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Οι αθλητές πετοσφαίρισης εκτελούν κυρίως δραστηριότητες πάνω από το ύψος του ώμου 

και εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά Δυσκίνητης Ωμοπλάτης (Burn et al. 2016). Οι 

ασκήσεις επιστράτευσης της κινητικής αλυσίδας έχουν παρουσιάσει μεγάλο ερευνητικό 

ενδιαφέρον καθώς υποστηρίζεται πως βελτιώνουν τον κινητικό έλεγχο και την κινηματική 

της ωμοπλάτης (Maenhout et al. 2010). Επίσης, ένας τύπος παρέμβασης, γνωστός ως Cross-

Education, μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα των ασκήσεων επιστράτευσης της 

κινητικής αλυσίδας (Howatson et al. 2013). Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει 

τα επιπρόσθετα αποτελέσματα των ασκήσεων επιστράτευσης της κινητικής αλυσίδας και 

με την συνδυαστική χρήση καθρέφτη, γνωστό και ως Mirror-Cross-Education – MCE, στην 

επίδραση α) της συμμετρίας των ωμοπλατών, β) στην ισορροπία του άνω και κάτω κορμού 

μέσω λειτουργικών δοκιμασιών ισορροπίας και γ) στην ριπτική απόδοση σε επαγγελματίες 

αθλητές/ριες πετοσφαίρισης με Δυσκίνητη Ωμοπλάτη, ελέγχοντας παράλληλα και  τις 

Εδαφικές Δυνάμεις Αντίδρασης (ΕΔΑ) σχετικά με την επίδραση αυτών στην ριπτική τους 

απόδοση. Η μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί σε αθλητές πετοσφαίρισης σε 

θεσμοθετημένο εργαστήριο εμβιομηχανικής και αθλητικής αξιολόγησης. Η διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας των ερευνητικών παρεμβάσεων στην κινητική αλυσίδα και στα 

κινητικά χαρακτηριστικά των ωμοπλατών σε αθλητές με δραστηριότητες πάνω από το 

ύψος του ώμου θα οδηγήσει προληπτικά στην αποτροπή εμφάνισης επώδυνων 

συμπτωμάτων και στην ταχύτερη διάγνωση και θεραπεία με σημαντικό οικονομικό και 

κοινωνικό όφελος. Επίσης, η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του MCE μπορεί πιθανά 

να επιταχύνει τόσο την επιστροφή των αθλητών στις αθλητικές δραστηριότητες με 

σημαντικό όφελος στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους, όσο και στην αποτροπή της 

πρόωρης απόσυρσης. Τέλος, θα προταθεί μια ασφαλής μέθοδος παρέμβασης για την 

αποκατάσταση της δυσκίνητης ωμοπλάτης, με χαμηλότερη οικονομική επιβάρυνση 

δεδομένης της εύχρηστης εφαρμογής της και της ταχύτερης επιστροφής των αθλητών στο 

στίβο άθλησης. 
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