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Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη των 

καθηγητών μας, κ. Γιάννη Κοπιδάκη και κ. Φανή 

Φουντουλάκη και εντάσσεται  στα πλαίσια του μαθήματος 

της ερευνητικής εργασίας Α’ Λυκείου. Στην εισαγωγή 

αναφέρεται ο ορισμός του ντόπινγκ και διαχωρίζουμε τις 

συνέπειες του σε δύο σκέλη. Το Κύριο Μέρος περιλαμβάνει 

λεπτομερώς τις συνέπειες ως προς το ψυχολογικό και το 

σωματικό κομμάτι αλλά και τις νομικές κυρώσεις επάνω 

στους χρήστες τέτοιων ουσιών. Για τη συμβολή τους στην 

διεκπεραίωση της, ευχαριστούμε τον κύριο Γεώργιο 

Στειακάκη για τη ουσιαστική βοήθεια του πάνω στο νομικό 

κομμάτι. 

ΠΗΓΕΣ: 

 

http://nomikisimvouli.blogspot.gr/2012/07/blog-post_26.html 

http://www.greek-health.gr/2007/12/blog-post_17.html 

http://www.doping-prevention.sp.tum.de/el/human-

body/psychological-effects-and-addicition/psychological-effects-and-

addicition.html 

http://www.doping-prevention.sp.tum.de/el/substances-and-

methods/stimulants/stimulants/psychological-effects-and-

addicition.html 

http://www.pemptousia.gr/2012/11/i-epiptosis-stin-igia-apo-to-

ntopin/ 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3516_06.htm 

http://www.0069.syzefxis.gov.gr/index.php/nomothesia 

http://nomikisimvouli.blogspot.gr/2012/07/blog-post_26.html 

http://www.kathimerini.gr/172747/article/epikairothta/a8lhtismos/t

o-egkefaliko-ntopingk-kai-h-neyrogenesh 
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ΝΤΟΠΙΝΓΚ: Ειρωνεία; Ανηθικότητα; Εμπαιγμός; 
Αναμφίβολα όλα αυτά και πολλά περισσότερα. O σκοπός της 

εργασίας μας είναι η προβολή  και η παρουσίαση των 

συνεπειών και των επιπτώσεων πάνω στη χρήση των 

αναβολικών ντόπινγκ, αλλά και η αναφορά  βασικών νομικών 

κυρώσεων που θα δεχθεί ο χρήστης και οποιοσδήποτε 

βρίσκεται γύρω από αυτό το παράνομο «κύκλωμα» πάνω στον 

αθλητισμό. Η χρήση τέτοιων ουσιών είναι ένα οξύ και 

ακανθώδες για τη σύγχρονη (αθλητική) κοινωνία που μας 

έβαλε στην διαδικασία αναζήτησης πράγμα που μας έπεισε 

για το πόσο επιζήμια είναι η χρήση τους, τόσο για τη σωματική 

όσο και για τη ψυχική υγεία του αθλητή.  

 Σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες που μελετήσαμε και τις 

πληροφορίες που συγκεντρώσαμε, εξάγαμε πλήθος συμπερασμάτων  

πάνω στον ψυχολογικό και σωματικό εθισμό στο ντόπινγκ δηλαδή στη 

χρήση αναβολικών στο χώρο του αθλητισμού. Αρχικά, διαχωρίσαμε  σε 

δύο θεματικές ενότητες το πρώτο σκέλος της εργασίας μας, α.)Τον 

ψυχολογικό εθισμό και β.)Τον σωματικό εθισμό. 

 Ξεκινώντας πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα κίνητρα της χρήσης 

ντόπινγκ στον αθλητισμό αφορούν την επίτευξη κάποιου 

πλεονεκτήματος. Φυσικού(π.χ. καλύτερη απόδοση , έλεγχος πόνου), 

ψυχολογικού(π.χ. άγχος, ένταση, ανησυχία, κούραση) και κοινωνικού 

(π.χ. πίεση για αποτέλεσμα, κατάκτηση υψηλής κοινωνικής θέσης, 

αποδοχή ομάδας). Αυτά τα κίνητρα βασίζονται κυρίως στις ανθρώπινες 

και κοινωνικές συμπεριφορές, τα συναισθήματα και την 

προσωπικότητα. Το μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου ελέγχει την 

ενστικτώδη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και την παρακίνηση.  Όμως 
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όπως θα δούμε και παρακάτω αυτή η «ουτοπία» είναι παροδική και 

έχει ποικίλες επιπτώσεις για τον χρήστη.  

 

Οι νευροδιαβιβαστές όπως η αδρεναλίνη, η νοραδρεναλίνη, η 

ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και το GABA εμπλέκονται στον έλεγχο πολλών 

συναισθηματικών και διανοητικών καταστάσεων. Τα περισσότερα από 

τα ψυχοενεργά φάρμακα λειτουργούν μεταβάλλοντας είτε τον 

μεταβολισμό τους, είτε τη ευαισθησία ειδικών για αυτούς τους 

νευροδιαβιβαστές υποδοχέων. Οι υποδοχείς ντοπαμίνης συμμετέχουν 

στη συμπεριφορά “επιδίωξη της ευχαρίστησης” (αλκοόλ και 

ναρκωτικά) καθώς επίσης και στην ενστικτώδη και επιθετική 

δραστηριότητα. Μια ειδική ομάδα νευροδιαβιβαστών (ενδορφίνες – 

εγκεφαλίνες), δομικά παρόμοιες με τα οπιοειδή, εμπλέκεται στις 

αισθήσεις του πόνου και της ευχαρίστησης. Η ντοπαμίνη και η 

απωθητικά ερεθίσματα ενεργοποιούν ένα "σύστημα τιμωρίας" που 

συμμετέχει στη διαμόρφωση της απάντησης “μάχη ή φυγή”. Όλα τα 

φάρμακα που δημιουργούν τεχνητά μια εξάρτηση αυξάνουν τη 

συγκέντρωση ντοπαμίνης στο σύστημα ανταμοιβής. Το σύστημα 

ανταμοιβής, που συμμετέχει στην επιδίωξη της ευχαρίστησης και της 

ευφορίας αποτελεί έναν πιθανό μηχανισμό αρμόδιο για τη λήψη των 



 
 
 
 

[5] 
 

φαρμάκων και τον εθισμό. Άλλοι λόγοι για την κατάχρηση φαρμάκων 

είναι η αντιμετώπιση της πίεσης. Οι μαθημένες συμπεριφορές μπορούν 

να οδηγήσουν στη χρήση ντόπινγκ στον αθλητισμό.   

 Επίσης, η χρήση φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει ανοχή, εξάρτηση, 

εθισμό ή απόσυρση. Η ανοχή είναι ένας από τους αντισταθμιστικούς 

μηχανισμούς του εγκεφάλου που μειώνουν βαθμιαία την επίδραση των 

φαρμάκων. Η εξάρτηση από τα φάρμακα περιγράφεται ως η λήψη 

φαρμάκου προκειμένου να αποτραπούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι 

φυσικές ή ψυχολογικές διαταραχές της απόσυρσης (σύνδρομο 

στέρησης). 

 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ. 

Α.) 
Η φυσική εξάρτηση εμφανίζεται όταν το σώμα στερείται ενός 

φαρμάκου. Η αποστέρηση οδηγεί στα φυσικά συμπτώματα όπως πόνος 

(οπιούχες ουσίες), έντονος τρόμος (αλκοόλ) ή σπασμοί (βαρβιτουρικά). 

 Συγκεκριμένα μελετήσαμε πιο σοβαρές ασθένειες όπως: 

 

1. Καρδιοαγγειακά προβλήματα 

Για την ουσιωδέστερη κατανόηση των συνεπειών στις καρδιαγγειακές 

λειτουργίες από τη χρήση αναβολικών, προέκυψαν τέσσερα υποθετικά 

μοντέλα. 

Το πρώτο υποθετικό μοντέλο είναι το «αθηρογεννητικό» και αναφέρεται 

στα αποτελέσματα χρήσης αναβολικών, στις συγκεντρώσεις λιπο-

πρωτεϊνών στο αίμα. 

Το δεύτερο υποθετικό μοντέλο είναι το «θρομβωτικό» και σχετίζεται με 

τις επιπτώσεις των αναβολικών, στο πηκτικό μηχανισμό του αίματος. 

Το τρίτο υποθετικό μοντέλο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 

αναβολικών στο αγγειακό νιτρικό σύστημα οξειδίων και αφορά τον 

αγγειοσπαστικό μηχανισμό. 

Ενώ το τέταρτο υποθετικό μοντέλο περικλείει, τις συνέπειες των 

αναβολικών στα μυοκαρδιακά κύτταρα.  

 

Εν συνεχεία, για την εξέταση των αιτιών πρόκλησης αρτηριακής 

θρόμβωσης από τη χρήση αναβολικών προβλήθηκαν τέσσερις 

μηχανισμοί. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι η συσσώρευση των αιμοπεταλίων, 
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η απελευθέρωση της ενδοθηλίνης, η μείωση της ινωδηλυτικής 

δραστηριότητας και οι πρωτεΐνες C και S. 
 

2. Ηπατικές διαταραχές 

Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που παίρνουν θεραπευτικές δόσεις 

κάποιου ανδρογόνου ή αναβολικού στεροειδούς εμφανίζουν κάποια 

ηπατική δυσλειτουργία και σε ένα μικρό ποσοστό που φθάνει το 2% 

εμφανίζεται χολοστατικός  ίκτερος.   Έτσι, λόγω του ότι αυτές οι 

παρενέργειες των αναβολικών είναι γνωστές, θεωρείται απαραίτητος ο 

περιοδικός έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας. 

 

3. Ορμονικές διαταραχές – Μυοσκελετικές βλάβες 

 

Οι ορμονικές ιδιότητες των αναβολικών σχετίζονται με σημαντικές 

παρενέργειες όπως, η ακμή, η αλωπεκία, οι διαταραχές της σεξουαλικής 

συμπεριφοράς. 

 

 Στις γυναίκες έχουν παρατηρηθεί υπερτρίχωση, ανδρικού τύπου 

τρίχωση της κεφαλής, τραχύτητα της φωνής, μεγέθυνση της 

κλειτορίδας,διαταραχές του κύκλου. 

 Στους άνδρες είναι δυνατό να προκαλέσουν ατροφία των όρχεων 

και αζωοσπερμία. Στα νέα άτομα πριν από την ήβη προκαλούν, 

επιτάχυνση της σύγκλεισης των επιφύσεων με αποτέλεσμα την 

ελάττωση του προσδόκιμου ύψους,  

Επίσης η αδρανοποίηση των οιστρογόνων που παράγονται από τα 

επινεφρίδια, έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στους άνδρες 

γυναικομαστίας. 

 

 -Συνοψίζοντας… 

 

 Επιγραμματικά θα αναφερθούν κάποιες σοβαρές μόνιμες βλάβες, που 

ίσως έχουν αναφερθεί και παραπάνω πιο λεπτομερώς: 

 

Καρδιαγγειακές βλάβες: 

Σχηματισμός θρόμβων, αυξημένη πίεση αίματος, υπέρταση, ταχυκαρδία,  

καρδιακή προσβολή, υπερινσουλιναιμία. 

Ενδοκρινικές βιοχημικές διαταραχές: Μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη, 

αλλαγές στο λιποπρωτεϊνικό προφίλ (αλλαγές στο  

ισοζύγιο HDL / LDL), αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων. 

Ηπατικές βλάβες: 
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Ηπατίτιδα, καρκίνος, ίκτερος, ηπατοκυτταρικό αδένωμα. 

Άλλες βλάβες: 

Νανισμός (πολύ μικρό ύψος). 

 

 Oι σωματικές διαταραχές και βλάβες που μπορούν να 

προκληθούν από τη συνεχή χρήση των αναβολικών ποικίλλουν 

και είναι σίγουρα τόσο απρόβλεπτες όσο και επικίνδυνες χωρίς να 

περιορίζονται σε αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

  

 
Β.) 
 Η ψυχολογική εξάρτηση μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο από τη 

φυσική εξάρτηση. Το σύστημα ανταμοιβής διαδραματίζει έναν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ψυχολογικής εξάρτησης.   

 Τα πιο συνηθισμένα ψυχολογικά συμπτώματα που μπορούν να 

εμφανιστούν σε ένα χρήστη αναβολικών είναι:  

 Κατάθλιψη  

 Ερεθιστικότητα 

 Αδυναμία συγκέντρωσης 

 Επιθετικότητα, 

 βιαιότητα 

 παράνοια 

 υπερδιέγερση  

  βιαιότητα 

 Ευφορία 

 Ψύχωση 

 Νυμφομανία 

 μη ελεγχόμενη εκρηκτική συμπεριφορά κ.ά. 

 

ΤΟ ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

Για όσους έχουν ικανό ποιητικά επίπεδα εμπειρίας με 

“ναρκομανείς” ή παραπάνω περιγραφή οργανικής και 

ψυχολογικής συμπτωματολογίας περιγράφει τα δεδομένα της 

χρήσης αναβολικών – στεροειδών ουσιών. Όταν διακοπεί η 

χρήση τους, το άτομο αρχίζει να παρουσιάζει συμπτώματα 
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κατάθλιψης, άμβλυνση του συναισθηματικού του φάσματος μέχρι   

βαθμού απάθειας, μείωση της αυτοπεποίθησης και των 

σεξουαλικών του ορμών, μείωση της ψυχοδιανοητικής του, 

εγρήγορσης, απέχθεια για συστηματικά προγράμματα 

εξάσκησης και προπόνησης και υποκειμενική διάχυτη “ταραχή” 

που απολήγει όχι μόνο σε ευερεθιστικότητα αλλά και σε 

συμπεριφορά επιθετικότητας. Με λίγα λόγια, υπάρχει 

εμφανέστατα το πλήρες σύνδρομο στέρησης ή αποστέρησης των 

φαρμακευτικών ουσιών. 

 

*H αίσθηση που υπάρχει είναι ότι τα  

«συμπληρώματα ειδικής διατροφής» για αθλητές  

είναι η ασφαλής, υγιεινή και νόμιμη εναλλακτική  

λύση στο ντόπινγκ.* 

 

Το «εγκεφαλικό - ψυχολογικό ντόπινγκ» (ο όρος δεν είναι 

επίσημος, αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται) δεν 

μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε. Χρειάζονται οι ειδικοί. Πώς θα 

το πετύχουν αυτό; O δρ Κουντούρης το αναλύει: 

 

«Πρόκειται για ψυχικές λειτουργίες, οι οποίες σε άλλες χώρες έχουν 

μελετηθεί και έχουν αναπτυχθεί από ειδικές ομάδες. Ξεκινώντας πριν 

από πολλά χρόνια, με στόχο την αύξηση της απόδοσης, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα, ότι, με τη σωστή τακτική συμπεριφοράς, τα δυναμικά που 

πηγάζουν από αυτές τις ψυχικές λειτουργίες, μπορούν, με την αρμόζουσα 

μεταχείριση, να ανεβάσουν την απόδοση του αθλητή στα ύψη. H 

διαχείριση των εγκεφαλικών λειτουργιών γίνεται με συντονισμό των 

βιορρυθμών εγκεφαλικού μεταβολισμού και νευρογένεσης. H τελευταία 

βασίζεται σε ανακαλύψεις πρόσφατες, οι οποίες έχουν καταργήσει το 

δόγμα ότι οι εγκεφαλικοί νευρώνες δεν αναπλάθονται. Οι εγκεφαλικοί 

νευρώνες έχουν και από μόνοι τους το προνόμιο της αναγέννησης και 

μπορούν να κατευθυνθούν έξωθεν. Πέραν τούτου, μπορούν να 

διαμορφωθούν σε νευρικά κύτταρα ποικίλης λειτουργίας, ανάλογα με την 

επιθυμία που υπάρχει, και να τοποθετούνται για να αναλάβουν τη 
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διαχείριση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου. Μπορούμε δε, με 

την επιλεκτική νευρογένεση και νευροτοποθέτηση, να εξασφαλίσουμε τη 

βελτίωση εκείνων των νευρικών κέντρων που υπολειτουργούν. Αυτά τα 

νέα νευρικά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να συμπληρώσουν ή 

να εγκαταστήσουν άλλα νευρικά κύτταρα, αλλά και να ρυθμιστούν έτσι, 

ώστε να διασφαλίζεται ο επιθυμητός τρόπος βιολειτουργίας τους. 

Τοιουτοτρόπως, μπορούμε να έχουμε τον αθλητή, που δεν πονάει, δεν 

φοβάται, δεν αγχώνεται, δεν κουράζεται, δεν υποφέρει από αϋπνίες, 

στομαχόπονο κ.τλ. Με τη νευρογένεση παράγουμε ενδορφίνες και 

στέλνουμε τον αθλητή στον βατήρα της εκκίνησης, στη βαλβίδα, γενικά, 

στο γήπεδο για τον αγώνα, αισιόδοξο. Μελετώντας με την 24ωρη 

καταγραφή του εγκεφαλογραφήματος τους βιορρυθμούς του ύπνου και 

τη λειτουργία του νευρικού συστήματος σε ώρα ανάπαυσης, μπορούμε 

να εντοπίσουμε μεταβολικά ή ορμονικά πρόβλημα υπολειτουργίας ή 

δυσλειτουργίας του εγκεφάλου. Χορηγώντας κάποιες ουσίες, π.χ. 

αυξητικούς παράγοντες ή διεγέρτες νευροδιαβιβαστών, με κατάλληλες 

τεχνικές και ταυτόχρονη χρησιμοποίηση συναισθηματικών 

παρεμβάσεων, όπως με βιοανάδραση (ερέθισμα που πηγαίνει στον 

εγκέφαλο και ο εγκέφαλος αντιδρά σε αυτήν) και ελεγχόμενη μάθηση, 

μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα, με 

τέτοιες τεχνικές, δημιουργίας ανθρώπινου οργανισμού ακραίων 

αποδόσεων και, μάλιστα, χωρίς φθορές .Ή, για να το πούμε πιο 

συγκεκριμένα, εφόσον υπάρχει οικονομική κάλυψη, είναι απεριόριστα τα 

όρια των αθλητικών επιδόσεων και, μάλιστα, χρονικά 

προδιαγεγραμμένα. Όπου υπάρχει η Ελεγχόμενη Πρόκληση 

Νευρογένεσης (ΕΠΝ), υπάρχουν και οι υπεραθλητές. Εάν συνεχιστεί ο 

τρόπος αυτός ανάπτυξης και διαχείρισης της Ολυμπιακής Ιδέας, σε λίγο 

τα περισσότερα χειροκροτήματα στην απονομή των μεταλλίων θα 

ανήκουν, δικαιωματικά, στην επιστημονική ομάδα, που θα έχει και την 

ευθύνη των επιδόσεων. Άλλωστε, αυτό το είδαμε και στους Ολυμπιακούς 

της Σεούλ, όπου γιατροί όριζαν ποιοι αθλητές και με ποιο τρόπο θα 

αγωνισθούν. Βέβαια, υπήρχε τότε και η αγωνία του ελέγχου ντόπινγκ. 

Σήμερα, με τις επιστημονικές μεθόδους, αυτό το άγχος μπορεί να 

παρακαμφθεί. Αλλά υπό συζήτηση είναι πάντα η ισορροπία στον 

αθλητισμό. Το πολύ καλό μπορεί να γεννήσει και πολύ κακό. Οι 
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διαδικασίες αυτές προκαλούν, πιθανότατα, καρκινογένεση. Παραμένει 

δε, το ερώτημα, αν αυτός που αγωνίζεται εν γνώσει του ότι χρησιμοποιεί 

τεχνικές μη αποδεκτές, διαπράττει ποινικό αδίκημα ή όχι. Και, επίσης, 

ένα άλλο ερώτημα, αν φτιάχνοντας έναν βιολογικό αθλητή και 

«κατασκευάζοντας» το αποτέλεσμα, διαπράττουμε κι εμείς ποινικό 

αδίκημα». 

 Καθώς περιηγούμασταν στο διαδίκτυο βρήκαμε μία σελίδα 

προειδοποιητική και κατά του ντόπινγκ που δεν έπρεπε να 

παραλείψουμε αναφέροντας κάποια σημαντικά σημεία, 

υπογραμμίζοντας .  

“Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει  να γίνεται χρήση 

αναβολικών ουσιών ή άλλων ουσιών ντόπινγκ. Με σεβασμό προς το 

άθλημά σας και με μεγάλη κατανόηση της αγάπης σας προς αυτό, 

θέλουμε να σας ενημερώσουμε, σε συντομία, γιατί δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείτε αναβολικά. ”  

Ψυχολογικός εθισµός στη χρήση των αναβολικών, χωρίς να είναι 

εύκολη η διακοπή της χρήσης τους. 

• Εξάρτηση, 

 δηλαδή προγραμματισμός της ζωής γύρω από τα αναβολικά.  

• Νευρικότητα και βίαιη και επιθετική συμπεριφορά μέχρι 

εγκληματικότητα. 

• Κατάθλιψη λόγω των ορμονικών μεταβολών που συμβαίνουν από την 

χρήση των αναβολικών.  

• Νευρωσικά συμπτώματα όπως υπερβολική ενασχόληση με την 

κατάσταση της υγείας, που οδηγεί σε υπερβολική ανησυχία, άγχος, 

αϋπνίες, εμμονές, ψυχαναγκασμοί κ.α.  

• Αµέλεια και έλλειψη υπευθυνότητας ως προς τις προσωπικές σας 

σχέσεις, τις οικογενειακές ή τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και 

γενικότερα την καθημερινής σας ζωής. 

• «δακτυλοδεικτούμενος» λόγω της εμφάνισης και της συμπεριφοράς. 
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• Ανασφάλειες, μειωμένη αυτοπεποίθηση και έλλειψη εμπιστοσύνης στο 

εαυτό σας. 

• Αίσθηµα ότι είστε ασθενής αφού λαμβάνετε χάπια ή κάνετε ενέσεις σε 

όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

 Επίσης θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε και άλλους σημαντικούς 

λόγους στο πάνω στο πλαίσιο της εργασίας , παρμένους από το 

συγκεκριμένο site… ‘Όπως: 

 

 

• Αθλητικές ποινές όπως αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε αγώνες 

αφού σε περίπτωση ελέγχου ντόπινγκ θα προκύψει θετικό αποτελέσματα 

το οποίο τιμωρείται. 

• Ποινική δίωξη αφού σε Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες η χρήση ή 

κατοχή αναβολικών ουσιών αποτελεί ποινικό αδίκημα το οποίο 

τιμωρείται με πρόστιμο ή/και φυλάκιση. 

• Παραβατικότητα και προβλήματα με την Αστυνομία αφού η κατοχή 

και χρήση αποτελούν ποινικό αδίκημα αλλά και λόγω της βίαιης και 

επιθετικής συμπεριφοράς που οδηγεί σε εγκληματικές ενέργειες. 

• Εξαπάτηση από πωλητές που πουλούν τις αναβολικές ουσίες σε ψηλές 

τιμές ή που πουλούν νοθευμένα ή επιμολυσμένα σκευάσματα. 

• Σπατάλη χρηµάτων αφού οι τιμές των αναβολικών είναι ιδιαίτερα 

αυξημένες. 

 

 

 

 Σύμφωνα με τα πορίσματα της ψυχιατρικής επιστήμης, εξάρτηση 

ψυχολογική από ουσίες εγκαθίσταται σε έναν άνθρωπο όταν αυτός δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει την ακατάσχετη επιθυμία για επανάληψη της 



 
 
 
 

[12] 
 

χρήσης αυτών των ουσιών.  Οι νευροδιαβιβαστές που είναι υπεύθυνοι για 

τη δημιουργία αυτής της ψυχολογικής κατάστασης έχουν επηρεαστεί από 

την επίδραση των ουσιών ώστε να δημιουργείται στον άνθρωπο 

βιολογική διαταραχή. Τελικά, όμως, μπορούμε να πούμε ότι η διάκριση 

μεταξύ σωματικής και ψυχολογικής διαταραχής επιστημονικά δεν είναι 

ορθή διότι και ο εγκέφαλος, που είναι υπεύθυνος για τη ψυχολογία του 

ανθρώπου είναι και αυτός ένα όργανο του σώματος. Επομένως, 

ουσιαστικά, σώμα και ψυχολογία ταυτίζονται. 

 Από την νομική πλευρά… 

  Ενόψει της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, ένα 

θέμα, που δυστυχώς μοιραία θα έρθει στην επιφάνεια είναι και το 

ντόπινγκ των αθλητών (ήδη ακούγονται τέτοιες περιπτώσεις), το 

οποίο συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται ακόμα και σε βαθμό 

κακουργήματος ! 

Το ντόπινγκ ή φαρμακοδιέγερση αθλητών, όπως λέγεται πιο 

επιστημονικά, τιμωρείται, διότι όπως επί λέξει αναφέρει ο 

σχετικόςελληνικός Νόμος : "αλλοιώνει τη γνησιότητα του 

αποτελέσματος και της προσπάθεις των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την 

υγεία των αθλητών και ιδίως των ανηλίκων και είναι αντίθετο με τις 

αρχές του ευ αγωνίζεσθαι, του Ολυμπισμού και της ιατρικής ηθικής". 

     Ο Νόμος ορίζει αναλυτικά τι συνιστά ντόπινγκ, ποιες είναι οι 

απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι, ποιοι έχουν ποινικές και 

πειθαρχικές ευθύνες καθώς και ποιές είναι οι απαγορευμένες 

δραστηριότητες, αναφορικά με το ντόπινγκ, διότι δεν είναι μόνον η 

χρήση, αλλά και η παρασκευή, η εμπορία, διακίνηση, προμήθεια και 

παρακίνηση σε χρήση κ.ο.κ.  Υπάρχουν ουσίες που απαγορεύονται 

πάντα, όπως τα αναβολικά και τα ναρκωτικά, ουσίες που 

απαγορεύονται ανάλογα με το άθλημα ή την ποσοτική συγκέντρωση, 

όπως κανναβιδοειδή και κορτικοστεροειδή, καθώς και απαγορευμένες 

μέθοδοι, όπως η χορήγηση ουσιών, που διογκώνουν το πλάσμα. 

     Επιπλέον στο Νόμο ορίζεται η διαδικασία, αλλά και ο τόπος και 
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χρόνος διενέργειας των ελέγχων, οι οποίοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται 

υπό αυστηρές διαδικασίες και με προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ακρίβεια και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και να μη θίγονται 

άδικα υπολήψεις. 

Πέρα από τις πειθαρχικές παραβάσεις, που προβλέπονται για αθλητές, 

προπονητές κλπ και φτάνουν από την έγγραφη επίπληξη έως τον ισόβιο 

αποκλεισμό και τα τσουχτερά πρόστιμα (μέχρι 100.000 και 200.000 

ευρώ), εδώ θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στις ποινικές κυρώσεις : 

 Όποιος χορηγεί σε αθλητή απαγορευμένη ουσία, προκειμένου 

να βελτιώσει την αγωνιστική του διάθεση, ικανότητα και 

απόδοση, κατά τη διάρκεια ή ενόψει αγώνων, τιμωρείται με 

φυλάκιση από 3 έως 5 έτη και με χρηματική ποινή από 25.000 

έως 50.000 ευρώ. Στον καταδικασθέντα επιβάλλεται και ισόβια 

απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, σχετικού με τον αθλητισμό. 

Αν τώρα ο υπαίτιος ενεργεί κατ' επάγγελμα ή με σκοπό το 

κέρδος, επιβάλλεται κάθειρξη από 5 έως 10 έτη ! 

  

 Η χρήση από αθλητή απαγορευμένης ουσίας, τιμωρείται σε 

βαθμό πλημμελήματος, με φυλάκιση από 2 έως 5 χρόνια. 

 Στην πρώτη περίπτωση, αν ο αθλητής είναι ανήλικος, 

επιβάλλεται κάθειρξη από 10 έως 20 χρόνια ! 

  

   Με τις ίδιες ποινές της πρώτης περίπτωσης τιμωρείται και 

εκείνος, που κατασκευάζει, εκχυλίζει, αποθηκεύει, διακινεί, 

εμπορεύεται ή προμηθεύεται απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ, 

ενώ αν αυτό γίνεται μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή 

προορίζονται αυτά για ανήλικους, τότε επιβάλλεται κάθειρξη από 

10 έως 20 χρόνια, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. 

Oι απαγορευμένες ουσίες 

● Διεγερτικά (αμφεταμίνες, καφεΐνη, εφεδρίνες, κοκαΐνη κ.ά.). 

● Ναρκωτικά (ηρωίνη, μεθαδόνη, μορφίνη, κωδεΐνη, πεθαδόνη 

κ.ά.). 



 
 
 
 

[14] 
 

● Αναβολικά στεροειδή και β-αγωνιστές (τεστοστερόνη, DHEA, 

νανδραλόνη,  

ανδροστενεδιόλη κ.ά.). 

● Οιστρογόνα. 

● Πεπτίδια, ορμόνες, μιμητικά και ανάλογα (αυξητική ορμόνη, 

ερυθροποιητίνη,  

ινσουλίνη, χοριακή γοναδοτροπίνη κ.ά.). 

● Kαλυπτικοί παράγοντες (τα κυριότερα είναι τα διουρητικά και 

οι οροί αύξησης  

πλάσματος, που καλύπτουν στο δείγμα την ύπαρξη άλλων 

απαγορευμένων  

ουσιών). 

 

Πώς διακινούνται όλες αυτές οι ουσίες 

Ίσως εκ πρώτης όψεως σας φαίνεται ότι θα  

είναι αρκετά δύσκολο για το παιδί σας, που  

δεν ανήκει σε «τέτοια» κυκλώματα, να βρει  

όλες αυτές τις ουσίες για να τις  

χρησιμοποιήσει. Aν έχετε αυτήν την  

εντύπωση, κάνετε μεγάλο λάθος. Tο να  

προμηθευτεί κανείς τέτοιες ουσίες είναι  

μάλλον το πιο εύκολο! Tα σημεία πώλησης  

και διακίνησης εντοπίζονται σε γυμναστήρια, σε καταστήματα 

που πωλούν  

υγιεινές τροφές ή είδη για αθλητές, καθώς και σε άλλα μαγαζιά 

που βρίσκονται  

κοντά σε μεγάλα γυμναστήρια. Aκόμη, εντοπίζονται στο Ιnternet, 

όπου μπορεί  

κανείς να βρει και να παραγγείλει οτιδήποτε θελήσει, μέσω 

γυμναστών,  

προπονητών, αλλά ακόμα και στα φαρμακεία, όπου υπάρχουν 

αρκετά νόμιμα  
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φάρμακα (που περιέχουν, για παράδειγμα, τεστοστερόνη κ.ά.), 

τα οποία  

προορίζονται για άλλη χρήση (π.χ. για άνδρες με προβλήματα 

στυτικής  

δυσλειτουργίας, ηλικιωμένες γυναίκες που έχουν ανάγκη 

αύξησης της μυϊκής  

τους μάζας κ.ά.) και κατά παρέκκλιση χορηγούνται και σε 

νεαρούς «αθλητές». 

 Παράλληλα, προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια, για 

όποιον παρακωλύει τους ελέγχους ντόπινγκ και δήμευση και 

καταστροφή των απαγορευμένων ουσιών. 

        Τα σχετικά κακουργήματα δικάζονται από το Τριμελές Εφετείο 

Κακουργημάτων, του τόπου τέλεσης, ενώ ρητά ορίζεται ότι ο Νόμος 

έχει εφαρμογή σε όλους τους Έλληνες αθλητές, ασχέτως αν διαπιστωθεί 

η παράβαση εντός ή εκτός Ελλάδος. 

 

 

         Τέλος, ορίζεται ότι εξαγορά ποινής, μπορεί να κάνει μόνον ο 

αθλητής, που πιάνεται ντοπαρισμένος, ενώ οι λοιποί κατηγορούμενοι 

(προπονητές, προμηθευτές, ιατροί κλπ), αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις 

της αναστολής, ...έχουν την ίδια κατάληξη ! 

 

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Πολλές έρευνες έχουν γίνει και μπορούν να γίνουν πάνω στο 

ντόπινγκ, επίσης εκτός από το θέμα που εμείς αναλάβαμε μας 

προβλημάτισαν, κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, και άλλα 

ερωτήματα που θα θέλαμε να ερευνήσουμε. Για παράδειγμα, τι 

λένε οι ψυχολόγοι γύρω από τις συγκεκριμένες ουσίες και που 

καταλήγει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών; Ξεπερνούν τα 

προβλήματα ή στιγματίζεται η ψυχική και σωματική υγεία τους; 

Οι γιατροί τι προτείνουν στους χρήστες, εκτός από τη διακοπή 
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των ουσιών; Πώς διακινούνται οι ουσίες, είναι εύκολη η εύρεση 

τους και από ποιους;   
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 Παρουσίαση θέματος-σκοπός (σελ. 3) 
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ντόπινγκ. (σελ. 3-5) 

 Σωματικές επιπτώσεις για χρήστη αναβολικών- 

ασθένειες. (σελ. 5-7) 

 Ψυχολογικές επιπτώσεις για χρήστη αναβολικών- 

συμπτώματα. (σελ. 7-11) 

 Συνέντευξη σε εφημερίδα από τον δρ. Κουντούρη. (σελ. 

8-10) 

 Μια γενική αποτροπή χρήσης αναβολικών- λόγοι- 

γενικές συνέπειες στη ζωή του χρήστη.(σελ. 11-12) 

 Νομικές κυρώσεις. (σελ. 12-14) 

 Διακίνηση αναβολικών ουσιών. (σελ. 14-15) 
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