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Πρόλογος 
 
  Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη των Κοπιδάκη Γιάννη και 
Φουντουλάκη Φανής και εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής 
εργασίας της Α΄ λυκείου . Στην εισαγωγή αναλύεται η ερευνητική διαδικασία την 
οποία ακλουθήσαμε καθώς και οι σκοποί τους οποίους  επιθυμούμε να επιτύχουμε. 
Το κυρίως μέρος αναπτύσσει  επαρκώς τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Τέλος 
ευχαριστούμε  ιδιαίτερα για την συμβολή τους στην διεκπεραίωση της εργασίας 
μας τους υπεύθυνους καθηγητές. 
 

Περίληψη 
  
  Στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας της Α΄ λυκείου 
αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στις μέρες μας, το ντόπινγκ. Αρχικά αναλύσαμε τον 
έλεγχο κατά αυτού του φαινόμενου σε όλες του τις πτυχές. Με αλλά λόγια  βρήκαμε 
πληροφορίες σχετικές με την συχνότητα της μεθόδου και τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται. Επιπλέον μάθαμε για τους υπεύθυνους φορείς και τις δράσεις 
τους ενώ δεν ξεχάσαμε να αναφέρουμε ορισμένες ενδεικτικές ουσίες που 
επιτρέπεται η χρήση τους. Τέλος κάναμε μια σύντομη περιγραφή των κυρώσεων 
που υφίστανται οι αθλητές εάν πιαστούν για τέτοιου είδους παράνομες ‘ενέργειες’. 
Μέσα από την εργασία μας οδηγηθήκαμε σε χρήσιμα συμπεράσματα και ελπίζουμε 
να σας βοηθήσαμε να ενημερωθείτε για το ιδιαίτερα επιζήμιο φαινόμενο του 
ντόπινγκ 
 
 

Εισαγωγή 
   
  Ακόμα και μια τόσο λαμπρή γιορτή, όπως ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας 
κατάφερε να σκιαστεί έστω και λίγο από τα κρούσματα ντόπινγκ σε αθλητές, 
αποδεδειγμένα ή όχι. Μετάλλια αφαιρέθηκαν, αθλητές αποκλείστηκαν, μεγάλα 
ονόματα από πολλές χώρες δεν έλαβαν τελικά μέρος στους αγώνες με τις υποψίες 
περί χρήσης απαγορευμένων ουσιών να πλανώνται πάνω από τα κεφάλια τους. 
Είναι λοιπόν αυτονόητο πως το dopping αποτελεί ένα από τα θέματα που 
ταλαιπωρεί την αθλητικη κοινωτητα  και ετσι αποφασησαμε ασχοληθουμε με αυτό. 
Μεταξυ αλλων ερευνήσαμε τον τρόπο που γίνεται ο έλεγχος ντόπινγκ ,τη 
διαδικασία , τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται καθώς και τις επιτρεπόμενες και μη 
ουσίες.  Τέλος, αναφέρθηκαμε στις κυρώσεις  για τη χρήση αναβολικών και τους 
διεθνείς οργανισμούς αντιντόπινγκ. 
   Για την πραγματοποίηση της εργασίας μας αρχικά χωρίσαμε το θέμα μας σε 
υποενότητες και ορίσαμε τα πλαίσια που θα κινηθεί ο καθένας μας .Βρήκαμε υλικό 



 από διάφορες ιστοσελίδες στο διαδύκτιο. Έπειτα, συνδέσαμε τις εργασίες μεταξύ 
τους και εμπλουτίσαμε την τελική εργασία μας με εικόνες και βίντεο . 
   Στην διαδικασία ερεύνησης υλικού, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με διάφορα 
προβλήματα. Ένα από αυτά ήταν οι περιορισμένες πληροφορίες που είχαμε. 
Επιπλέον, αρκετά ενδιαφέροντα άρθρα και πηγές που βρήκαμε ήταν στα αγγλικά 
και δυσκολευτήκαμε στη μετάφραση κάποιων κειμένων. Κλείνοντας  πιεστήκαμε 
λίγο από πλευράς χρόνου , διότι χάσαμε κάποια μαθήματα , αλλά τελικά 
καταφέραμε να παρουσιασουμε εν αξιολογο αποτελεσμα.    
 

Έλεγχος doping 

   Οι διαδικασίες ελέγχου αντί-ντόπινγκ σχεδιάζονται για να προστατεύουν την 

ακεραιότητα   και την εμπιστοσύνη των αθλητών στο σύστημα. Ο αθλητής πρέπει 

πάντα να είναι ενήμερος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται 

στους κανόνες και κανονισμούς. Διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές όλων 

των αθλημάτων(εφόσον αυτά καλλιεργούνται από αθλητικές ομοσπονδίες στις 

οποίες έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση). Ο έλεγχος διεξάγεται σε δύο 

τουλάχιστον αθλητές κάθε ομάδας. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη 

διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ, όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους, που έχουν 

την δικαιοδοσία να δώσουν σχετική εντολή. Αντίστοιχη υποχρέωση έχουν οι 

ιδιοκτήτες και οι αναβάτες ίππων.  Οι έλεγχοι  διενεργούνται  με ή χωρίς 

προειδοποίηση των αθλητών  και  με τρόπο που διασφαλίζει την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης για όλους τους αθλητές και γενικά τους διαγωνιζόμενους. 

  

 

 

 

 



Παγκόσμιος Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ 

(WADA): 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ: 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ (WADA) ιδρύθηκε το 1999 ως διεθνής 

ανεξάρτητος οργανισμός που αποτελείται και χρηματοδοτείται εξ ίσου από το 

αθλητικό κίνημα και τις κυβερνήσεις του κόσμου. Οι βασικές δραστηριότητές της 

περιλαμβάνουν την επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη των 

πνευματικών αντιλήψεων αντί-ντόπινγκ, καθώς και την παρακολούθηση του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Αντί Κώδικα Ντόπινγκ (Κώδικας) - το εναρμονίζον έγγραφο 

των πολιτικών αντί-ντόπινγκ σε όλα τα αθλήματα και σε όλες τις χώρες. Η WADA 

εργάζεται με το όραμα ενός κόσμου όπου όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σε ένα 

αθλητικό περιβάλλον χωρίς ντόπινγκ. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ: 

Το λογότυπο της WADA, σε αντίθεση με τα περισσότερα λογότυπα έχει βαθιά 

σημασία και συμβολισμό. Το τετράγωνο σχήμα του φόντου στο λογότυπο 

αντιπροσωπεύει τα έθιμα και τους κανόνες που καθορίζουν τον αθλητισμό ενώ το 

μαύρο χρώμα του θυμίζει ουδετερότητα και είναι άλλωστε το παραδοσιακό χρώμα 

του διαιτητή. 

Το σύμβολο «ίσον» εκφράζει την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Το σήμα απεικονίζεται 

ζωγραφισμένο από ανθρώπινο άγγιγμα για να αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα 

του κάθε αθλητή. Το πράσινο χρώμα θυμίζει την υγεία, τη φύση και το πεδίο του 

παιχνιδιού. 

Τέλος, το μότο της WADA, "play true", συμπυκνώνει τις βασικές αξίες της WADA και 

προορίζεται ως κατευθυντήρια αρχή για όλους τους αθλητές σε κάθε επίπεδο του 

ανταγωνισμού. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), μετά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1998, 

που συγκλόνισαν τον κόσμο της ποδηλασίας,  αποφάσισε να συγκαλέσει μια 

Παγκόσμια Διάσκεψη για το ντόπινγκ, συγκεντρώνοντας όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη που συμμετέχουν στον αγώνα κατά του ντόπινγκ. 

Το Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Ντόπινγκ στον αθλητισμό που 

πραγματοποιήθηκε, στη Λοζάνη της Ελβετίας, από τις 2 μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 

του 1999, οδήγησε στη Διακήρυξη της Λοζάνης για τα αναβολικά στον αθλητισμό. 

Αυτό το έγγραφο προέβλεπε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου διεθνούς οργανισμού 



αντί-ντόπινγκ για να λειτουργήσει στους τους Αγώνες της 27ης Ολυμπιάδας στο 

Σύδνεϋ το 2000. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ (WADA) ιδρύθηκε στη Λοζάνη στις 10 

Νοέμβρη 1999 σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης της Λωζάννης,  για την 

προώθηση και το συντονισμό της καταπολέμησης του ντόπινγκ στον αθλητισμό 

διεθνώς. Η WADA συστάθηκε ως θεμέλιο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΔΟΕ με 

την υποστήριξη και τη συμμετοχή των διακυβερνητικών οργανισμών, κυβερνήσεων, 

των δημόσιων αρχών, καθώς και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 

αγωνίζονται κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό. Ο Οργανισμός αποτελείται από 

ίσους εκπρόσωπους από το Ολυμπιακό Κίνημα και τις δημόσιες αρχές. 

 

ΤΙ ΚΑΝΕΙ: 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ ιδρύθηκε με στόχο την επίτευξη της 

συνέπειας στις πολιτικές και τους κανονισμούς αντί-ντόπινγκ εντός των αθλητικών 

οργανισμών και κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο. 

Με τη δημιουργία του Κώδικα (Παγκόσμιος Κώδικας Αντί-Ντόπινγκ) το 2004, ο 

WADA επιφορτίστηκε με την επίβλεψη των δραστηριοτήτων σε ορισμένους 

βασικούς τομείς: 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Να επιβλέπει την αποδοχή, εφαρμογή και τήρηση του κώδικα, το βασικό έγγραφο 

που συγκολλύει τις αντί-ντόπινγκ πολιτικές και κανονισμούς σε όλο τον κόσμο. 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ  

Να διεξάγει επιστημονική έρευνα, να δημοσιεύει την ετήσια λίστα των 

απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, καθώς και να διαχειρίζεται τη  διαπίστευση 

των εργαστηρίων, τις Εξαιρέσεις Θεραπευτικής Χρήσης και το Αθλητικό Βιολογικό 

Διαβατήριο. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ  

Να συντονίζει τις δραστηριότητες αντί-ντόπινγκ σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του 

κεντρικού γραφείου ανταλλαγής, την Υπηρεσία Αντί-ντόπινγκ & Συστήματος 

Διαχείρισης. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 



Μέσω του προγράμματος του της Περιφερειακής Οργάνωσης Αντί-Ντόπινγκ, ο 

WADA αναπτύσσει ένα πολιτισμό καθαρού αθλητισμού στα μέρη του κόσμου 

προηγουμένως ανέγγιχτα από προγράμματα αντί-ντόπινγκ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Προληπτικές μέθοδοι όπως βασισμένα σε αξίες εκπαιδευτικά προγράμματα που 

απευθύνονται στους νέους αθλητές, προπονητές, γιατρούς και τους γονείς σχετικά 

με τους κινδύνους και τις συνέπειες του ντόπινγκ, καθώς και τις νομικές και 

κοινωνικές προεκτάσεις, είναι όλο και πιο διαδεδομένες σε προγράμματα αντί-

ντόπινγκ. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ  

Δέσμευση με τους αθλητές, το περιβάλλον τους και όλους όσους ασχολούνται με 

τον αθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, το πρόγραμμα Προσέγγισης Αθλητών του 

WADA αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση, ενώ εξασφαλίζει ότι οι αθλητές 

συμμετέχουν και είναι μέρος της λύσης. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, την επιβολή του νόμου και Οργανισμούς Αντί-

Ντόπινγκ, προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή στοιχείων και την ανταλλαγή 

πληροφοριών 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

Διεξαγωγή μίας ευρείας ποικιλίας άλλων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

των Αποστολών Ανεξάρτητων Παρατηρητών σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα. 

 

Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. 

   

 Το ΕΣΚΑΝ είναι ο εθνικός φορέας που έχει την ευθύνη της εφαρμογής και της 
διαχείρισης αποτελεσματικής πολιτικής αντιντόπινγκ στη χώρα μας. Σήμερα η 
ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως εναρμονισμένη με τον Παγκόσμιο Κώδικα 
Αντιντόπινγκ του WADA και τις λοιπές διεθνείς Συμβάσεις. 

  Σκοπός του είναι η προστασία της υγείας του αθλητή καθώς και η υπεράσπιση του 
τίμιου αγώνα, η γνησιότητα της αθλητικής προσπάθειας  όπως και η ισότητα των 
αγωνιζόμενων. Το ντόπινγκ υπάρχει, αλλάζει ραγδαία και παρασύρει μαζί του 
εκείνους τους αθλητές που δεν στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, αλλά 
αναζητούν το πρόσκαιρο και ανήθικο όφελος. 

  Αποστολή του είναι ο καθαρός αθλητισμός. Για το ΕΣΚΑΝ η ουσία είναι ο αθλητής  
και όχι το αντίστροφο. Για να πετύχουν το στόχο τους είναι απαραίτητη η 



υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων, οι συστηματικοί 
έλεγχοι  ντόπινγκ και η καλλιέργεια επαγγελματικής συνείδησης για καθαρό 
αθλητισμό. 

 

 

  Στην Ελλάδα οι έλεγχοι αντιντόπινγκ και χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : 

  Εντός αγώνων έλεγχος (σε μια αθλητική διοργάνωση)  

 Εκτός αγώνων έλεγχος (στις συγκεντρώσεις ομάδων, στο σπίτι ή στο χώρο 

προπόνησης) 

 

   Στον έλεγχο εντός συναγωνισμού, ο αθλητής επιλέγεται και υποβάλλεται σε τεστ 

σε συνδυασμό με ένα συγκεκριμένο άθλημα. Ανιχνεύονται ναρκωτικά, διεργετικά, 

αναβολικοί παράγοντες , διουρητικά, πεπτιδικές ορμόνες ολόκληρο το φάσμα των 

απαγορευμένων ουσιών. 

    Οι έλεγχοι εκτός αγώνων έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί πολλές απαγορευμένες 

ουσίες μπορεί να λαμβάνονται στη διάρκεια της προετοιμασίας και να ρυθμίζεται η 

δόση τους έτσι ώστε στους αγώνες ο αθλητής να είναι "καθαρός". Για το λόγο αυτό, 

υπάρχει ολόκληρη διαδικασία με βάση την οποία επιλεγμένοι αθλητές και ομάδες 

αποστέλλουν πληροφορίες εντοπισμού ("whereabouts") όπου αναφέρεται ο τόπος 

και χρόνος προπόνησης επί καθημερινή βάση, προκειμένου να είναι ανά πάσα 

στιγμή διαθέσιμοι για αιφνιδιαστικό έλεγχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Οι έλεγχοι αντι-ντόπινγκ διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό και 

περιλαμβάνουν τρία βασικά στάδια: 

 Επιλογή του αθλητή και συλλογή βιολογικού δείγματος (ούρα ή αίμα) 

 Ανάλυση του δείγματος και αναφορά των αποτελεσμάτων ανάλυσης 

 Χειρισμό των αποτελεσμάτων και επιβολή ποινών, όπου απαιτείται 

 

 
Συλλογή Δείγματος  Η επιλογή των αθλητών που θα ελεγχθούν μπορεί να είναι 
τυχαία ή να γίνει κατ’ όνομα, ή μπορεί να βασίζεται στη σειρά κατάταξης αγώνων. 
Κατά τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, ένας αθλητής μπορεί να 
ελεγχθεί περισσότερες από μία φορές. 
Στους ελέγχους εκτός αγώνων, οι αθλητές ειδοποιούνται να ελεγχθούν σε 
οποιοδήποτε εφικτό τόπο και χρόνο.     Πριν τον έλεγχο, δίδεται στον αθλητή 
σύντομη ειδοποίηση ή καθόλου ειδοποίηση γραπτά ή προφορικά. Όσο πιο σύντομη 
πριν τη δειγματοληψία είναι η ειδοποίηση, τόσο πιο αξιόπιστος είναι ο έλεγχος 
αντι-ντόπινγκ. Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διάρκεια συλλογής του 
δείγματος από τον αθλητή είναι η ίδια για ελέγχους εντός και εκτός αγώνων. Τα 
συλλεγμένα δείγματα μεταφέρονται στο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ από τους 
δειγματολήπτες του αντί-ντόπινγκ. 
 
Ανάλυση Δείγματος Τα δείγματα ελέγχων ντόπινγκ αναλύονται σε Αναγνωρισμένα 

Εργαστήρια από το WADA ώστε τα αποτελέσματά τους να αναγνωρίζονται ως 

έγκυρα από τις αθλητικές αρχές.Τα δείγματα παραλαμβάνονται από το εργαστήριο 

,το οποίο  διεξάγει εργασίες έρευνας για τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας των 

απαγορευμένων ουσιών. Η ευθύνη της ακεραιότητας των δειγμάτων ελέγχου 

ντόπινγκ αρχίζει από τη συλλογή των δειγμάτων ενώ και η επακόλουθη διαδικασία 

είναι  σημαντική ( το δείγμα ελέγχεται για ρΗ και συγκεκριμένη περιεκτικότητα και 

μετά επεξεργάζεται κατάλληλα, ώστε να αποσταλεί στα εργαστήρια για την  

ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών ). Ένα βασικό στοιχείο του ελέγχου ντόπινγκ 

είναι η ανωνυμία του δείγματος του αθλητή ή του αλόγου από το εργαστήριο. . Τα 

αρνητικά δείγματα δεν επεξεργάζονται περαιτέρω μετά την εφαρμογή των 



διαδικασιών ανάλυσης σάρωσης, ενώ τα ύποπτα για θετικά αποτελέσματα 

δείγματα επεξεργάζονται ειδικά με τις διαδικασίες επιβεβαίωσης  . 

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥΣ 
 
Τρόποι ανίχνευσης ουσιών 
 
α)Οι τρίχες της κεφαλής 
Η τρίχα αντιπροσωπεύει ένα κατάλληλο υλικό έρευνας για την εξακρίβωση 
κατάχρησης ουσιών. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λήψης της ουσίας  αυτές 
αποθηκεύονται στη δομή της τρίχας σε  
μακροπρόθεσμη βάση. Συνήθως χρησιμοποιείται για δείγμα μια δέσμη μαλλιών. 
Προκειμένου να αποκλειστεί ένα λανθασμένα  
θετικό εργαστηριακό αποτέλεσμα από τέτοιες εξωτερικές μολύνσεις, το υλικό 
δειγμάτων πρέπει να πλένεται μια ή αρκετές φορές πριν από την ανάλυση. 
 
 
β)Ανάλυση μαλλιών 
Η κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων μπορεί να αποδειχθεί για 
μεγαλύτερη χρονική περίοδο, με την ανάλυση μαλλιών, από ότι με την ανάλυση 
αίματος ή την ανάλυση ούρων. Οι καταναλωμένες ουσίες ή και οι μεταβολίτες τους, 
αποθηκεύονται στην ρίζα της τρίχας 
Οι μέθοδοι ανίχνευσης πουχρησιμοποιούνται στο εργαστήριο είναι πολύπλοκες και 
απαιτούν υψηλού κόστους τεχνολογική υποδομή, αλλά και δεδομένη 
εμπειρογνωσία του αναλυτή.  
 
γ)Ανάλυση ούρων:ορισμενες απαγορευμένες ουσιες αποβαλλονται μεσω των 
νεφρων και ειναι ανιχνευσιμες απο την εξεταση των ουρων 
 
δ)Οι πιο σύγχρονες μεθοδολογίες 
Υπήρχαν ποικίλες μεθοδολογίες ανά την ιστορία για την ταυτοποίηση και 
τονπροσδιορισμό μιας ουσίας ντόπινγκ. Οι πιο σύγχρονες από αυτές είναι η 
αεριουγροχρωματογραφία (G.L.C.) και η υγρή χρωματογραφία υψηλής 
απόδοσης(H.P.L.C.) 
 
#Α) (G.L.C.)είναι μέθοδοςδιαχωρισμού μειγμάτων ουσιών εξαιρετικά 
ευαίσθητη, ιδιότητα που την καθιστά απαραίτητη στον έλεγχο ντόπινγκ. 
 
#Β) Η H.P.L.C 
 είναι μέθοδος που επιτυγχάνει καλύτερο διαχωρισμό μειγμάτων 
ουσιών, απ’ ότι η G.L.C., θεωρείται όμως ότι είναι μέ 
θοδος λιγότερο ευαίσθητη και εκλεκτική για τις ουσίες που ελέγχονται για ντόπινγκ.  
 
 
 
 
 



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
 
  Στην όλη διαδικασία που αποσκοπεί στην εύρεση των απαγορευμένων ουσιων 
επιθυμιτή είναι και η συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών όπως:η ποσότητα 
που έχει ληφθεί και ο χρόνος απο τη λήψη της ουσιας.Στην επιτευξη του στοχου 
αυτού τα βασικοτερα προβληματα που συνανταμε είναι τα ακόλουθα: 
 
•Ο μεγάλος αριθμός των δειγμάτων που θα πρέπει να αναλυθεί σε εξαιρετικά 
μικρόχρονικό διάστημα 
 
•Ο καθορισμός των ορίων της συγκέντρωσης μιας παρανομης ουσιας πάνω από τα 
οποία να θεωρηθεί ως ντόπινγκ. 
 
•Αμφισβήτηση,απο τα εμπλεκομενα προσωπα, που αφορά τη δειγματοληψία, τη 
φύλαξη, τη συντήρηση και όλες τις λοιπές διαδικασίεςπου με τη σειρά τους 
μπορείνα θεωρηθεί ότι επηρεάζουν το αποτέλεσμα ελέγχου. 
 
«Τεχνικές» ντόπινγκ που δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν εργαστηριακά:  
 
1)Η χορήγηση ουσιών (συμπλόκων) που παρεμποδίζουν την ταυτοποίηση. 
Ουσιαστικα αλλιωνουν τα αποτελεσματα. 
 
Σύμπλοκο ή σύμπλοκη ένωση είναι ένα σταθερό συγκρότημα ατόμων 
το οποίο αποτελείται από ένα κεντρικό άτομο, συνήθως μεταλλικό ιόν, το οποίο 
ενώνεται με ορισμένο αριθμό ιόντων ή ουδετέρων μορίων. 
 
 
2)Η μετάγγιση αίματος που δεν μπορεί να ανιχνευθει ευκολα. 
 
3)Πράξεις δολιοφθοράς που επινοεί συνεχώς η ανεξάντλητη φαντασία των 
δολιοφθορέων του γνήσιου αθλητισμού. 
 
Τρόποι χρήσης των ουσιών του ντόπινγκ 
 
Ντόπινγκ αίματος: 
Για πολλούς αθλητές είναι πολύ σημαντική η αντοχή. Η αντοχή εξαρτάται από την 
ποσότητα οξυγόνου που μεταφέρεται στους μυς μας από το αίμα. Για να αυξηθεί η 
ποσότητα αυτή, να τι σκέφτηκε ο άνθρωπος: Ντόπινγκ Αίματος 
 
 
Ύπνωση: 
Οι ειδικοί θεωρούν την ύπνωση στους αθλητές μια πολύ καλή εναλλακτική λύση για 
το ντόπινγκ και παράλληλα εντελώς ακίνδυνη.Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται 
σπάνια στα διάφορα αθλήματα, παρά την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά της 
σε άλλους τομείς ιατρικής επέμβασης.Σχετίζεται άμεσα με την ελαχιστοποίηση 
ανασταλτικών παραγόντων (ψυχοσυναισθηματική κατάσταση), ικανότητα 
αυτοσυγκέντρωσης, συγχρονισμός κινησεων και αλλα... 



 
 
 
* Ο θεραπευτής αρχίζει να μιλάει στον αθλητή σαν να του αφηγείται μια ιστορία, 
κάτι που είναι πολύ σημαντικό να γίνει στην αρχή για να χαλαρώσει. Στη συνέχεια, 
με μονότονη φωνή επαναλαμβάνει πολλές φορές τις ίδιες φράσεις, τις οποίες έχει 
συμφωνήσει να λέει μαζί του από πριν. Σιγά-σιγά ο αθλητής πέφτει σε βαθιά 
χαλάρωση και αρχίζει να βλέπει τις λεγόμενες εσωτερικές του εικόνες, που 
αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματά του. Η φάση της θεραπείας ξεκινάει, ενώ ο 
αθλητής έχει περάσει στο στάδιο της ύπνωσης. Οταν τελειώσει, ο θεραπευτής τον 
ξυπνάει σταδιακά, έχοντας επηρεάσει τις εσωτερικές του εικόνες, άρα τα 
συναισθήματά του, και βοηθώντας τον να γίνει πιο δυνατός. 
 
 
Ηλεκτρομυϊκή διέγερση: 
Μια ακόμη υπό απαγόρευση μέθοδος παρέμβασης και θεωρούμενη ως 
ντοπάρισμαείναι η Μυϊκή Διέγερση με Ηλεκτρόδια. Η 
μέθοδος αυτή συνίσταται στην εφαρμογή ηλεκτρικών παλμών σε μια ομάδα μυών 
με ρυθμιζόμενη συχνότητα, ώστε να επιφέρει μέγιστη μυϊκή σύσπαση χωρίς να 
προκαλεί πονο. Ο ηλεκτρισμός επιτρέπει την αύξηση της μυϊκής μάζας χωρίς 
κόπωση. 
 
Επαγωγή μεταφοράς οξυγόνου: 
Επιστημονικά, έχουν καταγραφεί δύο διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής της μεθόδου 
αυτής, οι οποίοι είναι οι εξής: 
α. Ντόπινγκ Αίματος (Blood doping). 
Αναφέρεται στην χορήγηση  αίματος, ερυθρών αιμοσφαιρίων ή σχετικών 
προϊόντων,χορήγηση τεχνητών φορέων οξυγόνου  
β. Χορήγηση σκευασμάτων που βοηθουν την πρόσληψη, μεταφορά ή διάθεση 
οξυγόνου.  
 
Γονιδιακό ντόπινγκ: 
ειναι η χρήση γονιδίων ή γενετικών στοιχείων με σκοπο τη βελτίωση της αθλητικής 
επίδοσης. Δείγματα αυτού του είδους ντόπινγκ δεν έχουν ανιχνευθεί, ενώ 
ερευνητές και αθλητικοί φορείς φοβούνται ότι γενετικά τροποποιημένοι αθλητές 
εμφανίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο. Το γονιδιακό 
ντόπινγκ έχει πολλες δυνατότητας εφαρμογής και η ανίχνευσή του καθίσταται 
ιδιαίτερα δυσκολη. Μια 
γενετική τροποποίηση μπορεί 1) να αυξήσει τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
στον οργανισμό κάποιου, 2)να οδηγησει σε αύξησης της μυϊκής μάζας ενώ 
παράλληλα συμβαλει και στην διατήρηση της μυϊκής δύναμης. Αξίζει να σημειωθεί 
ακόμη ότι ένας γενετικά τροποποιημένος αθλητής δύναται 3)να αναρρώνει 
ταχύτερα από ενδεχόμενους τραυματισμούς. 
  

 



Κυρώσεις  

  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-ντόπινγκ, το ντόπινγκ ορίζεται ως η 

ύπαρξη μιας ή περισσοτέρων από τις παραβάσεις των κανόνων ελέγχου αντι-

ντόπινγκ που αναφέρονται από το Άρθρο 2.1 ως το Άρθρο 2.8 του Κώδικα. Για 

παράβαση κάθε ενός από αυτούς τους κανόνες προβλέπονται διαφορετικές 

κυρώσεις, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στο άρθρο 10 του Κώδικα. Η 

περίοδος αποκλεισμού για τις παραβάσεις κανόνων ελέγχου αντι-ντόπινγκ είναι η 

ακόλουθη: 

• Εκτός από τις ουσίες ειδικής αναφοράς για παράβαση των Άρθρων 2.1 (Παρουσία 

Απαγορευμένης Ουσίας ή Μεταβολιτών ή Δεικτών της), 2.2 (Χρήση ή 

Αποπειραθείσα Χρήση Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου) και 2.6 

(Κατοχή Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων)  

Πρώτη παράβαση: 2 έτη  

Δεύτερη παράβαση: Ισόβια  

• Για τις ουσίες ειδικής αναφοράς, εάν ο αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η χρήση 

της ειδικής ουσίας δεν πραγματοποιήθηκε με σκοπό να ενισχύσει την αθλητική 

απόδοση  

Πρώτη παράβαση: Το ελάχιστο, μια προειδοποίηση και μια επίπληξη και καμία 

περίοδος αποκλεισμού από μελλοντικές αθλητικές διοργανώσεις και το μέγιστο, 

αποκλεισμός ενός έτους.  

Δεύτερη παράβαση: 2 έτη  

Τρίτη παράβαση: Ισόβια 

• Για τις παραβάσεις του Άρθρου 2.3 (άρνηση ή αποτυχία υποβολής σε 

δειγματοληψία) ή του Άρθρου 2.5 (αλλοίωση ή απόπειρα αλλοίωσης οποιουδήποτε 

μέρους του ελέγχου ντόπινγκ)  

Πρώτη παράβαση: 2 έτη  

Δεύτερη παράβαση: Ισόβια 

• Για τις παραβάσεις των Άρθρων 2.7 (Διακίνηση) ή 2.8 (Χορήγηση Απαγορευμένης 

Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου), η περίοδος αποκλεισμού που επιβάλλεται 

είναι το ελάχιστο 4 έτη μέχρι και ισόβιος αποκλεισμός  

• Για τις παραβάσεις του Άρθρου 2.4 (αποτυχία συμπλήρωσης των εντύπων 

εντοπισμού ή/και διαφυγόντες έλεγχοι), η περίοδος αποκλεισμού θα είναι 

τουλάχιστον τρεις μήνες και το μέγιστο 2 έτη 

 

 

 



 

https://www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/doping-control-

process-for-athletes#.VGMmZDSsV8E 

 

Απαγορευμένες και μη ουσίες 

Οι Επιτρεπόμενες ουσίες είναι οι εξής: 

1.ασπιρίνη(aspirin) 

2.κοδεΐνη(codeine) 

3.δεξρτομεθορφάνη(dextromethorphan) 

4.δεξιροπροποξυφαίνη(dextropropoxyphene) 

5.διαδροκοδεΐνη(dihydrocodeine) 

6.διφαινοξυλικό(diphenoxylate) 

7.αιθυλομορφίνη(ethenomorphine) 

8.φολκοδίνη(pholcodine) 

9.προποξυφαίνη(propoxyphene) 

10.παρακεταμόλη(paracetamol) 

11.τραμαδόλη(tramadol) 

 

 

 



 

Ειδικά Συµπληρώµατα Πρωτεΐνης: 

   Οι αθλητές που κυρίως εµπλέκονται σε προπόνηση µε βάρη και επιδιώκουν την 

αύξηση της µυϊκής µάζας τους, καθώς και οι αθλητές αντοχής χρειάζονται 

περισσότερη πρωτεΐνη από τη συνιστώµενη. Ειδικά όταν ηενεργειακή πρόσληψη 

δεν είναι αρκετή, ώστε  να καλύψει την ηµερήσια ενεργειακή κατανάλωση. Η 

ικανότητα των πρωτεϊνικών συµπληρωµάτων βελτιώνουν την απόδοση 

περισσότερο και από την ίδια την προπόνηση.               

  Τα  συµπληρώµατα πρωτεΐνης αντικαθιστούν  τρόφιμα υψηλής  πρωτεϊνικής 

σύστασης.Η πρωτεΐνη που περιέχεται σε αυτά τα συµπληρώµατα προέρχεται από 

φυσικές πηγές όπως γάλα, αυγά και σόγια. Τέτοια σκευάσµατα δεν έχουν καµιά 

διαφορά από τη φυσική πρωτεΐνη που µπορεί να προσλάβει κανείς µε τη διατροφή. 

Το «πλεονέκτηµα», των συµπληρωµάτων αυτών, είναι το ότι είναι πλέον εύχρηστα 

από τους πολυάσχολους αθλητές 

Βιταµίνη Α: πονοκέφαλος, ναυτία, διάρροια κ.λ.π 

Βιταµίνη D: ανορεξία, ναυτία κ.λ.π 

Βιταµίνη Ε: ναυτία, κοιλιακός πόνος, εµετός και διάρροια. 

Βιταµίνη Κ: θροµβώσεις, έµετοι 

Ασβέστιο (Ca): δυσκοιλιότητα, καρδιακές αρρυθµίες κ.λ.π 

Θειαµίνη (Β1): γενικά στερείται τοξικότητας. 

Ριβοφλαβίνη (Β2): ): γενικά απουσία τοξικότητας. 

Νιασίνη (Β3): εξανθήµατα, φαγούρα, κάψιµο στο δέρµα 

Βιταµίνη Β6: απώλεια αισθητικότητας, προβληµατική βάδιση. 

Φυλλικό οξύ: µπορεί να συγκαλύψει κακοήθη αναιµία από ανεπάρκεια βιταµίνης 

Β12. 

Βιταµίνη C: διάρροια, ναυτία και στοµαχικές κράµπες 

Φώσφορος (Ρ): διαταραχή του µεταβολισµού του ασβεστίου, γαστρεντερική 

δυσφορία από φωσφορικά άλατα. 

Μαγνήσιο (Mg): ναυτία, έµετοι, διάρροιες. 

 

 



 

 

Μη επιτρεπόμενες ουσίες 

  Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ουσιών και κάθε αθλητής χρησιμοποιεί την κατάλληλη 

ανάλογα με το άθλημά του. Έτσι λοιπόν κάποιες αυξάνουν το μυϊκό ιστό, την αντοχή 

και τη δύναμη του αθλητή, άλλες μειώνουν τον πόνο ή προκαλούν διέγερση ή 

χαλάρωση. Όλες όμως έχουν  παρενέργειες, πολλές εκ των οποίων ιδιαίτερα 

σοβαρές ακόμα και θανατηφόρες. 

Η πιο διαδεδομένη κατηγορία τέτοιων ουσιών είναι τα αναβολικά ανδρογόνα 

στεροειδή (ή αναβολικά στεροειδή). Τα περισσότερα από αυτά περιέχουν την 

ορμόνη τεστοστερόνη, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των 

χαρακτηριστικών του φύλου στον άνδρα (χροιά της φωνής, τριχοφυΐα στο πρόσωπο 

και τον κορμό) και την αύξηση του μυϊκού ιστού. Οι ουσίες αυτές λαμβάνονται είτε 

με τη μορφή χαπιών είτε ενέσιμα από αθλητές που προπονούνται με βάρη καθώς 

και από τους ποδοσφαιριστές. Αποβλέπουν στην αύξηση της μυϊκής τους μάζας, της 

δύναμης και της αντοχής τους, ώστε να προπονούνται για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα και πιο εντατικά, μειώνοντας το αίσθημα της κούρασης. Επιπλέον 

μειώνουν την ποσότητα του λίπους στο σώμα. Τα αναβολικά στεροειδή 

χρησιμοποιούνται και από άτομα που απλά επιθυμούν να αποκτήσουν μια 

εντυπωσιακή εμφάνιση με καλοσχηματισμένους και διογκωμένους μυς. Βέβαια, 

πολλοί από αυτούς που λαμβάνουν τις παραπάνω ουσίες αγνοούν τις παρενέργειες 

που αυτές έχουν, όπως όλα τα φάρμακα. Μερικές από αυτές είναι: 

 Στον άνδρα υπάρχουν αποτελέσματα στειρότητας και ανάπτυξη του στήθους. 

 Στη γυναίκα είναι δυνατό να παρατηρηθεί αυξημένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο και 
το σώμα, βαθιά φωνή,  μικρό στήθος, διαταραχές της περιόδου. 

 Στους έφηβους προκαλείται διαταραχή στην ανάπτυξη με αποτέλεσμα χαμηλό 
ύψος. 

 Γενικότερα επιβαρύνεται το ήπαρ, προκαλείται αύξηση της αρτηριακής πίεσης και 
παρατηρούνται ψυχικές διαταραχές π.χ αυξημένη επιθετικότητα, υπερδιέγερση 
ακόμα και κατάθλιψη. 

 

 

 

 

 

 



 Αρρενοποίηση του θήλεως 

1.     ανάπτυξη τριχοφυϊας ανδρικού τύπου στο πρόσωπο 

2.     βραχνή φωνή μπάσα 

3.     ακμή 

4.     μεγένθυση κλειτορίδας 

5.     αλωπεκία ανδρικού τύπου 

  

 Διαταραχές στην αναπαραγωγική λειτουργία 

1.     υπολειτουργία στις  ωοθήκες, αμηνόρροια  και  στείρωση  για  τη  γυναίκα 

και  ατροφία  των όρχεων, ολιγοσπερμία   και στείρωση για τον άνδρα. 

2.     μείωση  του μεγέθους  του στήθους 

και  μεταβολή  της  κατανομής  του  λίπους  στη γυναίκα και ανάπτυξη του μεγέθους 

του στήθους στον άνδρα. 

  

 

 Αλλαγές στο μεταβολισμό των λιπιδίων – Πρόβλημα στη καρδιά 

1.    αύξηση των τριγλυκεριδίων και της χοληστερίνης 

2.    αύξηση των LDL λιποπρωτεϊνών 

3.    μείωση των HDL λιποπρωτεϊνών 

  

 Αλλαγές στο δέρμα και τα μαλλιά 

1.   έντονη ακμή στο πρόσωπο   

2.  αλωπεκία ανδρικού τύπου 

 

 Αλλαγές στο μεταβολισμό – Πρόβλημα στο συκώτι 

1.    κατακράτηση υγρών και νατρίου από τα νεφρά με αποτέλεσμα υπέρταση 

2.    αλλαγές στο συκώτι και στα επίπεδα διαφόρων ενζύμων του 



3.    διαταραχές στη δραστηριότητα της ινσουλίνης και στα διάφορα ένζυμα 

του μεταβολισμού 

4.   καταστροφή   στα νεφρά   και  στο  συκώτι 

5    διαταραχές  στην  απορρόφηση  του  ασβεστίου  από τα 

οστά   με  κίνδυνο πρόωρης   οστεοπόρωσης, εάν η χρήση είναι εκτεταμένη.  

  

 

 

 Ψυχολογικές αλλαγές στη συμπεριφορά του ατόμου 

1.    ευφορία 

2.    κατάθλιψη 

3.    ψύχωση 

4.    επιθετικότητα, μη ελεγχόμενη εκρηκτική συμπεριφορά 

5.    νυμφομανία 

 

Συμπεράσματα- Προτάσεις 

  Η ομάδας μας ασχολήθηκε με το αντί-ντόπινγκ. Μολις το 1967 η αθλητική 

κοινότητα πήρε τα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης για το ντόπινγκ.Τη χρονιά αυτή η 

Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή διόρισε μια ιατρική επιτροπή με σκοπό τον καθορισμό 

των ουσιών και μεθόδων που η χρήση τους θα πρέπει να απαγορεύεται στον 

αθλητισμό.Επίσης το Νοέμβριο του 1999 ιδρύθηκε η παγκόσμια οργάνωση αντι-

ντόπινγκ(WADA) και άλλοι εθινικοι οργανισμοί αντι-ντόπινγκ 

πχ(USADA,AADA,ΕΣΚΑΝ). 

  Αν και η οργανωμένη αντίδραση στο ντόπινγκ άργησε (λόγο συγκεκριμένων κατα 

πάσα πιθανότητα αιτίων)τα κατασταλακτικα μέτρα,που πάρθηκαν για την 

αντιμετώπιση του ντόπινγκ δεν είναι εύκολο να έχουν πάντα ικανοποίητικη 

απόδοση.Για να αντιμετωπιστεί το ντόπινγκ αποτελεσματικά, κάτι όπως φαίνεται 

πάρα πολύ δύσκολοθα πρέπει να γίνουν ιδιαίτερα εντατικές και μελετημένες.Για την 

ώρα βρισκόμαστε ακόμα στη φάση όπου οι μέθοδοι ανίχνευσης 

ακολουθούνπροσπάθειες αργοπορημένα τις νέες μεθόδους ντόπινγκ ή και τις 

μεθόδους απόκρυψης.Παρολα αυτά προσπαθείσαμενα καταγράψουμε κάποιους 

τρόπους καταπολέμησης του ντόπινγκ. 



Ομως για να οργανωθεί μια αποτελεσματική παγκόσμια στρατηγική αντιμετώπισης 

του ντό ίσως θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι παρακάτω τρόποι: 

 

•Η ενημέρωση 

 Όπως είναι γνωστό, σοβαρό ντόπινγκ χωρίς τη συμμετοχή, συνταγογράφηση και 

καθοδήγηση των γιατρών δεν μπορεί να υπάρξει. Ετςι πρώτα απ’ όλα πρέπει να 

ενημερωθούν όλοι οι γιατροί ως προς το μέγεθος του προβλήματος, τις διαστάσεις 

που έχει πάρει, τους κινδύνους για τα παιδιά αλλά και τους αθλητές και 

πρωταθλητές. Το ντόπινγκ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κάθε άλλο πρόβλημα 

δημόσιας υγείας, όπως το κάπνισμα, τα οινοπνευματώδη, τα ναρκωτικά κ.τ.λ.Ο 

γιατρός που γνωρίζει τις επιπλοκές της χρησιμοποίησης των διαφόρων μεθόδων και 

ουσιών θα πρέπει να είναι ο πρώτος που θα κάνει τη σωστή ενημέρωση. 

Η σωστή ενημέρωση και η εκπαίδευση αποδίδει στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος, αφού σε ένα σημαντικό ποσοστό η χρήση γίνεται χωρίς τη γνώση των 

συνεπειών. 

 

 

 Συνενοηςη των ενδιαφερομένων: 

 

  Πρέπει μαζί με τους γιατρούς να συνεννοηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως οι 

αθλητές, προπονητές, σύλλογοι, ομοσπονδίες, δάσκαλοι, γονείς αλλά και νομικοί, 

πολιτικοί κ.τ.λ., για το αν θέλουν το ντόπινγκ στον αθλητισμό ή όχι. 

 

•Οχι νοοτροπία ντόπινγκ: 

Τι είναι η νοοτροπία ντόπινγκ;  

Η νοοτροπία ντόπινγκ υπάρχει στις άκρως ανταγωνιστικές κοινωνίες, (υψηλής 

απόδοσης- υψηλού κινδύνου) όπου σκοπός είναι η επιτυχία, το χρήμα, η δόξα, 

άσχετα με το τίμημα (κοινωνίες ντόπινγκ), εκεί οποιοδήποτε απαγορευτικό μέσο δεν 

έχει μεγάλα περιθώρια επιτυχίας. Ο Ιδανικός στόχος θα πρέπει να είναι η ύπαρξη 

καθαρού αθλητισμού. Η επίτευξή του όμως όπως φαίνεται προς το παρόν είναι 

δύσκολη διότι πρώτα απ’ όλα χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στη ζωή. 

Επίσης, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και σε ότι αφορά τον αθλητισμό με 

κυριότερο σημείο την αποσύνδεση του από τα οικονομικά ή άλλα οφέλη.  

 

  Το συμπέρασμα μας είναι πως ο αθλητισμός πρέπει να είναι δίκαιος αν κάποιοι 

αθλητές κάνουν ντόπινγκ ενώ οι άλλοι όχι τότε ο αθλητής που δεν κάνει είναι 

σχεδόν καταδικασμένος στην αποτυχία (λέγεται ότι κερδίζουν οι καλύτερα 

ντοπαρισμένοι ή οι καλύτεροι από τους ντοπαρισμένους)χωρίς την ύπαρξη υψηλή 

των , παραγόντων , ακόμη και γιατρων που υποστηρίζουν την χρησιμοποίηση των 



διαφόρων αθέμιτων μεθόδων και ουσιών στον αθλητισμό.Ενας αθλητής πρέπει να 

χαίρεται με αυτό που κάνει για την υγεία και το πνεύμα του χωρίς να έχει στόχο την 

δόξα την επιτοίχια.Αλλα να παίζει δίκαια καθαρά,σεβόμενος τους συμπαίκτες αλλά 

και τους αντιπάλους.Το ζητούμενο στον αθλητισμό δεν είναι η αναγνώριση (και τα 

επακόλουθα τις) ενός μεταλλίου ή η πρωτιά αλλα η συμμετοχή και συνεργασια και 

η αναγνώριση της προσπάθειας αυτής μέσα απο το κοινό,τους συμπαίκτες, τους 

αντιπάλους αυτή είναι μια πραγματική νίκη!!!!!! 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ 

http://old.law.uoa.gr/crime-research/athlitika.pdf 

http://www.doping-prevention.sp.tum.de/el/control-system-analytics/testing-procedures.html 

http://www.onsports.gr/Spor/Alla-Spor/item/285008-Elegchos-ntopingk-gia-160-Ellhnes-athlhtes-kai-

athlhtries 

 www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2) 

www.eskan.gr  

http://1lyk-param.thesp.sch.gr/files/ntoping.pdf 

https://mail.google.com/mail/u/0/? 
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