
                  

 

 

Εργασία Σχολικού Περιεχομένου  

Πρόλογος  

Η ιστορία του ντόπινγκ 

Πολλοί αθλητές χρησιμοποιούν τα αναβολικά και με αυτό εξασφαλίζουν τη νίκη 

τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αδικεί τους υπόλοιπους αθλητές  που έχουν την 

αξιοπρέπεια να μην χρησιμοποιήσουν τις ουσίες.  

  

Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά αθλητές με υπόθεσης ντόπινγκ.  

                            

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

                   Λανς Άρμστρονγκ 
                                       

                                      
 

 

Ο Λανς Άρμστρονγκ (πραγματικό όνομα Lance Gunderson). Είναι Αμερικανός ποδηλάτης, που κάνοντας χρήση 
αναβολικών και ψευδόμενος επ'αυτού, κατάφερε να ανακηρυχθεί επτά διαδοχικές φορές (1999-2005) νικητής του 
γύρου της Γαλλίας (Tour De France), του μεγαλύτερου αγώνα ποδηλασίας στον κόσμο και ενός από τους πιο 
εξαντλητικούς αγώνες σε όλο τον αθλητισμό. Αυτό αρχικά αναγνωρίστηκε ως ρεκόρ για την ποδηλασία , μέχρι που 
μαθεύτηκε η αλόγιστη χρήση ουσιών. 

Μια από τις φράσεις που είπε ήταν η παρακάτω: 

IF YOU CONSIDER MY SITUATION: A GUY WHO COMES BACK FROM ARGUABLY, YOU 

KNOW, A DEATH SENTENCE (ARMSTRONG'S 1996 CANCER DIAGNOSIS AND TREATMENT), 

WHY WOULD I THEN ENTER INTO A SPORT AND DOPE MYSELF UP AND RISK MY LIFE 

AGAIN? THAT'S CRAZY. I WOULD NEVER DO THAT. NO. NO WAY 

— Lance Armstrong, 2005 

Που μεταφράζεται ως : 

«Αν εσείς θεωρείτε την κατάσταση μου : ένας τύπος ο οποίος επιστρέφει αναμφισβήτητα 

από θανατική καταδίκη ( το 1996  διαγνώστηκε ότι είχε καρκίνο ). Για πιο λόγο θα έπαιρνα 

μέρος σε αυτό το άθλημα και να ντοπαριστώ ρισκάροντας ξανά την ζωή μου».       

 

 

Άλλοι αθλητές με όμοια γεγονότα : 

  
Κατερίνα Θάνου 
Μπέν Τζόνσον  
Άννα Βερούλη 
Μάριον Τζόουνς 

                        



 

 

                      Κατερίνα Θάνου 

 

 Η Κατερίνα Θάνου είναι πρώην αθλήτρια του στίβου, αγωνιζόταν στους δρόμους 

ταχύτητας. Κατέκτησε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μαεμπάσι της 

Ιαπωνίας το 1999 και στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες κλειστού στίβου στα 60 μέτρα το 

1996 και το 2000. 

 

                                  Σκάνδαλο Αναβολικών  

 

Το 2004 στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Κατερίνα Θάνου ήταν μια από 

τις αθλήτριες που αναμενόταν να πρωταγωνιστούν στα 100 μέτρα των γυναικών. Την μέρα 

πριν την τελετή έναρξης, η Κατερίνα Θάνου και ο συναθλητής της Κωνσταντίνος Κεντέρης 

δεν εμφανίστηκαν σε αιφνιδιαστική κλήση για αντί-ντόπινγκ και αργότερα την ίδια νύχτα 

νοσηλεύθηκαν και οι δύο, ισχυριζόμενη ότι είχαν τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα με 

μοτοσικλέτα. Στο σκάνδαλο που ακολούθησε σε σχέση με την εξέταση τους, οι Κατερίνα 

Θάνου και ο Κωνσταντίνος Κεντέρης ανήγγειλαν την απόσυρσή τους από τους αγώνες στις 

18 Αυγούστου 2014, μετά από ακρόαση της πειθαρχικής Επιτροπής της ΔΟΕ. Η IAAF τους 

επέβαλε προσωρινή ποινή αποκλεισμοί από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα που άρχισε 

να ισχύει από τις 22 Δεκεμβρίου 2004. Η ποινή τους έλιξε στις 22 Δεκεμβρίου 2006.    

 



 

 

                                             Μπέν Τζόνσον  

                                  
  

Η πιο γνωστή υπόθεση ντοπαρίσματος στον αθλητισμό συνέβη στην Σεούλ το 1988 , 

όπου ο Καναδός σπρίντερ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στίβου 9’79’, νικώντας τον 

αντίπαλο του Καρλ Λιούις. Τρείς μέρες μετά ο Τζόνσον κατηγορήθηκε για χρήσει 

στανοζολόνης  και τιμωρήθηκε με στέρηση του χρυσού μεταλλίου, που πήγε στον 

Λιούις. Στα επόμενα 5 χρόνια ο Λιούις και άλλοι 5 από τους 8 φιναλίστ κατηγορήθηκαν 

για ντόπινγκ.     

 

                   Άννα Βερούλη 

                                            
 

Η Άννα Βερούλη(γεννημένη στην Καβάλα στις 13 Νοεμβρίου 1956) είναι παλιά 

πρωταθλήτρια του ακοντισμού και σήμερα στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

          Αθλητική Σταδιοδρομία 
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος  Άντζελες 1984 ήταν η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για 

ένα μετάλλιο στο στίβο μετά από πολλά χρόνια, ωστόσο πιάστηκε να έχει χρησιμοποιήσει 

την απαγορευμένη ουσία νανδρολόνη (Nandrolene) και αποκλείστηκε από τους αγώνες.  

Είχε ούτως ή άλλος και αγωνιστικά αποκλειστεί στον προκριματικό γύρο με επίδοση 58.62 

μέτρα και η επίδοση θεωρήθηκε ως μη γενόμενη. 



                                              

                                       Μάριον Τζόουνς 

                              
 

Στους ολυμπιακούς αγώνες του Σίντνει , η Αμερικανίδα σπρίντερ κέρδισε 5 μετάλλια, αλλά 7 

χρόνια μετά  όταν η υπόθεση BALCO (του εργαστηρίου που παρήγε το THG) έφτασε στα 

δικαστήρια , αναγκάστηκε να παραδεχτεί τη χρήση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις 

αφαιρέθηκαν όλα, και στη συνέχεα φυλακίστηκε για ψευδορκία σε προηγούμενο 

δικαστήριο για την ίδια υπόθεση. Στην κούρσα των 100 μέτρων, την δεύτερη θέση είχε 

πάρει η Κατερίνα Θάνου, η ΔΟΕ αρνήθηκε να δώσει το χρυσό στην Θάνου, διότι και αυτή 

είχε εμπλακεί σε όμοιο σκάνδαλο.  
 

 

 

Επίλογος 

Το συμπέρασμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, που 

χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, καταστρέφουν τι ζωή 

τους  για να κερδίσουν ένα χρυσό μετάλλιο, αλλά και 

την προσωπικότητα τους επειδή έφθειραν όλη τι 

δουλεία που άντλησαν, χάνοντας τα μετάλλια τους στη 

δική.   

 


