεις από κάθε άσκηση πρέπει να κάνετε, 
σημειώστε το στο ‘’βιβλίο πλάνου και καταγραφής γονάτου’’

Ο φυσικοθεραπευτής σας θα σας εξηγήσει πώς να εκτελέσετε κάθε μια από τις ασκήσεις σας και αν είναι 
δυνατόν, θα σας  ζητήσει να τις εκτελέσετε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Είναι καλύτερο να συζητήσετε και 
να επιλύσετε τυχόν δυσκολίες αμέσως. 

Άσκηση ελαστικού ιμάντα :
Για να σας βοηθήσει στην ενδυνάμωση των μυών σας, ο φυσικοθεραπευτής σας μπορεί να σας παρέχει 
τέσσερις διαφορετικούς ελαστικούς χρωματιστούς ιμάντες: Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Μαύρο. 

Κόκκινος: Ελαφριάς αντίστασης

Πράσινος: Μέτριας αντίστασης 
Μπλε: Σκληρής αντίστασης

Μαύρο: Σκληρότατης αντίστασης

Παρακαλείσθε να κρατάτε μαζί σας το παρόν εγχειρίδιο σε κάθε συνεδρία 
φυσικοθεραπείας έτσι ώστε να ανατρέξετε στις πληροφορίες όταν απαιτείται.

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Ασκήσου σε σωστή ένταση
•  Για να γίνετε πιο δυνατοί, πρέπει να νιώσετε ότι η άσκηση είναι «δύσκολη» ή «πολύ δύσκολη» όταν το

κάνετε. Εάν είναι εύκολο, πιθανότατα δεν θα δυναμώσετε.

• Όταν αρχίζετε να ασκείστε για πρώτη φορά, ο πόνος μπορεί να σας περιορίσει από την άσκηση στην
επιθυμητή ένταση –Στοχεύστε στο δύσκολο έως το πολύ δύσκολο, εντός αποδεκτών ορίων πόνου.

• Καθώς οι μύες σας γίνονται πιο δυνατοί, είναι σημαντικό να αλλάξετε και να προοδεύσετε το
πρόγραμμα άσκησής σας με την πάροδο του χρόνου για να βεβαιωθείτε ότι η άσκηση παραμένει
αρκετά απαιτητική. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να μειώσετε το πρόγραμμά σας σε περιόδους
παθολογίας ή έξαρσης των συμπτωμάτων στο γόνατο.

• Ο φυσικοθεραπευτής σας θα σας βοηθήσει με αυτό, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε από μόνοι σας πως
να αλλάξετε το πρόγραμμα σας, μεταξύ των συνεδριών φυσικοθεραπείας και ειδικά για το μέλλον,
αφού θα έχετε σταματήσει να βλέπετε τον φυσιοθεραπευτή σας.

• Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη κλίμακα όταν ασκείστε για να ελέγξετε ότι κάθε άσκηση είναι αρκετά
δύσκολη για εσάς:

Τροποποιήστε το πρόγραμμα άσκησής σας:
• Εάν αισθάνεστε ότι μια άσκηση είναι πολύ εύκολη, πείτε το στον φυσικοθεραπευτή σας. Εάν

νιώθετε αυτοπεποίθηση να αυξήσετε την ένταση της άσκησης από μόνος/η σας μπορείτε να
το κάνετε.

Αλλάξτε το χρώμα του ελαστικού ιμάντα με έναν που να παρέχει μεγαλύτερη αντίσταση.
Αυξήστε την δοσολογία –αυξάνοντας τον αριθμό των σετ και/ή των επαναλήψεων(εντός κάθε σετ) που εκτελείτε.
Προσπαθήστε κάποια από τις ποιο δύσκολες παραλλαγές που περιγράφονται κάτω από την άσκηση.
Σταματήστε την εύκολη και επιλέξτε μια νέα δυσκολότερη άσκηση από το εγχειρίδιο.

• Εάν αισθάνεστε ότι μια άσκηση είναι πολύ δύσκολη, πείτε το στον φυσικοθεραπευτή σας. Εάν
νιώθετε αυτοπεποίθηση να μειώσετε την ένταση της άσκησης από μόνος/η σας μπορείτε να το
κάνετε.

Αλλάξτε το χρώμα του ελαστικού ιμάντα με έναν που να παρέχει μικρότερη αντίσταση.
Μειώστε την δοσολογία –μειώνοντας τον αριθμό των σετ και/ή των επαναλήψεων(εντός κάθε σετ) που εκτελείτε.
Προσπαθήστε κάποια από τις ποιο εύκολες παραλλαγές που περιγράφονται κάτω από την άσκηση.
Σταματήστε την δύσκολη και επιλέξτε μια νέα ευκολότερη άσκηση από το εγχειρίδιο.

• Απαιτούνται συνεχείς ασκήσεις ενδυνάμωσης για τη διατήρηση της μυϊκής σας δύναμης, οπότε είναι 
σημαντικό για σας  να συνεχίσετε με το πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο μέλλον. Ίσως θελήσετε να 
αλλάξετε το πρόγραμμά σας χρόνο με το χρόνο για να το κρατήσετε ενδιαφέρον και να διατηρήσετε ένα 
κίνητρο. Δεν πειράζει να αλλάξετε τις ασκήσεις αρκεί να επιλέξετε ασκήσεις που να τις αισθάνεστε 
«δύσκολες» ή «πολύ δύσκολες».

0 
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Ξεκούραση
Πάρα πολύ εύκολο
Εύκολο

Μέτριο
Κάπως δύσκολο

5 Δύσκολο
6 –
7 Πολύ δύσκολο
8 –
9 –

10 Μέγιστο

Βαθμολογία  Προσδιορισμός
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• Είναι φυσιολογικό να νιώθετε λίγο πόνο/δυσφορία κατά την διάρκεια των ασκήσεων. Στην πραγματικότητα, 
το να νιώθεις λίγο πόνο κατά την διάρκεια των ασκήσεων μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί ο πόνος  στο 
γόνατο μακροπρόθεσμα

• Το πόδι μπορεί να είναι επίπονο επειδή έχει αποπροσαρμοστεί και έχει ξεσυνηθίσει να κινείται . Ο πόνος 
δεν είναι σημάδι ότι η άσκηση προκαλεί καταστροφή στον ιστό. Πρέπει να γυμνάζετε το πόδι, έτσι θα γίνει 
δυνατό και θα σας επιτρέψει να κάνετε ό, τι χρειάζεστε / θέλετε να κάνετε. 

• Να θυμάστε ότι είναι φυσιολογικό να νιώθετε λίγο πιασμένους τους μύες σας για μερικές μέρες αφότου 
ξεκινήσετε να γυμνάζεστε ή αυξήσατε την ένταση. Αυτό στην πραγματικότητα είναι καλό σημάδι και 
υποδηλώνει ότι έχετε δουλέψει τους μύες σας.

Διαχείριση έξαρσης του πόνου στο γόνατο
• Εάν ο πόνος κατά τη διάρκεια των ασκήσεων είναι περισσότερο από ό, τι θεωρείτε  εσείς ανεκτό, ή 

βρίσκεται σε έξαρση για περισσότερο από 24 ώρες μετά τις ασκήσεις (ή προκαλεί αυξημένο πρήξιμο στο 
γόνατο), τότε μειώστε το ποσό της άσκησης έως ότου το αντιμετωπίσετε ξανά. Μπορείτε να το κάνετε με:

i) Μείωση της δοσολογίας (με μείωση του αριθμού των σετ ή / και επαναλήψεων) έως ότου η 
φλεγμονή να σταματήσει και στη συνέχεια σταδιακή αύξηση της δοσολογίας.

ii) Αλλαγή στο χρώμα του ελαστικού ιμάντα και χρήση ενός με λιγότερη αντίσταση.

iii) Δοκιμή ευκολότερων παραλλαγών που περιγράφονται κάτω από την άσκηση

iv) Διακοπή της άσκησης που σας προκάλεσε πόνο και αντικατάστασή της με διαφορετική άσκηση 
από το φυλλάδιο όταν η έξαρση έχει σταματήσει.

• Συζητήστε με τον φυσικοθεραπευτή σας κατά την επόμενη συνεδρία, έτσι ώστε οι ασκήσεις να μπορούν 
να αναθεωρηθούν και να τροποποιηθούν εάν είναι απαραίτητο.

• Μην σταματήσετε εντελώς όλες τις ασκήσεις, καθώς η πλήρης ξεκούραση είναι απίθανο να λύσει το 
πρόβλημα

Άσκηση με πόνο στο γόνατο 

Κάνοντας επώδυνες ασκήσεις μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός σας 
επεξεργάζεται τον πόνο και τον τρόπο που σκέφτεστε για τον πόνο, βοηθώντας σας να 
ξεκινήσετε εκ νέου κινήσεις που φοβόταν προηγουμένως.

Η άσκηση διεγείρει τον εγκέφαλο να απελευθερώσει χημικές ουσίες (ενδορφίνες) που έχουν 
αναλγητική (ανακούφιση από τον πόνο) δράση- Κάνοντας άσκηση σε ένταση που να προκαλεί 
λίγο 

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Άλλα σημαντικά σημεία ασφάλειας
• Εκτελέστε κάθε άσκηση προσεκτικά με αργή και ελεγχόμενη ταχύτητα.

• Εάν «κρατάτε» μια θέση, αποφύγετε να κρατάτε την αναπνοή σας. Αναπνεύστε όσο κρατάτε έτσι 
ώστε να μην ασκείτε περιττή πίεση στην καρδιά σας

• Για να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες πτώσης, γλιστρήματος ή του να σκοντάψετε  κατά την 
εκτέλεση ασκήσεων σε όρθια θέση, φορέστε κατάλληλα υποδήματα και χρησιμοποιήστε μια 
σταθερή καρέκλα ή πάγκο για στήριξη και ισορροπία.

Αντιμετωπίζοντας τα σφάλματα και τα εμπόδια
• Οι περισσότεροι από εμάς περιστασιακά τα θαλασσώνουμε όταν κολλάμε σε ένα πρόγραμμα άσκησης. 

Να το περιμένετε αυτό! Να το έχετε σχεδιάσει. Όταν αυτό συμβεί είναι πολύ σημαντικό να συγχωρήσετε 
τον εαυτό σας.

• Χρησιμοποιήστε την εμπειρία ως μαθησιακή ευκαιρία, οπότε στο μέλλον είναι λιγότερο πιθανό να κάνετε 
τα ίδια λάθη Όταν κάποιοι άνθρωποι κάνουν ένα σφάλμα, παραιτούνται εντελώς. Δεν χρειάζεται! Αντ
'αυτού, σκεφτείτε τι μπορεί να έχει οδηγήσει στο σφάλμα, και υγιείς τρόπους για να χειριστείτε αυτές τις 
αιτίες των σφαλμάτων και εμποδίων στο μέλλον.

• Ελέγξτε τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους σας για να παρακινήσετε τον εαυτό σας. 
Λάβετε βοήθεια από το δίκτυο υποστήριξής σας. Θυμηθείτε, τα λάθη θα συμβούν κατά καιρούς, αλλά 
αυτό δεν είναι λόγος να πιστεύετε ότι έχετε αποτύχει.

Μετά από μια αναποδιά, οι άνθρωποι έχουν συχνά μια αρνητική «εσωτερική φωνή» που τους 
προκαλεί. Μετατρέψτε αυτήν την εσωτερική φωνή σε κάτι πιο εποικοδομητικό. Για 
παράδειγμα, εάν χάσετε μια μέρα άσκησης, θα πρέπει να πείτε στον εαυτό σας: "Εντάξει, θα 
κάνω καλύτερα αύριο" και όχι "Είμαι απελπισμένος. Δεν θα μπορέσω ποτέ να διατηρήσω ένα 
πρόγραμμα σωματικής δραστηριότητας.” 

Μια καλή παρομοίωση είναι αυτό που συμβαίνει όταν κάνετε  ένα βαθούλωμα στο αυτοκίνητό 
σας. Αντί να εγκαταλείπετε το αυτοκίνητο σε μια μάντρα, συνεχίζετε να το οδηγείτε. Μόλις 
επιδιορθώσετε το αυτοκίνητο, δεν  υπάρχει ίχνος βαθουλώματος. Σίγουρα αξίζει να φτιάξετε 
το αυτοκίνητό σας! Μάθετε από τις εμπειρίες σας, επιστρέψτε στην πορεία σας και μείνετε 
επικεντρωμένοι στους στόχους σας.

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Καθίστε σε
μια σταθερή καρέκλα(στην πιο ψιλή που έχετε).

Άσκηση
Αργά σηκώστε το πόδι σας προς τα πάνω 
τεντώνοντας το γόνατο μέχρι να τεντώσει 
εντελώς. 

Κρατήστε τον μηρό σας σε επαφή με την 
καρέκλα. 

Κρατήστε 5 δευτερόλεπτα και κατεβάστε αργά. 

‘’Αργά προς τα πάνω,2,3,4,5, αργά προς τα κάτω’’.

Παραλλαγή: Με λάστιχο
Δέστε τον ελαστικό ιμάντα με θηλιά. 

Τοποθετήστε τη θηλιά του ελαστικού ιμάντα γύρω 
από το πίσω πόδι μιας καρέκλας.

Καθίστε στην καρέκλα και τοποθετήστε το πόδι σας 
μέσα στην θηλιά του ελαστικού ιμάντα γύρω από το 
πρόσθιο μέρος του πέλματός σας.

Αλλάξτε χρώμα στον ελαστικό ιμάντα – από 
κόκκινο έως μαύρο.

Επιλογές ασκήσεων ενδυνάμωσης τετρακεφάλου 
Άσκηση Q1. Έκταση γόνατος από καθιστή θέση

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Ξαπλώστε σε ένα χαλάκι στο 
πάτωμα ή σε ένα σταθερό 
κρεβάτι.

Τοποθετήστε μια πετσέτα σε 
σχήμα κυλίνδρου κάτω από το 
αρθριτικό σας πόδι. Το πόδι σας 
θα είναι ελαφρώς λυγισμένο.

Διατηρήστε την επιγονατίδα και 
τα δάχτυλα να κοιτούν το ταβάνι. 

Άσκηση
Κρατώντας το πίσω μέρος του γόνατος 
σε επαφή με την πετσέτα, σπρώξτε το 
πίσω μέρος του γόνατός σας προς τα 
κάτω στην πετσέτα, ισιώστε το 
αρθριτικό πόδι και σηκώστε αργά τη 
φτέρνα από την επιφάνεια για 2 
δευτερόλεπτα 

Κρατήστε το πόδι ίσιο για 5 
δευτερόλεπτα και μετά κατεβάστε αργά 
κάτω για 2 δευτερόλεπτα.  

‘’Αργά προς τα πάνω, 2,3,4,5, αργά προς 
τα κάτω’’.

Άσκηση Q2. Εσωτερικού εύρους ρολάρισμα τετρακεφάλου.

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Καθίστε σε μια σταθερή καρέκλα.

Τοποθετήστε την πλάτη της καρέκλας σε τοίχο για 
υποστήριξη αν χρειάζεται.

Τοποθετήστε τα πόδια σας στο άνοιγμα/πλάτος 
των ώμων.  

Άσκηση
Σηκωθείτε αργά χωρίς την βοήθεια των χεριών 
σας. 

Ξεκινήστε με κλίση προς τα εμπρός φέρνοντας 
τη μύτη σας πάνω από τα δάχτυλα των ποδιών 
σας.

Κρατήστε τα γόνατα σε ευθεία με τα δάχτυλα 
των ποδιών σας.

Καθώς σηκώνεστε από την καρέκλα, τεντώστε 
τα πόδια σας μέχρι να τεντώσουν τελείως. 

Καθίστε αργά 

Άσκηση Q3. Έγερση από κάθισμα.

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Παραλλαγές
1. Χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη καρέκλα

κάνοντας την έγερση πιο απαιτητική.

2. Κρατηθείτε για 3 δευτερόλεπτα με τους
γλουτούς ακριβώς πάνω από την καρέκλα
χωρίς να κρατάτε.

3. Τυλίξτε τον ελαστικό ιμάντα γύρω από τα
γόνατα και τεντώστε τον προς τα έξω ενώ
σηκώνεστε και κρατώντας τα γόνατά σας
ακριβώς πάνω από τα δάχτυλά  των ποδιών
σας.

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης



12

Αρχική θέση
Καθίστε σε μια καρέκλα. Τοποθετήστε την πλάτη 
της καρέκλας σε τοίχο για υποστήριξη αν 
χρειάζεται

Τοποθετήστε τα πόδια σας στο άνοιγμα/πλάτος 
των ώμων.  

Βάλτε περισσότερο βάρος στο αρθριτικό πόδι είτε 

α) τοποθετώντας το μη επηρεασμένο πόδι σας προς 
τα εμπρός,
ή (β) μετατοπίζοντας και τα δύο πόδια σας προς τα 
πλάγια έτσι ώστε το αρθριτικό πόδι να είναι 
ευθυγραμμισμένο με τη μέση του σώματός σας.

Άσκηση
Σηκωθείτε από την καρέκλα αργά (μετρώντας μέχρι 
το 4) χωρίς την χρήση χεριών.

Καθίστε αργά ( μετρώντας μέχρι το 4)

“Πάνω,2,3,4, κάτω,2,3,4’’

Κρατήστε τα γόνατα σε ευθεία με τα πέλματά σας 
κατά την διάρκεια της άσκησης.

Προσπάθησε να βάζεις πάνω από το μισό του βάρους 
του σώματός σου στο αρθριτικό πόδι κατά την 
διάρκεια της άσκησης. 

Άσκηση Q4: Εγέρσεις από την καρέκλα με περισσότερο βάρος στο αρθριτικό πόδι.

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Τοποθετήστε το αρθριτικό σας πόδι πάνω σε 
σκαλοπάτι μπροστά σας.

Μείνετε ασφαλείς. Κρατηθείτε με το χέρι (πίσω σε 
μια καρέκλα είτε μια κουπαστή) για ισορροπία εάν 
χρειάζεται. 

Άσκηση
Ανεβείτε στο σκαλοπάτι αργά και σταθερά.

Απλώς αγγίξτε ελαφρά το άλλο πόδι σας στο 
σκαλοπάτι και στη συνέχεια κατεβάστε το αργά προς 
τα κάτω στην αρχική θέση. 

Το βάρος σας πρέπει να είναι στο αρθριτικό πόδι καθ’ 
όλη τη διάρκεια της άσκησης.

Επικεντρωθείτε στο να διατηρήσετε το γόνατό σας 
πάνω ακριβώς από το πέλμα σας καθ΄ όλη την 
διάρκεια.

Παραλλαγή
Χαμηλώστε το ύψος του σκαλοπατιού για να το κάνετε πιο εύκολο/χρησιμοποιήστε ένα 
υψηλότερο σκαλοπάτι για να το κάνετε πιο δύσκολο.

Άσκηση Q5. Ανέβασμα σκαλοπατιού

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Σταθείτε και με τα δυο πόδια πάνω στο 
σκαλοπάτι. 

Μείνετε ασφαλείς. Κρατηθείτε με το χέρι 
(πίσω σε μια καρέκλα είτε μια κουπαστή) 
για ισορροπία εάν χρειάζεται..

Άσκηση
Λυγίστε αργά και σταθερά το αρθριτικό 
γόνατο καθώς φτάνετε το αντίθετο πόδι σας 
προς το πάτωμα μπροστά. Εάν φτάσετε στο 
πάτωμα, απλώς αγγίξτε το ελαφρά

Στην συνέχεια επιστρέψτε στην αρχική 
θέση.

Το βάρος σας πρέπει να είναι στο αρθριτικό 
πόδι καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης.

Επικεντρωθείτε στο να διατηρήσετε το 
γόνατό σας πάνω ακριβώς από το πέλμα 
σας καθ΄ όλη την διάρκεια.

Παραλλαγή
1. Χαμηλώστε το ύψος του σκαλοπατιού για να το κάνετε πιο εύκολο/χρησιμοποιήστε ένα

υψηλότερο σκαλοπάτι για να το κάνετε πιο δύσκολο.

2. Μην αγγίξετε το πάτωμα.

Άσκηση Q6. Εμπρόσθια αγγίγματα εδάφους από σκαλοπάτι.

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Κρατήστε 2 κιλά βάρους είτε (α) στο στήθος σας, (β) σε 
κάθε χέρι, (γ) στο ένα χέρι ενώ κρατάτε ισορροπία με το 
άλλο, ή (δ) σε ένα σακίδιο που φοράτε στην πλάτη σας.

Τοποθετήστε το αρθριτικό πόδι πάνω σε ένα σκαλοπάτι 
μπροστά σας.

Το βάρος μπορεί να είναι ένα γεμάτο μπουκάλι γάλα 2L 
(2kg) ή μισό (1kg) με νερό. Να είστε ασφαλής! 
Χρησιμοποιήστε ένα στήριγμα για τα χέρια (πλάτη 
καρέκλας ή χειρολαβή) για ισορροπία, εάν απαιτείται.

Άσκηση
Ανεβείτε στο σκαλοπάτι αργά και σταθερά. 

Απλώς πατήστε ελαφρά το άλλο πόδι σας στο σκαλοπάτι 
και στη συνέχεια κατεβάστε το αργά προς τα κάτω στην 
αρχική θέση. 

Το βάρος σας πρέπει να είναι στο αρθριτικό σας πόδι καθ 
'όλη τη διάρκεια της άσκησης. 

Επικεντρωθείτε στο να διατηρήσετε το γόνατό σας 
τοποθετημένο ακριβώς πάνω από το ύψος του πέλματός 
σας.

Παραλλαγή
1. Χαμηλώστε το ύψος του σκαλοπατιού  για να το κάνετε πιο εύκολο / χρησιμοποιήστε ένα

υψηλότερο σκαλοπάτι  για να το κάνετε πιο απαιτητικό.

2. Αυξήστε το βάρος.

Άσκηση Q7: Ανέβασμα σκαλοπατιού με βάρος

Αρθριτικό πόδι

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Σταθείτε με τα δυο πόδια πάνω στο σκαλοπάτι.

Κρατήστε 2 κιλά βάρους είτε (α) στο στήθος σας, 
(β) σε κάθε χέρι, (γ) στο ένα χέρι ενώ κρατάτε για 
ισορροπία με το άλλο, ή (δ) σε ένα σακίδιο που 
φοράτε στην πλάτη σας. Το βάρος μπορεί να 
είναι ,ένα μπουκάλι γάλα 2 λίτρα γεμάτο(2 κιλά) ή 
μισό (1κιλά) με νερό.

Να είστε ασφαλής! Χρησιμοποιήστε ένα 
στήριγμα για τα χέρια (πλάτη καρέκλας ή 
χειρολαβή) για ισορροπία, εάν απαιτείται

Άσκηση
Λυγίστε αργά και σταθερά το αρθριτικό γόνατο ενώ 
κατευθύνετε το αντίθετο πόδι σας προς το πάτωμα 
μπροστά. Εάν φτάσετε στο πάτωμα, απλώς αγγίξτε το 
ελαφρά

Τότε επιστρέψετε στην αρχική θέση 

Το βάρος σας πρέπει να είναι στο αρθριτικό σας 
πόδι καθ 'όλη τη διάρκεια της άσκησης. 
Επικεντρωθείτε στο να διατηρήσετε το γόνατό σας 
τοποθετημένο ακριβώς πάνω από το ύψος του 
πέλματός σας.

Παραλλαγή 
1. Χαμηλώστε το ύψος του σκαλοπατιού  για να το κάνετε πιο εύκολο / χρησιμοποιήστε ένα

υψηλότερο σκαλοπάτι  για να το κάνετε πιο απαιτητικό.

2. Αυξήστε το βάρος.

Άσκηση Q8: Εμπρόσθια αγγίγματα εδάφους από σκαλοπάτι με βάρος.

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Γείρετε απαλά σε έναν τοίχο. Κρατήστε τους γλουτούς, 
την πλάτη και τους ώμους σας ακουμπισμένους στον 
τοίχο. 

Βγάλτε τα πόδια σας μακριά από τον τοίχο (περίπου 30 
εκατοστά) με τα πέλματα σε απόσταση μεταξύ τους στο 
πλάτος των ισχίων.

Στρίψτε ελαφρώς τα πέλματα σας προς τα έξω.

Άσκηση
Γλιστρήστε αργά προς τα κάτω στον τοίχο. Σταματήστε πριν 
τα γόνατά σας καλύψουν τα δάχτυλα των ποδιών σας  (ή 
λιγότερο εάν είναι επώδυνο). 

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα. 

Γλιστρήστε αργά προς τα πάνω στον τοίχο.

"Αργά προς τα κάτω, κρατήστε, 2, 3, 4, 5, αργά προς τα 
πάνω".

Κατά τη διάρκεια της άσκησης: 
Κρατήστε τους γλουτούς, την πλάτη και τους ώμους σας 
ακουμπισμένους στον τοίχο. 

Κρατήστε τα γόνατά σας πάνω ακριβώς από τα πέλματα 
σας. Μην αφήσετε τα γόνατά σας να καταρρεύσουν. 

Κρατήστε τις φτέρνες στο έδαφος.

Παραλλαγή
1. Κρατηθείτε στο μέσον της κίνησης. Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα με το γόνατο λυγισμένο «Αργά 

προς τα κάτω, κρατάω, 2, 3, 4, 5, αργά προς τα πάνω».

2. Αυξήστε το βάρος που δέχεται το αρθριτικό πόδι
(α)τοποθετώντας το μη επηρεασμένο πόδι σας προς τα εμπρός, ή 
(β) μετακινώντας τα πόδια σας προς τα πλάγια, έτσι ώστε το αρθριτικό πόδι να ευθυγραμμίζεται με 
τη μέση του σώματός σας.

Άσκηση Q9: Ημικαθίσματα στον τοίχο

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Γείρετε απαλά σε έναν τοίχο. Κρατήστε τους 
γλουτούς, την πλάτη και τους ώμους σας 
ακουμπισμένους στον τοίχο.

Βγάλτε τα πόδια σας μακριά από τον τοίχο 
(περίπου 30 εκατοστά) με τα πέλματα σε απόσταση 
μεταξύ τους στο πλάτος των ισχίων

Μετακινήστε το πόδι χωρίς αρθρίτιδα σε 
απόσταση 15 εκατοστών μακριά από τον τοίχο. Το 
πόδι με αρθρίτιδα θα είναι ελαφρώς πίσω από το 
πόδι χωρίς αρθρίτιδα.

Άσκηση

Γλιστρήστε αργά προς τα κάτω στον τοίχο. 

Σταματήστε πριν τα γόνατά σας καλύψουν τα 

δάχτυλα των ποδιών σας  (ή λιγότερο εάν είναι 

επώδυνο). 

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα. 

Γλιστρήστε αργά προς τα πάνω στον τοίχο.

"Αργά προς τα κάτω, κρατήστε, 2, 3, 4, 5, αργά 

προς τα πάνω”.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης: 
Κρατήστε τους γλουτούς, την πλάτη και τους 
ώμους σας ακουμπισμένους στον τοίχο. 

Κρατήστε τα γόνατά σας πάνω ακριβώς από τα 
πέλματα σας. Μην αφήσετε τα γόνατά σας να 
καταρρεύσουν. 

Κρατήστε τις φτέρνες στο έδαφος.

Άσκηση Q10. Καθίσματα στον τοίχο με τα πόδια σε απόσταση.

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Σταθείτε κρατώντας στο πίσω 
μέρος μιας καρέκλας ή ενός 
τραπεζιού.

Ξεκινήστε με τα πόδια σας σε 
πλάτος περίπου όσο το άνοιγμα 
των ώμων.

Άσκηση
Λυγίστε αργά τα γόνατά σας 
μέχρι εκεί που νοιώθετε 
άνετα. 

Κρατήστε τα γόνατά σας μέχρι 
το ύψος των δαχτύλων των 
ποδιών σας. 

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα. 
Ισιώστε αργά τα γόνατά σας 
και επιστρέψτε σε όρθια 
στάση. 

“Αργά προς τα κάτω, κρατήστε, 
2, 3, 4, 5, αργά προς τα πάνω"

Άσκηση Q11. Ελεγχόμενα καθίσματα

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης



20

Αρχική θέση
Σταθείτε πάνω σε μια ολισθηρή επιφάνεια.

Η ολίσθηση μπορεί να επιτευχθεί 
χρησιμοποιώντας μια πετσέτα σε ομαλό 
δάπεδο ή μια πλαστική σακούλα κάτω από 
το κινούμενο πόδι στο χαλί

Χρησιμοποιήστε τα χέρια για υποστήριξη 
(π.χ. καρέκλα) για ισορροπία.

Άσκηση
Γλιστρήστε αργά προς τα πίσω και προς τα 
εμπρός με το «ολισθαίνον πόδι» (πόδι χωρίς 
αρθρίτιδα) ενώ κάμπτεται και ισιώνει το 
αρθριτικό πόδι.

Ξεκινήστε με ολίσθηση μόλις μερικά εκατοστά 
προς τα εμπρός και προς τα πίσω και 
προχωρήστε σε μεγαλύτερες ολισθήσεις καθώς 
αποκτάτε έλεγχο.

Κρατήστε το βάρος σας πάνω στο αρθριτικό 
πόδι.

Επικεντρωθείτε στο να διατηρήσετε το γόνατό 
σας τοποθετημένο πάνω από το πέλμα σας. 

Άσκηση Q12: Εμπρόσθια/οπίσθια γλιστρήματα

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Τοποθετήστε με μια θηλιά τον ελαστικό ιμάντα 
γύρω από το  αρθριτικό γόνατο  και το πόδι ενός 
τραπεζιού ή καρέκλας. 

Σταθείτε σε μια ολισθηρή επιφάνεια. 

Η ολίσθηση μπορεί να επιτευχθεί 
χρησιμοποιώντας μια πετσέτα σε ομαλό δάπεδο ή 
μια πλαστική σακούλα κάτω από το κινούμενο πόδι 
στο χαλί.

Χρησιμοποιήστε υποστήριξη με το χέρι (πχ σε 
καρέκλα) για ισορροπία.

Άσκηση
Συρθείτε αργά προς τα πίσω και προς τα εμπρός με το 
«ολισθαίνον πόδι» (πόδι χωρίς αρθρίτιδα) ενώ λυγίζει 
και ισιώνει το  αρθριτικό πόδι. 

Ξεκινήστε με ολίσθηση μόλις μερικά εκατοστά προς 
τα εμπρός και προς τα πίσω και προχωρήστε σε 
μεγαλύτερες διαφάνειες καθώς αποκτάτε τον έλεγχο. 

Κρατήστε το βάρος σας στο αρθριτικό πόδι.

Επικεντρωθείτε στο να διατηρήσετε το γόνατό σας 
τοποθετημένο πάνω από το πέλμα σας.

Άσκηση Q13 Εμπρόσθια/οπίσθια γλιστρήματα με ελαστικό ιμάντα.

Αρθριτικό πόδι

Παραλλαγή
Αλλάξτε το χρώμα του ελαστικού ιμάντα

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Σταθείτε με τα πόδια σε απόσταση 
στο πλάτος των ώμων. 

Σταθείτε κοντά σε έναν τοίχο για 
στήριξη σε περίπτωση που 
απαιτείται περισσότερη  ισορροπία.  

Άσκηση
Κάντε ένα βήμα προς τα εμπρός με το 
αρθριτικό πόδι , διατηρώντας το γόνατό 
σας λυγισμένο περίπου στις 30°. 
Αφήστε το πόδι  χωρίς αρθρίτιδα να 
σηκωθεί από το πάτωμα και 
ισορροπείστε  για όσο μπορείτε. 

Επαναλάβετε μέχρι να ισορροπήσετε 
περίπου  2 λεπτά συνολικά. Μετρήστε 
πόσα αγγίγματα του άλλου ποδιού σας 
επιτυγχάνετε μέσα στα 2 λεπτά.

Επικεντρωθείτε στο να διατηρείτε το 
γόνατό σας τοποθετημένο πάνω από το 
πέλμα σας. 

Άσκηση Q14: Στήριξη βηματισμού στο ένα πόδι με ισορροπία.

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Σταθείτε με τα πόδια  σε απόσταση 
στο πλάτος των ώμων. 

Σταθείτε κοντά σε έναν τοίχο για 
στήριξη σε περίπτωση που 
απαιτείται περισσότερη  ισορροπία. 

Άσκηση
Κάντε ένα βήμα προς τα εμπρός 
με το αρθριτικό πόδι , 
διατηρώντας το γόνατό σας 
λυγισμένο περίπου στις 30 °. 
Αφήστε το πόδι  χωρίς αρθρίτιδα 
να σηκωθεί από το πάτωμα και 
ισορροπείστε  για όσο μπορείτε, 
ενώ σηκώνετε τα χέρια σας στο 
πλάι και πάνω από το κεφάλι. 

Επαναλάβετε μέχρι να 
ισορροπήσετε περίπου  2 λεπτά 
συνολικά. Μετρήστε πόσα 
αγγίγματα του άλλου ποδιού σας 
επιτυγχάνετε μέσα στα 2 λεπτά.

Επικεντρωθείτε στο να διατηρείτε 
το γόνατό σας τοποθετημένο 
πάνω από το πέλμα σας

Άσκηση Q15: Στήριξη βηματισμού στο ένα πόδι με ισορροπία και κίνηση  των ώμων.

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση 
 Σταθείτε σε μια ολισθηρή 
επιφάνεια. 

Η ολίσθηση μπορεί να επιτευχθεί 
χρησιμοποιώντας μια πετσέτα σε 
ομαλό δάπεδο ή μια πλαστική 
σακούλα κάτω από το κινούμενο 
πόδι στο χαλί. 

Στηριχτείτε με τα χέρια (π.χ. 
καρέκλα) για ισορροπία.

 Άσκηση
Αργά γλιστρήστε στο πλάι  προς τα 
έξω με το «συρόμενο πόδι» (μη 
αρθριτικό πόδι) ενώ λυγίζετε το 
αρθριτικό πόδι. Στη 
συνέχεια,γλιστρήστε πίσω στην 
αρχική θέση.

Ξεκινήστε με γλίστρημα λίγων 
εκατοστών και συνεχίστε 
προοδευτικά σε μεγαλύτερα 
γλιστρήματα καθώς αποκτάτε τον 
έλεγχο.

 Διατηρήστε το βάρος σας στο 
αρθριτικό πόδι καθ 'όλη τη 
διάρκεια της άσκησης. 
Επικεντρωθείτε στο να διατηρείτε 
το γόνατό σας τοποθετημένο 
ακριβώς πάνω από το πέλμα σας 
καθ’όλη την διάρκεια. 

Άσκηση Q16: Πλάγια γλιστρήματα.

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Παραλλαγές
Αλλαγή χρώματος ελαστικού ιμάντα.

 Αρχική θέση
Τοποθετήστε τον ελαστικό ιμάντα σε θηλιά  γύρω από 
το αρθριτικό γόνατο και το πόδι ενός τραπεζιού ή 
καρέκλας. Αυτό θα παρέχει ένα τράβηγμα προς τα 
έξω στο γόνατό σας στο οποίο πρέπει να αντισταθείτε  
έχοντας το γόνατό σας τοποθετημένο πάνω ακριβώς 
από το πέλμα σας καθ 'όλη τη διάρκεια της άσκησης.

Σταθείτε σε μια ολισθηρή επιφάνεια. 

Το γλίστρημα μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας 
μια πετσέτα σε ομαλό δάπεδο ή με ένα κομμάτι 
πλαστικού κάτω από το κινούμενο πόδι σας στο χαλί. 

Στηριχτείτε με τα χέρια (π.χ. καρέκλα) για ισορροπία.

Άσκηση
Αργά γλιστρήστε προς τα έξω με το μη αρθριτικό 
πόδι ενώ λυγίζετε το αρθριτικό γόνατο. 

Ξεκινήστε με γλίστρημα λίγων εκατοστών και 
συνεχίστε προοδευτικά σε μεγαλύτερα 
γλιστρήματα καθώς αποκτάτε τον έλεγχο. 

Διατηρήστε το βάρος σας στο αρθριτικό πόδι καθ 
'όλη τη διάρκεια της άσκησης. 

Επικεντρωθείτε στο να διατηρείτε το γόνατό σας 
τοποθετημένο ακριβώς πάνω από το πέλμα σας 
καθ’όλη την διάρκεια. 

 Άσκηση Q17 Πλάγια γλιστρήματα με λάστιχο 

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση 
UΧρησιμοποιήστε την πλάτη μιας 
καρέκλας ή έναν τοίχο για στήριξη.

Κρατήστε την πλάτη σας ίσια και 
κοιτάτε μπροστά. 

Μην στρίβετε γιατί αυτό σημαίνει ότι 
γυμνάζεται λάθος μύες.

Περάστε τον ελαστικό ιμάντα σε 
θηλιά γύρω από τους αστραγάλους.

Άσκηση
Κρατήστε την πλάτη σας ίσια. 
Προσπαθήστε να μην γέρνετε στο πλάι.

Κρατήστε τα γόνατα ίσια και τα 
δάχτυλα των ποδιών να κοιτούν 
μπροστά. 

Σηκώστε το αρθριτικό πόδι ελαφρώς 
προς τα έξω οδηγώντας με την φτέρνα.

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα και 
στην συνέχεια επιστρέψτε αργά.  

Αργά προς τα έξω κράτημα 2.3.4.5 
αργά μέσα 

Παραλλαγές
1. Αλλάξτε χρώμα ελαστικού ιμάντα.

2. Προσθέστε άλλα 5’’ κράτημα
στην μέση της διαδρομής.

Αρθριτικό πόδι 

Επιλογές ασκήσεων ενδυνάμωσης απαγωγών/
γλουτιαίων ισχίου.
Άσκηση HA1. Πλάγιες ανυψώσεις ποδιού από όρθια στάση.

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση 
Τοποθετήστε έναν ελαστικό ιμάντα γύρω από τους 
μηρούς / το γόνατο (ευκολότερο) ή γύρω από τους 
αστραγάλους (δυσκολότερο) έτσι ώστε να υπάρχει 
αντίσταση όταν τα πόδια διαχωρίζονται για 
10εκατοστά. Λυγίστε ελαφρά και τα δύο γόνατα

Για ασφάλεια, θα πρέπει να στέκεστε μπροστά σε 
ένα τραπέζι, έναν πάγκο κουζίνας ή έναν τοίχο τον 
οποίο μπορείτε να ακουμπάτε εάν χάσετε την 
ισορροπία σας.

Άσκηση
Βηματίστε στο πλάι ενάντια στον ελαστικό ιμάντα. 

Μην στρίβετε ή γυρίζετε το σώμα ή τα πόδια

Τα πέλματα θα πρέπει να είναι στραμμένα μπροστά 
ενώ βηματίζετε στο πλάι.

Επικεντρωθείτε στο να κρατάτε τα γόνατα 
τοποθετημένα στο ύψος των πελμάτων καθ’όλη την 
διάρκεια. 

Κάνετε 3 βήματα προς τα αριστερά. Έπειτα 3 
βήματα προς τα δεξιά για να επιστρέψετε στην 
αρχική θέση.

Παραλλαγές
Αλλάξτε χρώμα στον ελαστικό ιμάντα.

Άσκηση HA2: Πλάγιο περπάτημα.

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Παραλλαγές
1. Κρατήστε ένα βάρος στο χέρι σας

2. Αυξήστε τον χρόνο κρατήματος

Αρχική Θέση
Σταθείτε με το πλάι σε έναν τοίχο με την πλευρά 
του μη αρθριτικό ποδιού  προς τον τοίχο.

Άσκηση
Σηκώστε το μη αρθριτικό πόδι ελαφρώς από το πάτωμα 
έτσι ώστε το ισχίο, ο μηρός και το γόνατο να αγγίζουν 
τον τοίχο.

Σπρώξτε το μη αρθριτικό πόδι στον τοίχο και κρατήστε 
το για 20 δευτερόλεπτα. Επιστρέψτε το πόδι σας στο 
πάτωμα και ξεκουραστείτε για λίγα δευτερόλεπτα.

Σπρώχνω 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
χαλαρώνω.

Άσκηση HA3. Σπρώξιμο τοίχου.

Αρθριτικό πόδι 

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Σταθείτε με το πλάι σε έναν τοίχο με την 
πλευρά του μη αρθριτικό ποδιού  προς τον 
τοίχο.

Άσκηση
Σηκώστε το μη αρθριτικό πόδι ελαφρώς από 
το πάτωμα έτσι ώστε το ισχίο, ο μηρός και το 
γόνατο να αγγίζουν τον τοίχο.

Σπρώξτε με το μη αρθριτικό πόδι τον τοίχο.

Συνεχίζοντας να πιέζετε στον τοίχο, λυγίστε 
αργά το αρθριτικό γόνατό σας έως 45 ° το 
πολύ.

Ισιώστε το γόνατο και επιστρέψτε το πέλμα 
σας στο πάτωμα και ξεκουραστείτε για λίγα 
δευτερόλεπτα.

Επικεντρωθείτε στο να διατηρείτε το γόνατό 
σας τοποθετημένο ακριβώς πάνω από το 
πέλμα σας καθ’όλη την διάρκεια. 

Αρθριτικό πόδι

Άσκηση HA4: Σπρώξιμο τοίχου με βαθύτερο λύγισμα ποδιών.

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Ξαπλώστε σε ένα χαλάκι στο 
πάτωμα ή σε ένα σκληρό 
κρεβάτι.

Τοποθετήστε τα πέλματα σας στο 
πλάτος των ισχίων

Άσκηση
Σηκώστε τον ποπό από το πάτωμα/
κρεβάτι. Διατηρήστε τις 
ωμοπλάτες στο πάτωμα/κρεβάτι. 
Κρατήστε για 5΄΄

Αργά κατεβάστε τον ποπό πίσω 
στο πάτωμα/κρεβάτι

Αργά επάνω, κράτημα 2,3,4,5 αργά 
κάτω.

Κρατήστε το επίπεδο των γοφών 
σας καθώς σηκώνεστε. 

Σταματήστε όταν θα έχετε 
ευθυγραμμίσει τους ώμους με τα 
γόνατα σας. 

Επιλογές ασκήσεων ενδυνάμωσης απαγωγών/
γλουτιαίων ισχίου.
Άσκηση HG1: Γέφυρα

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Ξαπλώστε σε ένα χαλάκι στο πάτωμα 
ή σε ένα σκληρό κρεβάτι

Τοποθετήστε τα πέλματά σας στο 
πλάτος των γοφών και, στη συνέχεια, 
μετακινήστε το αρθριτικό πόδι  λίγο 
πιο κοντά στον ποπό σας και 
ελαφρώς προς το κέντρο. 

Άσκηση
Κρατήστε τα πέλματα σας στην 
αρχική θέση. Το αρθριτικό πόδι 
θα πρέπει να είναι πιο κοντά στον 
ποπό  και το μη αρθριτικό πόδι 
λίγο πιο μακριά. 

Σηκώστε   τον ποπό. Βάλτε 
περισσότερο βάρος στο αρθριτικό 
πόδι. 

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα.

Αργά επιστρέψτε τον ποπό προς το 
έδαφος/κρεβάτι.

Αργά προς τα πάνω, κράτημα 
2,3,4,5, αργά προς τα κάτω
Κατά την διάρκεια της άσκησης: 

Διατηρήστε το επίπεδο των γοφών σας.

Μην σηκώνετε τον ποπό σας όσο 
περισσότερο μπορείτε. Σταματήστε 
ακριβώς πριν φτάσετε σε αυτό το σημείο. 

Άσκηση HG2: Γέφυρα με τα πόδια σε απόσταση

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Aρχική θέση 
Ξαπλώστε σε ένα χαλάκι στο πάτωμα ή σε 
ένα σκληρό κρεβάτι

Τοποθετήστε τα πόδια σας σε απόσταση 
περίπου 10 εκατοστών (ελαφρώς πιο κοντά 
από το πλάτος του ισχίου)..

Άσκηση
Εκδοχή Α:

Σηκώστε τον ποπό  σας. 

Διατηρώντας στο ύψος των ισχίων σας, σηκώστε 
το μη αρθριτικό πόδι από το πάτωμα / κρεβάτι 

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα. 

Κατεβάστε αργά το μη αρθριτικό πόδι πίσω στο 
πάτωμα / κρεβάτι. 

Στη συνέχεια, κατεβάστε αργά τον ποπό σας 
πίσω στο πάτωμα / κρεβάτι

Αργά πάνω, σηκώστε το πόδι, κρατήστε 2,3,4,5 
κατεβάστε το πόδι , και αργά κάτω’’

Εκδοχή Β:

Σηκώστε το μη αρθριτικό πόδι σας  από το 

πάτωμα / κρεβάτι. 

Σηκώστε τον ποπό σας και πάρτε όλο το βάρος 

από το πόδι χωρίς αρθρίτιδα. 

Κρατήστε για πέντε δευτερόλεπτα. 

Κατεβάστε αργά τον ποπό σας πίσω στο 

πάτωμα / κρεβάτι 

Κατεβάστε αργά το πόδι χωρίς αρθρίτιδα πίσω 

στο πάτωμα.

Σηκώστε το πόδι . Αργά πάνω,κράτημα 2,3,4,5 
αργά κάτω. Κατεβάστε το πόδι.

Άσκηση HG3: Μονοποδική γέφυρα 

Αρθριτικό πόδι

A

B

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Σταθείτε μπροστά από ένα 
τραπέζι και σκύψτε προς τα 
εμπρός στηριζόμενοι στους 
αγκώνες σας. 

Άσκηση
Λυγίστε αργά το αρθριτικό γόνατο,
έτσι ώστε η φτέρνα σας να φτάσει 
προς τον ποπό σας.                                                                                                                                           
Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα

Hold for 5 seconds and lower slowly.

«Αργά προς τα πάνω,κρατήστε 
πατημένο, 2, 3, 4, 5,αργά προς τα 
κάτω»

 Άσκηση  HG4: Έλξεις οπίσθιων μηριαίων από όρθια στάση μπροστά σε πάγκο

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Aρχική θέση
Τοποθετήστε το ένα άκρο από έναν 
ελαστικό ιμάντα με ασφάλεια γύρω 
από τον αστράγαλο του αρθριτικόυ 
ποδιού. Τοποθετήστε το άλλο άκρο 
του ελαστικού ιμάντα γύρω από το 
άλλο πόδι σας καθώς στέκεστε.

Σταθείτε και γείρετε προς τα 
εμπρός στα αντιβράχια σας πάνω 
από ένα τραπέζι.

Άσκηση
Λυγίστε αργά το αρθριτικο γόνατο, 
τραβώντας τον ιμάντα, έτσι ώστε η 
φτέρνα σας να φτάσει προς τον ποπό 
σας.

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα και 
χαμηλώστε αργά.

«Αργά προς τα πάνω,κρατήστε πατημένο, 
2, 3, 4, 5,αργά προς τα κάτω»

Αρθριτικό πόδι

Άσκηση HG5: . Ανέβασμα σκαλοπατιού

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Καθίστε με την πλάτη σε μια 
καρέκλα. Προχωρήστε προς τα 
εμπρός, (ώστε να καθίσετε προς 
το μπροστινό μέρος της 
καρέκλας). 

Τοποθετήστε το ένα άκρο ενός 
ελαστικού ιμάντα με ασφάλεια 
γύρω από ένα σταθερό 
αντικείμενο (π.χ. ένα βαρύ πόδι 
τραπεζιού). Περάστε το άλλο 
άκρο γύρω από τον αστράγαλο 
του αρθριτικού ποδιού. 

Άσκηση
Κρατώντας το αντίθετο πόδι σας στο 
πάτωμα, τραβήξτε τον ελαστικό 
ιμάντα και λυγίστε περισσότερο το 
γόνατό σας. Το πόδι σας πρέπει να 
κινηθεί προς τα πίσω, κάτω από την 
καρέκλα

Λυγίστε,κρατήστε,2,3,4,5, επιστροφή.

Παραλλαγή 
Αλλαγή χρώματος ελαστικού ιμάντα

Άσκηση  HG6: Κάμψη γονάτου από καθιστή θέση 

Αρθριτικό πόδι 

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Σταθείτε και γείρετε προς τα 
εμπρός στα αντιβράχια σας πάνω 
από ένα τραπέζι.

Άσκηση
Λυγίστε το αρθριτικό σας γόνατο 
περίπου  90 μοίρες. 

Σπρώξτε το πόδι σας προς τα 
πίσω , ώστε να εκτείνεται την 
άρθρωση του ισχίου σας, 
διατηρώντας παράλληλα το γόνατό 
σας στην λυγισμένη θέση.

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα και 
στη συνέχεια επιστρέψτε αργά 
στην αρχική θέση.  

"Σπρώξτε πίσω, κρατήστε, 2, 3, 4, 5, 
επιστρέψτε αργά"

Αρθριτικό πόδι 

Άσκηση  HG7:  Έκταση ισχίου με λυγισμένο γόνατο.

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης



37

Αρχική θέση
Σταθείτε και γείρετε προς τα 
εμπρός στα αντιβράχια σας πάνω 
από ένα τραπέζι. 

Κρατήστε και τα δυο πόδια σας 
ίσια.

 Άσκηση
Σηκώστε το  αρθριτικό σας πόδι 
προς τα πίσω, κρατώντας το γόνατό 
σας τεντωμένο. Καθοδηγήστε με τη 
φτέρνα σας, καθώς εκτείνεται την 
άρθρωση του ισχίου σας. Κρατήστε 
το πόδι ίσιο. 

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια επιστρέψτε αργά στην 
αρχική θέση 

Τεντώστε πίσω κρατήστε,2,3,4,5 αργά 
επιστρέψτε.

Κρατήστε και τα δύο πόδια ίσια. Κρατήστε 
τους γοφούς σας προς τα εμπρός. Μην  
στρίβετε τους γοφούς σας. Προσέξτε να μην 
καμπυλώνετε  υπερβολικά την μέση σας. 

Εάν αισθάνεστε δυσφορία στην μέση 
σας, μην τεντώσετε πολύ το πόδι 
προς τα πίσω.

 Άσκηση  HG8: Έκταση ισχίου με τεντωμένο γόνατο. 

ARTHRITIS LEG

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση 
Τοποθετήστε την μια άκρη ενός 
ελαστικού ιμάντα με ασφάλεια 
γύρω από τον αστράγαλο του 
αρθριτικού ποδιού  σας. 
Τοποθετήστε την άλλη άκρη του 
ελαστικού ιμάντα γύρω από το άλλο 
σας πόδι, ώστε να στέκεστε σε 
αυτό. 

Σταθείτε και σκύψτε προς τα 
εμπρός στους βραχίονες σας πάνω 
σε ένα τραπέζι

Άσκηση
Σηκώστε το  αρθριτικό σας πόδι 
προς τα πίσω, κρατώντας το γόνατό 
σας τεντωμένο. Καθοδηγήστε με τη 
φτέρνα σας, καθώς εκτείνεται την 
άρθρωση του ισχίου σας. Κρατήστε 
το πόδι ίσιο. 

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια επιστρέψτε αργά στην 
αρχική θέση.

Τεντώστε πίσω κρατήστε,2,3,4,5 αργά 
επιστρέψτε

Κρατήστε και τα δύο πόδια ίσια. 
Κρατήστε τους γοφούς σας προς τα 
εμπρός. Μην  στρίβετε τους γοφούς 
σας. Προσέξτε να μην καμπυλώνετε 
υπερβολικά  την μέση σας. 

Εάν αισθάνεστε δυσφορία στην μέση 
σας, μην τεντώσετε πολύ το πόδι 
προς τα πίσω.

 Άσκηση  HG9: Έκταση ισχίου με τεντωμένο γόνατο με χρήση ελαστικού ιμάντα. 

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
 Σταθείτε κρατώντας την 
πλάτη μιας καρέκλας.

 Άσκηση
Σηκωθείτε αργά στις μύτες 
των ποδιών σας. 

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα.

Αργά επιστρέψτε.

Αργά πάνω, κράτημα, 2,3,4,5 
αργά κάτω.

Επιλογές ασκήσεων ενδυνάμωσης γαστροκνημίου(γάμπας).

Άσκηση  C1: Εγέρσεις γαστροκνημίου(γάμπα) με τα δυο πόδια.

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
 Σταθείτε κρατώντας την 
πλάτη μιας καρέκλας.

Σταθείτε στο        
αρθριτικό σας πόδι.

Άσκηση
Σηκωθείτε αργά στις μύτες 
των ποδιών σας.

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα.

Αργά επιστρέψτε.

Αργά πάνω, κράτημα, 2,3,4,5 
αργά κάτω. 

Άσκηση  C2: Μονοποδικές εγέρσεις γαστροκνημίου(γάμπα)

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Άσκηση C3: Εγέρσεις γαστροκνημίου(γάμπα) στην άκρη σκαλοπατιού.

Αρχική θέση
Σταθείτε σε ένα σκαλοπάτι 
με τις φτέρνες σας έξω από 
την άκρη.       

Κρατήστε την πλάτη μιας 
καρέκλας για στήριξη

Άσκησης
Σηκωθείτε αργά στις μύτες των 
ποδιών σας.

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα. 

Αργά επιστρέψτε.                

Αργά πάνω, κράτημα, 2,3,4,5 αργά 
κάτω.

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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 Άσκηση  C4: Μονοποδική έγερση γαστροκνημίου στην άκρη σκαλοπατιού.

Αρχική θέση
Σταθείτε στο αρθριτικό  σας 
πόδι ,σε ένα σκαλοπάτι, με τη 
φτέρνα σας έξω από την άκρη.

Κρατήστε την πλάτη μιας 
καρέκλας για στήριξη.

 Άσκηση
Σηκωθείτε αργά στη μύτη του 
ποδιού σας.

Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα.

Αργά επιστρέψτε, έτσι ώστε η 
φτέρνα σας να φτάσει 
χαμηλότερα από το σκαλοπάτι.

Αργά πάνω, κράτημα, 2,3,4,5 
αργά κάτω. Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αρχική θέση
Σταθείτε σε μια σταθερή επιφάνεια. 
Κοιτάζοντας προς τα εμπρός εστιάστε σε ένα 
σημείο στον τοίχο.

 Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας ως υποστήριξη  
(πχ σε μια καρέκλα)  για ισορροπία εάν 
απαιτείται.

Άσκηση
Τοποθετήστε το ένα πόδι μπροστά από το άλλο έτσι 
ώστε τα πόδια να κάνουν μια ευθεία γραμμή. 

Κρατήστε για 10 δευτερόλεπτα.
 «Κρατήστε, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, χαλαρώστε»

Αλλάξτε τη θέση του ποδιού έτσι ώστε το πόδι που 
ήταν μπροστά να είναι τώρα πίσω.
Κρατήστε για 10 δευτερόλεπτα.
 «Κρατήστε, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, χαλαρώστε»

  Άσκηση  B1: Στάση το ένα πόδι πίσω απ’το άλλο.  

Παραλλαγή
Αφήστε την υποστήριξη χεριών (εάν απαιτείται) 
εφόσον αισθάνεστε σταθεροί.

Διατηρήστε την ισορροπία ενώ σηκώνετε αργά 
τα χέρια στον αέρα. 

Κλειστά μάτια

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης



44 

Αρχική θέση
Σταθείτε σε σταθερή επιφάνεια.

Χρησιμοποιήστε την υποστήριξη χεριών 
(π.χ. καρέκλα) για ισορροπία, εάν 
απαιτείται.

Άσκηση
Αργά αγγίξτε  προς τα εμπρός και πίσω με το  
μη αρθριτικό πόδι  ενώ ισορροπείτε στο 
αρθριτικό.

Ξεκινήστε με το άγγιγμα  λίγων εκατοστών προς 
τα εμπρός και προς τα πίσω και προοδεύετε σε 
μεγαλύτερα αγγίγματα καθώς αποκτάτε τον 
έλεγχο.

Κρατήστε το βάρος σας στο αρθριτικό πόδι.

Επικεντρωθείτε στο να διατηρείται το γόνατό 
σας σε θέση ακριβώς  πάνω από το πέλμα σας.

 Άσκηση  B2: Εμπρόσθια αγγίγματα

Αρθριτικό πόδι

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης



Αρχική θέση
Σταθείτε με τα πόδια σας στο άνοιγμα  των 
ώμων. 

Σταθείτε κοντά σε έναν τοίχο για στήριξη σε 
περίπτωση που απαιτείται. 

Χρησιμοποιήστε  υποστήριξη με τα χέρια (π.χ. 
σε καρέκλα) για ισορροπία, εάν απαιτείται.

 Άσκηση

Σταθείτε σε ένα πόδι.

Προσπαθήστε να κρατήσετε για 10 δευτερόλεπτα.

Κρατήστε το βάρος σας στο αρθριτικό πόδι. 

Επικεντρωθείτε στο να διατηρήσετε το γόνατό σας 

ακριβώς πάνω από το πέλμα σας.

 Άσκηση  B3: Μονοποδική στήριξη.

Παραλλαγή
Αυξήστε το χρόνο κρατήματος έως και 30 

δευτερόλεπτα, καθώς αισθάνεστε σταθεροί. 

Διατηρήστε την ισορροπία ανεβάζοντας και 

κατεβάζοντας τα χέρια στον αέρα.

Μάτια κλειστά.

Αρθριτικό πόδι

45
Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αυτή η σελίδα έχει μείνει κενή εσκεμμένα

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης
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Αυτή η σελίδα έχει μείνει κενή εσκεμμένα

Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης



Η αναπαραγωγή έγινε με την συγκατάθεση του κέντρου υγείας, άσκησης και αθλητικής ιατρικής 
του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης




