ΝΣΟΠΙΝΓΚ
Ένα ςοβαρό πρόβλημα δημόςιασ υγείασ

ΟΦΙΑ ΝΑΙΙΓΟΤ
ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΙ ΔΙΝΑΙ
ΝΣΟΠΙΝΓΚ;
Ίων Βαρδήσ

Νηόπηλγθ ζηνλ αζιεηηζκό είλαη ε
ρνξήγεζε ή ε ρξήζε από έλα άηνκν
νπνηνπδήπνηε παξάγνληα ή νπζίαο πνπ
θπζηνινγηθά δελ εληνπίδεηαη ζην ζώκα
θαη όηαλ ρνξεγείηαη ζε αληηθαλνληθέο
επηπξόζζεηεο πνζόηεηεο ή κέζσ
αληηθαλνληθήο νδνύ, πξνθαιεί κε
αζέκηην ηξόπν ηελ αύμεζε ηεο
απόδνζεο ηνπ αηόκνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ αγώλα.
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ΝΣΟΠΙΝΓΚ
Ίων Βαρδήσ

Ο άλζξσπνο ζηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ
αζρνιείηαη κε ην ζώκα ηνπ θαη ζρεδόλ
θαζόινπ κε ηελ ςπρή ηνπ.
Αξγόηεξα αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ
ςπρή ηνπ θαη πνιύ ιίγν κε ην ζώκα ηνπ
θαη απηό γηα ζπληήξεζε. Όινη ζέινπλ ηελ
αηώληα λεόηεηα.
ηνπο λένπο δελ θηάλνπλ απηά πνπ
θπζηνινγηθά ζηελ αθκή ηνπ ην ζώκα
πξνζθέξεη,
αιιά
ζέινπλ
αθόκα
πεξηζζόηεξα, λα γίλνπλ ππεξάλζξσπνη,
κε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, λα είλαη
ππεξβνιηθά δπλαηνί κε εμαηξεηηθά κεγάιε
αληνρή.
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ΝΣΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΙΜΟ

Ίων Βαρδήσ

Πξσηαζιεηηζκόο ζεκαίλεη δύλακε,
αληνρή, λίθε ηνπ αληηπάινπ. ήκεξα δε
πνπ ν πξσηαζιεηηζκόο κπνξεί λα
ζπλδπαζηεί θαη κε ιακπξή θαξηέξα,
άθζνλν ρξήκα θαη δόμα, όπσο είλαη
επλόεην είλαη πνιύ εύθνιν λα
παξαζπξζεί θαλείο ζε ιηγόηεξν ή
πεξηζζόηεξν βιαβεξά γηα ηελ πγεία
κέζα κηα θαη κπνξεί άιινη λα κίζεζαλ
ην ρξήκα θαη άιινη ηε δόμα θαη ηα δύν
όκσο θαλείο. Έηζη, κε ηε ζθέςε ζηα
ξεθόξ ππεξάλζξσπσλ, αξρίδεη ην
πξόβιεκα ηεο δεκόζηαο πγείαο πνπ
ιέγεηαη Νηόπηλγθ.
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ΝΣΟΠΙΝΓΚ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΔΛΛΑΓΑ

Ίων Βαρδήσ

Η ρξεζηκνπνίεζε δηαθόξσλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ, πξηλ από ηε ζπκκεηνρή ζε αγώλεο, κε
ζηόρν ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο, ήηαλ γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Ίζσο ν πξώηνο πνπ
παξόηξπλε γηα “ληόπηλγθ” λα ήηαλ ν Όκεξνο κε ηελ θξάζε ηνπ « αείλ επηθξαηείλ θαη
ππείξνρνλ έκκελαη άιισλ». ε θείκελα ηνπ Ππζαγόξα, Ιππνθξάηε, Αξηζηνηέιε, αλαθέξεηαη
ε ρξήζε δηαθόξσλ βνεζεκάησλ γηα ηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο. Οη αξραίνη πξόγνλνί καο
έηξσγαλ ιάδη, ζύθα, κεγάιεο πνζόηεηεο θξέαηνο θαη άιια πνιιά.
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ΝΣΟΠΙΝΓΚ ΣΗΝ ΡΩΜΑΪΚΗ ΔΠΟΧΗ

Ίων Βαρδήσ

ηε ξσκατθή επνρή, όπσο θαίλεηαη από θείκελα ηνπ Γηνζθνπξίδε,
Φηιόζηξαηνπ, Γαιελνύ, Οξεηβάζηνπ θ.η.ι. ρξεζηκνπνηνύζαλ άιιεο
κεζόδνπο.
Από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ήηαλ ε βξώζε θόθνξα πνπ είρε ληθήζεη
ζε θνθνξνκαρία, ε ρξήζε ηδξώηα αζιεηή αλακηγκέλνπ κε ζθόλε
(ξύπνο), αιιά θαη πγξαζίαο από αγάικαηα πξσηαζιεηώλ.
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ΝΣΟΠΙΝΓΚ
ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ
ΙΣΟΡΙΑ

ηελ πξώηε ζύγρξνλε Οιπκπηάδα ππήξμε
πεξίπησζε ληόπηλγθ. Δπίζεο είλαη γλσζηό όηη
ζηηο επόκελεο δηνξγαλώζεηο νη εζληθέο επηηπρίεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, από νξηζκέλεο ρώξεο, γηα
πνιηηηθνύο ζθνπνύο. ηελ πεξίνδν ηνπ ςπρξνύ
πνιέκνπ ην ληόπηλγθ απνηέιεζε έλα αθόκε κέζν
αληηπαξάζεζεο κεηαμύ Αλαηνιηθνύ θαη Γπηηθνύ
κπινθ. Από πξόζθαηεο απνθαιύςεηο θάλεθαλ
επίζεκα νη δηαζηάζεηο πνπ είρε πάξεη ην θξαηηθό
ληόπηλγθ, ην νπνίν επέβαιαλ νη αζιεηηθέο
νκνζπνλδίεο ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία.
Όια απηά νθείινληαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε
ηνπ ειίη πξσηαζιεηηζκνύ πνπ θάλεη ηηο
δηαθξίζεηο θαη ηα κεηάιιηα λα ζπλδένληαη άκεζα
κε ρνξεγνύο, δηαθήκηζε, θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο, επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.
Φαίλεηαη όηη νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο αζιεηέο
πνπ δηαθξίλνληαη, ηδίσο ζε ζπγθεθξηκέλα
αζιήκαηα, ρξεζηκνπνηνύλ θάπνηνπ είδνπο
ληόπηλγθ πνπ άιινηε γίλεηαη αληηιεπηό θαη
άιινηε όρη.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ

Ίων Βαρδήσ

1. πκπιεξώκαηα Γηαηξνθήο – Πνιπβηηακηλνύρα θεπάζκαηα
2. Αλαςπθηηθά ηύπνπ Sports drinks θαη Energy drinks
3. Αλαβνιηθά ηεξνεηδή : Σεζηνζηεξόλε, Γηπδξνηεζηνζηεξόλε,
Αηζπινζηξελόιε, Γηπδξνεπηαλδξνζηεξόλε, Μεζαδηελόλε,
Ναδξνιόλε Κιελβνπηεξόιε
4. Γηεγεξηηθά : Ακθεηακίλεο, Δθεδξίλε, Καθεΐλε, Φελθινπξακίλε
5. Ναξθσηηθά Αλαιγεηηθά: Κσδετλε Οπηνύρα, Μνξθίλε,
Πεζηδίλε, Μεζαδόλε
6. Γηνπξεηηθά : πηξνλνιαθηόλε, Φνπξνζεκίδε,
Τδξνρισξνζεηαδίδε θ.α.
7. β-Αλαζηνιείο : Πξνπιαλνιόιε, Αθεηνβνπηπιόιε,
νηαιόιε θ.α.
β2-Γηεγέξηεο : Κιελβνπηεξόιε
8. Κξεαηίλε
9. Ιλζνπιίλε
10. Πεπηηδηθέο νξκόλεο
11. Γνληδηαθό Νηόπηλγθ
12. Φπζηθό Νηόπηλγθ
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ΣΟ ΝΣΟΠΙΝΓΚ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ίων Βαρδήσ

ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνύ, πεξηνξίδεηαη ζε κηα κηθξή
νκάδα ηελ νπνία απνηεινύλ απηά πνπ αζρνινύληαη ζε
επίπεδν πξσηαζιεηηζκνύ, κε ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα όπσο
π.ρ. ε ελόξγαλε γπκλαζηηθή, ε θνιύκβεζε. ηα αζιήκαηα
απηά νη πξσηαζιεηέο θαη νη νιπκπηνλίθεο έρνπλ ειηθίεο πνπ
θπκαίλνληαη κεηαμύ ησλ 13-14 εηώλ.
ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο λεαξνύο ελήιηθεο είλαη βέβαην
όηη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Οη πηζαλόηεηεο ηνπ
ληόπηλγθ απμάλνληαη, αλάινγα κε ην άζιεκα θαη ην βαζκό
ελαζρόιεζεο κε ηνλ αζιεηηζκό. Παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα
παηδηά πνπ εηνηκάδνληαη γηα επαγγεικαηηθό πξσηαζιεηηζκό,
ζε απηά πνπ θάλνπλ ππέξ-πξσηαζιεηηζκό, θαζώο θαη ζε
εθείλα πνπ νη επηδόζεηο ηνπο ππόζρνληαη κειινληηθνύο
πξσηαζιεηέο. ηα παηδηά πνπ απιά αζινύληαη ζην ζρνιείν
ή ζε θάπνην όκηιν ή νκάδα έζησ θαη θάπσο εληαηηθά, νη
πηζαλόηεηεο είλαη κηθξέο έσο αλύπαξθηεο.
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ΣΟ ΝΣΟΠΙΝΓΚ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Αθόκα θαη ζηα θηλνύκελα ζρέδηα δηαθαίλεηαη ην ''ληόπηλγθ''. ηα θηλνύκελα ζρέδηα
Αζηεξίμ θαη Οβειίμ όπνπ ν δξπΐδεο Παλνξακίμ ν νπνίνο παξαζθεπάδεη έλα καγηθό
δσκό από ηνλ νπνίν ν Αζηεξίμ θαη ν Οβειίμ όπσο επίζεο θαη νη ππόινηπνη Γαιάηεο
απνθηνύλ ππεξθπζηθέο δπλάκεηο γηα λα αληηζηαζνύλ ζηηο άπεηξεο ζηξαηηέο ησλ
Ρσκαίσλ. Έλα επηπιένλ θηλνύκελν ζρέδην όπνπ παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ
''ληόπηλγθ'' είλαη ν Πνπάη ν νπνίνο ηξώεη ζπαλάθη θαη απνθηά επίζεο ππεξθπζηθέο
δπλάκεηο νη νπνίεο ηνλ βνεζνύλ λα θαηαηξνπώλεη όπνηνλ βξεζεί ζηνλ δξόκν ηνπ!
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ΣΟ ΝΣΟΠΙΝΓΚ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ίων Βαρδήσ

Oη ζακώλεο ησλ γπκλαζηεξίσλ γηα
κπόληη κπίιληηλγθ αλήθνπλ ζηελ
νκάδα
πςεινύ
θηλδύλνπ.
Σν
πξόβιεκα εληνπίδεηαη ζην όηη νη
λεαξέο ειηθίεο είλαη πνιύ πην εύθνιν
λα εμαπαηεζνύλ.
Η ζεκαζία ηεο επαγξύπλεζεο ησλ
γνλέσλ θαη ησλ παηδηάηξσλ πνπ
πνιιέο θνξέο ζε απηέο ηηο ειηθίεο
δελ είλαη εύθνιε,
έρεη ηεξάζηηα
ζεκαζία.
ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζε
πνζνζηά 1-2% ζηα θνξίηζηα θαη 3-12%
ζηα αγόξηα.
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ΣΟ ΝΣΟΠΙΝΓΚ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ίων Βαρδήσ

Όπνηα θαη αλ είλαη όκσο ε αιήζεηα γηα ηελ πξαγκαηηθή ζπρλόηεηα ηνπ
ληόπηλγθ ζηελ παηδηθή ειηθία, είλαη κεγάιν ιάζνο λα δειεηεξηάδεηαη ν
ελζνπζηαζκόο θαη ε αγάπε ησλ παηδηώλ γηα ηνλ αζιεηηζκό.
Γελ πξέπεη δε πνηέ λα μερλάκε όηη αζιεηηζκόο ζεκαίλεη ζσκαηηθή θαη
ςπρηθή πγεία, ζπιινγηθό πλεύκα, πεηζαξρία, απηνπεηζαξρία, επγελή
άκηιια, απνθπγή βιαβεξώλ ζπλεζεηώλ θαη πεξηζζόηεξν από όια
ςπραγσγία θαη ραξά.
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ΤΝΔΠΔΙΔ
ΝΣΟΠΙΝΓΚ

Σν καγηθό ειημίξην πνπ ζα κπνξνύζε λα καο
δώζεη ππεξάλζξσπεο δπλάκεηο, ρσξίο ζε
θακία πεξίπησζε λα βιάπηεη ηνλ νξγαληζκό
καο, αθόκα δελ έρεη βξεζεί.
Σα πην επηθίλδπλα πξνβιήκαηα από ηα νπνία
ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο πξνθαιείηαη ν
ζάλαηνο, αθνξνύλ ην θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα.
Πξσηαγσληζηήο ζηνλ αζιεηηζκό είλαη ε
θαξδηά.
ηα αζιήκαηα ηαρύηεηαο απμάλνληαη νη
δηαζηάζεηο ησλ θνηιηώλ θαη ιεπηύλεηαη ην
ηνίρσκα ηνπο.
ηα αζιήκαηα δύλακεο παξαηεξείηαη πάρπλζε
ηνπ κπνθαξδίνπ κέρξη θαη ειάηησζε ησλ
δηαζηάζεσλ ησλ θνηιηώλ. Δπίζεο κπνξεί λα
πξνθιεζνύλ αξξπζκίεο θπξίσο βξαδπθαξδία,
ππέξηαζε, θ.η.ι.
ηα πεξηζζόηεξα πεξηζηαηηθά ζαλάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε αηηία
εληνπίδεηαη ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα κε
ζπρλόηεξν ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ.
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ΑΝΣΙ ΝΣΟΠΙΝΓΚ
Μνινλόηη ην ληόπηλγθ ήηαλ γλσζηό από ηελ πξώηε Οιπκπηάδα, θαη παξόιν πνπ ζηηο Οιπκπηάδεο ηνπ
1920-1930 είρε είδε απνθηήζεη δηαζηάζεηο, ε αζιεηηθή θνηλόηεηα κόιηο ην 1967 πήξε ηα πξώηα κέηξα
αληηκεηώπηζεο.
Σε ρξνληά απηή ε Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή δηόξηζε κηα ηαηξηθή επηηξνπή κε ζθνπό ηνλ θαζνξηζκό
ησλ νπζηώλ θαη κεζόδσλ πνπ ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα απαγνξεύεηαη ζηνλ αζιεηηζκό.
Σν Ννέκβξην ηνπ 1999 ηδξύζεθε ε παγθόζκηα νξγάλσζε αληηληόπηλγθ (WADA) ελώ ν παγθόζκηνο
θώδηθαο αληηληόπηλγθ ςεθίζηεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2004 γηα λα εθαξκνζηεί από ην 2006.
ηελ Διιάδα έρνπκε ηνπο λόκνπο 2725/99, 3057/2002 θαζώο θαη ην εζληθό ζπκβνύιην θαηαπνιέκεζεο
ηνπ ληόπηλγθ (ΔΚΑΝ).

ΑΝΣΙ ΝΣΟΠΙΝΓΚ
ΣΙ ΜΕΣΡΑ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΛΑΒΟΤΜΕ;
 Δθπαίδεπζε ησλ πξνπνλεηώλ γηα ην πσο ζα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο πξόιεςεο
 Δθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο
 Πξνγξάκκαηα πξόιεςεο ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο, ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα
 Δλεκέξσζε γνλέσλ γηα ηνπο θηλδύλνπο θαη ελζάξξπλζε λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
θαιήο πγείαο, ηνπ ηίκηνπ παηρληδηνύ θαη ηνπ νκαδηθνύ πλεύκαηνο
 Δθπαίδεπζε ησλ αζιεηώλ από ηελ αξρή ηεο ελαζρόιεζεο ηνπο γύξσ από ην ληόπηλγθ θαη ηελ θαηάιιειε
πξόιεςε
 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ζέκαηα αληηληόπηλγθ
 πζηεκαηηθνί θαη ηπραίνη έιεγρνη θαη ελίζρπζε ηεο έξεπλαο αλίρλεπζεο νπζηώλ
 Απζηεξόηεξεο πνηλέο
ζηνπο εκπιεθόκελνπο
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Ιδαληθόο ζηόρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε ύπαξμε θαζαξνύ αζιεηηζκνύ. Υξεηάδεηαη
αιιαγή λννηξνπίαο κε θπξηόηεξν ζεκείν ηελ απνζύλδεζε ηνπ από ηα νηθνλνκηθά ή
άιια νθέιε.
Ο αζιεηήο ζα πξέπεη λα ραίξεηαη κε απηό πνπ θάλεη γηα ηελ πγεία θαη ην πλεύκα ηνπ.
Δάλ ην ζώκα ηνπ, δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο δπλάκεηο θαη αληνρέο γηα δηάθξηζε θαη
επηηπρίεο, ηόζν ην θαιύηεξν, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αξθείηαη ζε όηη
πξνζθέξεη ε ζσκαηηθή άζθεζε.
Γηα λα δήζνπκε πξέπεη λα αζινύκαζηε ζπζηεκαηηθά. Ο αζιεηηζκόο πξέπεη λα μεθηλά
από ηε παηδηθή ειηθία.
Γηα λα γίλεη απηό εθηθηό ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε θπξίσο ζηνλ καδηθό αζιεηηζκό
θαη όρη ηόζν ζηνλ πξσηαζιεηηζκό.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεη απόιπηα θαηαλνεηή ε δηαθνξά κεηαμύ αζιεηηζκνύ θαη
πξσηαζιεηηζκνύ.
Η δεκηνπξγία πάξθσλ, ρώξσλ πξαζίλνπ, γπκλαζηεξίσλ, θνιπκβεηεξίσλ, ζηαδίσλ,
πνδειαηνδξνκίσλ θηι. κε όινπο ηνπο ζύγρξνλνπο όξνπο αζθαιείαο, ζίγνπξα ζα
ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε όισλ όζσλ (θπξίσο ησλ παηδηώλ) αζρνινύληαη κε ηελ πγεία
ηνπ ζώκαηνο ηνπο, θάηη πνπ απνηειεί θαη ηνλ πξαγκαηηθό ζθνπό θαη λόεκα ηνπ
αζιεηηζκνύ.

ΣΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΚΑΝΓΑΛΑ ΝΣΟΠΙΝΓΚ
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Σόμας Υικς – 1904

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1904 ν αζιεηήο ηνπ ζηίβνπ Σόκαο Υηθο
βξέζεθε όηη είρε πάξεη νπζία γηα λα απμήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ. Ο Υηθο είρε θαηαθηήζεη
ην ρξπζό Οιπκπηαθό κεηάιιην ζηνλ Μαξαζώλην ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 1904.
Σειηθά, απνδείρζεθε όηη ήηαλ έλαο από ηνπο πνιινύο αζιεηέο πνπ είραλ πάξεη ζηξπρλίλε,
ε νπνία ζε κηθξέο δόζεηο βνεζάεη ζηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο. Ο αζιεηήο θαηέξξεπζε
κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό θαη ζα κπνξνύζε λα είρε πεζάλεη. Φπζηθά, απνθιείζηεθε από ηνπο
Οιπκπαηθνύο Αγώλεο.
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Υάιντι Κρίγκερ – 1986
Η ηζηνξία ηεο Υάηληη είλαη κνλαδηθή. Η Αλαηνιηθή Γεξκαλία
πξνκήζεπε κε θάξκαθα, γηα πάλσ από 20 ρξόληα, ηνπο
αζιεηέο θαη ηηο αζιήηξηεο κε ζηόρν λα γίλεη αζιεηηθή
ππεξδύλακε. Οη πεξίεξγεο αιιαγέο ζηα ζώκαηα ησλ
αζιεηώλ ήηαλ απηέο πνπ θίλεζαλ ηηο ππνςίεο, αιιά θαλείο
δελ κίιεζε αθνύ ηα πξνλόκηα από ηελ εγεζία ηεο ρώξαο
ήηαλ πνιιά. Η ηζηνξία ηεο Υάηληη, πνπ έγηλε Αληξέαο είλαη
ζπγθινληζηηθή.
Η αζιήηξηα άξρηζε λα θάλεη ελέζεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε
ζε ειηθία 16 εηώλ. Κέξδηζε ην Δπξσπατθό πξσηάζιεκα ην
1986, αιιά είρε αξρίζεη πιένλ λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ελόο άλδξα, κεηά από πνιύρξνλε ρξήζε νξκνλώλ.
Απνζύξζεθε ην 1990 θαη αλαγθάζηεθε λα θάλεη εγρείξεζε
αιιαγήο θύιινπ. Σώξα δεη ζαλ Αληξέαο, είλαη 44 εηώλ θαη
δειώλεη: «Όια απηά ηα ράπηα ζθόησζαλ ηελ Υάηληη. Μαο
θαηέζηξεςαλ ηηο δσέο γηα λα θάλνπλ ηελ ρώξα λα θαίλεηαη
παλίζρπξε. Κάηη πνπ βέβαηα δελ ήηαλ. Δίλαη εγθιεκαηίεο
ζαλ ηνπο Ναδί».
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Ντιέγκο Μαραντόνα – 1994

Ο Νηηέγθν Μαξαληόλα, ν
«αζηέξαο» ηνπ Αξγεληίληθνπ
πνδνζθαίξνπ,
ζπρλά
δελ
κπνξνύζε λα πεξάζεη ην ηεζη
γηα ηα λαξθσηηθά, αθνύ ήηαλ
ζεηηθόο ζε θνθαΐλε, θαη ηειηθά
ηηκσξήζεθε κε απνρή από ην
πνδόζθαηξν γηα 15 κήλεο ην
1991 ζηελ Ιηαιία. Οη θαθέο
ζπλήζεηεο θόβνληαη δύζθνια
θαη 3 ρξόληα αξγόηεξα ν
Μαξαληόλα απνθιείζηεθε μαλά
από ην παηρλίδη, όηαλ ζην
Παγθόζκην Κύπειιν ηνπ 1994
ζηελ Ακεξηθή πηάζηεθε ζεηηθόο
γηα ρξήζε εθεδξίλεο.
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Wu Yanyan – 2000
Πξηλ ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2000 ε
Κίλα ήηαλ ε ρώξα πνπ θπξηαξρνύζε ζε όια ηα
θνιπκβεηηθά ηνπξλνπά. Δηδηθά ζηηο γπλαίθεο,
απηό γίλνληαλ γηα πεξίπνπ κηα 10εηία. ηνπο
Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 1992 ζηελ
Βαξθειώλε, ε Κίλα θέξδηζε 4 ρξπζά κεηάιιηα
θαη 2 ρξόληα αξγόηεξα νη Κηλέδεο θαηέθηεζαλ
12 από ηα 16 Παγθόζκηα κεηάιιηα. Παξά ηηο
επηηπρίεο όκσο, ήξζε ζην θσο όηη πξνπνλεηέο
θαη αζιεηέο , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο
βαζίιηζζαο ηεο πηζίλαο Wu Yanyan, έπαηξλαλ
αλαβνιηθά – ζηεξνεηδή. Σειηθά, 10 πξνπνλεηέο
θαη θνιπκβεηέο απνβιήζεθαλ. Πξηλ από ηνπο
Οιπκπηαθνύο ηνπ ίδλετ απνζύξζεθαλ 27
κέιε ηεο νκάδαο, επεηδή έπξεπε λα δώζνπλ
αίκα.
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Φλόιντ Λάντις – 2006

Έλαο από ηνπο πξώηνπο ζηαξ ηνπ
αζιήκαηνο
ηεο
πνδειαζίαο, πνπ
πηάζηεθε ληνπαξηζκέλνο ήηαλ ν Φιόηλη
Λάληηο. Ο Λάληηο θαηάθεξε θαη θέξδηζε
ηνλ «Γύξν ηεο Γαιιίαο» ην 2006, παξά
ηελ κεγάιε απόζηαζε πνπ είρε. Με
θάπνηνλ ηξόπν θαηάθεξε θαη πήξε ην
πξνβάδηζκα. Απηό ην γεγνλόο γέλλεζε
πνιιά εξσηεκαηηθά. ηα νύξα ηνπ
Λάληηο, όηαλ ηειηθά βγήθαλ ηα
απνηειέζκαηα, βξέζεθε 3 θνξέο πάλσ
από ην θαλνληθό ε ηεζηνζηεξόλε. Απηό
ην ζθάλδαιν ήηαλ από ηα πξώηα θαη
έθεξε ζεηζκό ζηα ζεκέιηα ηεο
πνδειαζίαο, αθνύ καδί ηνπ έθεξε
απνθαιύςεηο
γηα
κεγάιν
αξηζκό
αζιεηώλ. Ο Λάληηο πξνζπάζεζε λα
«πάξεη» καδί ηνπ ηνλ Άξκζηνλγθ ν
νπνίνο ηόηε αξλήζεθε νπνηαδήπνηε
ζρέζε.
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Λανς Άρμστονγκ – 2012

Μεηά ην ζθάλδαιν ηνπ Λάληηο, ήξζε
απηό ηνπ Άξκζηνλγθ πνπ θνύλησζε
γηα ηα θαιά ηηο ζθηέο πάλσ από ηελ
πνδειαζία.
Έμη ρξόληα ν Άξκζηξνλγθ αξληόηαλ
θάζε εκπινθή κέρξη πνπ ήξζε ε
νκνινγία θαη όια θαηέξξεπζαλ.
Μεηά από 7 ζπλερόκελεο λίθεο ζηνλ
«Γύξν ηεο Γαιιίαο», βγήθε θαη
παξαδέρζεθε όηη έθαλε ρξήζε
ληόπηλγθ κε ζπλέπεηα λα ηνπ
αθαηξεζνύλ όινη νη ηίηινη θαη λα
απνθιεηζηεί δηα παληόο από ην
άζιεκα.
Η θήκε ηνπ «πήξε ηελ θάησ βόιηα»
θαη όπσο θάλεθε άξγεζε πνιύ λα
απνινγεζεί ζην θνηλό πνπ ηνλ
πίζηεςε θαη ηνλ ζηήξημε.
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Μπεν Σζόνσον – 1988
Ο πην γξήγνξνο άλζξσπνο ζηελ ηζηνξία
ζηνπο Οιπκπηαθνύο ηεο ενύι ην 1988
απνθαιύθζεθε όηη έπαηξλε ζηεξνεηδή γηα
λα ηνλ βνεζήζνπλ λα θηάζεη ην ξεθόξ
ησλ 9.79 δεπηεξνιέπησλ ζηα 100κ.
ηνλ Καλαδό αζιεηή αθαηξέζεθε ην
κεηάιιην θαη ζηελ ζέζε ηνπ ην πήξε ν
Καξι Ληνύηο, ν νπνίνο ηεξκάηηζε
δεύηεξνο. Σν ζέκα ζηελ ηζηνξία είλαη όηη
θαη ν Ληνύηο έπξεπε λα απνθιεηζηεί αθνύ
θαη εθείλνο είρε απνηύρεη ζε όια ηα αληηληόπηλγθ ηεζη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
δνθηκαζηηθώλ ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ.
Ο κνλαδηθόο από ηνπο ληθεηέο πνπ δελ
είρε απνηύρεη ήηαλ ν Κάιβηλ κηζ, πνπ
ηειηθά έθπγε από ηνπο αγώλεο κε ην
ράιθηλν κεηάιιην.
Η θνύξζα απηή αξγόηεξα νλνκάζηεθε
ζαλ «η πιο βρώμικη στην ιστορία».
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Μάριον Σζόοσνς – 2007
Η ηζηνξία ηεο Μάξηνλ Σδόνπλο είλαη
αθόκα κηα πνπ έζθαζε ζαλ βόκβα ζηνλ
Παγθόζκην αζιεηηζκό. Η Ακεξηθαλίδα
αζιήηξηα απνηεινύζε πξόηππν γηα
πνιιά λέα θνξίηζηα. Καηάθεξε θαη
θαηέθηεζε 5 Οιπκπηαθά κεηάιιηα ζηνπο
Αγώλεο ηνπ 2000. Κάπνπ εθεί ηα
ζθάλδαια ηελ πεξηθύθισλαλ αθνύ θαη
ν πξώελ ζύδπγόο ηεο, C.J. Hunter αιιά
θαη ν πξώελ ζύληξνθνο ηεο Σim
Montgomery, βξέζεθαλ κπιεγκέλνη ζε
ζθάλδαια ληόπηλγθ.
Σειηθά, ην 2007 ε Σδόνπλο παξαδέρζεθε
ηελ ελνρή ηεο, ε νπνία ηεο επέθεξε
6 κήλεο ζηελ θπιαθή θαη επηζηξνθή
όισλ ησλ κεηαιιίσλ ηεο θαξηέξαο ηεο.
25

Άννα Βερούλη - 1984

Η Άλλα Βεξνύιε ήηαλ ε κεγάιε
ειπίδα ηεο Διιάδαο γηα έλα
κεηάιιην ζηνλ ζηίβν ζην Λνο
Άληδειεο. Γύν ρξόληα λσξίηεξα είρε
θάλεη ηε κεγάιε έθπιεμε ζην
Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα, κε ην
νπνίν
είρε
εγθαηληαζηεί
ην
Οιπκπηαθό ηάδην ηεο Αζήλαο,
θαηαθηώληαο ην ρξπζό κεηάιιην
ζηνλ αθνληηζκό.
’ εθείλν ηνλ αγώλα, κάιηζηα, ηξίηε
ήηαλ ε νθία αθνξάθα πνπ ηελ
ίδηα ρξνληά είρε πεηύρεη παγθόζκην
ξεθόξ! Η Βεξνύιε δελ θαηόξζσζε
πνηέ λα επηβεβαηώζεη ηηο ειπίδεο ησλ
Διιήλσλ ζην Λνο Άληδειεο, αθνύ
πηάζηεθε λα έρεη θάλεη ρξήζε
λαλδξνιόλεο θαη νη δηνξγαλσηέο ηελ
έζηεηιαλ πίζσ ζηελ Αζήλα.
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Φανή Υαλκιά - 2008

Η ρξπζή Οιπκπηνλίθεο ηνπ 2004 ζηα 400 κ.
εκπόδηα δελ πξόιαβε θαλ λα ππεξαζπηζζεί
ηνλ ηίηιν ηεο ζην Πεθίλν αθνύ αληρλεύζεθε
κε απαγνξεπκέλε νπζία ζηα νύξα ηεο ζε
ηεζη πνπ ηεο έγηλε κε ην πνπ έθηαζε ζηελ
Κίλα. Η Υαιθηά είρε θάλεη ηελ κεγάιε έθπιεμε
ζηελ Αζήλα, βειηηώλνληαο ηνπο ρξόλνπο ηεο
εληππσζηαθά ζε θάζε θνύξζα θαη θηάλνληαο
ζηε λίθε, αιιά ηαπηόρξνλα θάλνληαο ηνπο
ππεύζπλνπο ηεο WADA ερζξνύο ηεο.
Σειηθά θαηάθεξαλ λα ηελ πηάζνπλ ζην Πεθίλν,
όπνπ - θαηά πνιινύο - ε Διιελίδα αζιήηξηα
δελ ζα έπξεπε θαλ λα ζηαιεί.
Ο ΔΓΑ επέκελε ζηελ απνζηνιή ηεο, παξόηη
δελ είρε θάλεη θαινύο αγώλεο ηα
πξνεγνύκελα ρξόληα θαη παξόηη ήηαλ γλσζηό
ην θπλήγη πνπ είραλ εμαπνιύζεη νη αξρέο ηνπ
αληηληόπηλγθ ελαληίνλ ηεο θαη ηειηθά ε
αζιήηξηα ην πιήξσζε αθξηβά.
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Κώστας Κεντέρης και Κατερίνα Θάνοσ - 2004
Η γλσζηή ππόζεζε πνπ ζπληάξαμε ην
ειιεληθό θίιαζιν (θαη όρη κόλν) θνηλό κηα
κέξα πξηλ ηελ ηειεηή έλαξμεο ησλ
Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ Αζήλα 2004.
Έρνπλ γξαθηεί ρηιηάδεο γξακκέο γηα ην ηη
αθξηβώο ζπλέβε θαη ην πνηνο ήηαλ ν
ππεύζπλνο.
Η
ππόζεζε
έθιεηζε
πξόζθαηα θαη δηθαζηηθά κε κόλν ηνλ
πξνπνλεηή ησλ δύν αζιεηώλ Υξήζην
Σδέθν λα ηηκσξείηαη.
Οη Θάλνπ θαη Κεληέξεο (αξγπξή θαη
ρξπζόο Οιπκπηνλίθεο ζην ίδλετ θαη
κεγάιεο ειπίδεο ηεο Διιάδαο γηα λίθεο
ζηελ Αζήλα) πξνζπνηήζεθαλ έλα
αηύρεκα κε ηε κεραλή ηνπ πξνπνλεηή
ηνπο γηα λα απνθύγνπλ λα πεξάζνπλ
από έιεγρν ληόπηλγθ θαη ηειηθά
ηηκσξήζεθαλ κε απνθιεηζκό από ηνπο
Αγώλεο, ζπηιώλνληαο ην όλνκα ηεο
δηνξγαλώηξηαο Διιάδαο.
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ΝΑΙ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ
ΟΥΙ ΣΟ ΝΣΟΠΙΝΓΚ
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