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Σο Νηόπινγκ ζηον Αθληηιζμό και ηην Κοινωνία.

Διζαγωγή

“Γζα κα πανμοζζαζηείξ ηαζ κα αβςκζζηείξ ζημ ζηάδζμ ηδξ Οθοιπίαξ πνέπεζ κα είζαζ
ηέθεζμξ.
-Σζ εα πεζ δάζηαθε ηέθεζμξ ; νςηά μ αεθδηήξ Φζθίκμξ.
-Σμ ζχια, Φζθίκε, ημ ηαθθζενβμφκ ιε ηδ βοικαζηζηή, ηδκ ροπή ιε ηδ ιμοζζηή ηαζ ημ
πκεφια ιε ηδ βκχζδ. Μυκμ έηζζ ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί ημ ηάθθμξ. Μέζα ζημ
ηάθθμξ ηθείκεηαζ ζθζπηά δ ζδέα ημο ακενχπμο. Άκενςπμξ δεκ είκαζ αοηυξ πμο έπεζ
ιυκμ δοκαηυ ζχια άθθα αοηυξ πμο ζοβπνυκςξ έπεζ ηαζ υιμνθδ ροπή ηαζ πκεφια. Σμ
ηάθθμξ, θμζπυκ, είκαζ δ έηθναζδ αοηήξ ηδξ πθδνυηδηαξ, ηαζ αοηή δ ηεθεζυηδηα είκαζ
δ ανεηή. Όπμζμξ ηαηέπεζ ηδκ ανεηή είκαζ ηέθεζμξ.” Πίκδανμξ.
Σμ κηυπζκβη είκαζ έκα παβηυζιζμ, πμθοδζάζηαημ ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ, ζδζαίηενα
επίηαζνμ ζηζξ ιένεξ ιαξ, ηαεχξ πανμοζζάγεζ ιία ζοκεπή δδιμζζυηδηα πμο αθμνά
πενζζηαηζηά βκςζηχκ αεθδηχκ πμο ζοθθαιαάκμκηαζ κα ηάκμοκ πνήζδ
απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαζ αεθδηχκ πμο πανμοζζάγμοκ ζμαανά πνμαθήιαηα οβείαξ.
Οιζθμφιε βζα έκα παβηυζιζμ θαζκυιεκμ ηαεχξ μζ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ ηαζ ιέεμδμζ,
υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ ημο Παβηυζιζμο Ονβακζζιμφ Ακηζ-Νηυπζκβη
(WorldAnti – DopingAgency) WADAπνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζηδκ πθεζμκυηδηα
ηςκ πςνχκ ηαζ ζηζξ ηαημζηήζζιεξ δπείνμοξ ημο πθακήηδ.

Οιζθμφιε βζα έκα θαζκυιεκμ ιε πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ δζαζηάζεζξ, μζ
ζπμοδαζυηενεξ ηςκ μπμίςκ είκαζ μζ παναηάης :
• Ιαηνζηή: μζ μοζίεξ ηδξ θίζηαξ πνμηαθμφκ πνμαθήιαηα οβείαξ ζημοξ ακενχπμοξ,
ηαζ υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, οπάνπμοκ, επίζδια, ηαηαβεβναιιέκμζ εάκαημζ.
•
Ηεζηή: Με ηδ πνδζζιμπμίδζδ αοηχκ ηςκ μοζζχκ μζ αεθδηέξ απμηημφκ έκα
αεέιζημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια (ζοκεπχξ δ ααζζηή ανπή ημο αεθδηζζιμφ,
δδθαδή αοηήξ ηδξ ζζμκμιίαξ ηαηανβείηαζ). Δπζπθέμκ, ιζθμφιε (ηονίςξ θυβς ηςκ κέςκ
ιμνθχκ βεκεηζημφ κηυπζκβη) βζα πανέιααζδ ζηδκ ακενχπζκδ θφζδ.
• Νμιζηή: Τπάνπεζ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ζε πμθθέξ πχνεξ πμο απαβμνεφεζ υπζ ιυκμ
ηδ πνήζδ αθθά ηαζ ηδκ ειπμνία ηαζ δζαηίκδζή ημοξ.
•
Παζδαβςβζηή: Υνεζάγεηαζ κα ζπεδζαζημφκ εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα πμο εα
εςναηίζμοκ ηδκ ημζκςκία ιαξ απέκακηζ ζε αοηυ ημ ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ.

Σο Νηόπινγκ είναι κοινωνικό θαινόμενο

Πανυηζ υθα ηα θχηα ηδξ δδιμζζυηδηαξ είκαζ ζηναιιέκα ζημοξ αεθδηέξ ορδθμφ
επζπέδμο, βζα ηδ πνήζδ κηυπζκβη, είκαζ δζαπζζηςιέκμ υηζ δεκ είκαζ ιυκμ αοηή δ
ημζκςκζηή μιάδα πμο πνδζζιμπμζεί ηζξ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ.

Ακ ηαζ δ WADA αζπμθείηαζ ηονίςξ ιε ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο ζημκ
αεθδηζζιυ, ημ θαζκυιεκμ έπεζ δζεζζδφζεζ έκημκα ζηδκ ημζκςκία ηαζ εηηείκεηαζ πένα
απυ ημ αεθδηζηυ πθαίζζμ. Άκενςπμζ πνδζζιμπμζμφκ αοηέξ ηζξ μοζίεξ βζα κα πάζμοκ
αάνμξ, κα θηζάλμοκ έκα ιοχδεξ ζχια, κα δζαζηεδάζμοκ ζε νέζα πάνηζ. Αηυιδ,
πνήζδ ηςκ μοζζχκ βίκεηαζ ζημ ζηναηυ βζα ιεβαθφηενδ ακημπή ηςκ ζηναηεοιέκςκ ηηθ.
Παναηάης παναεέημκηαζ μζ πανάιεηνμζ ηαζ ηα ζημζπεία πμο ηαεζζημφκ ειθακή ηδκ
ημζκςκζηή δζάζηαζδ ηαζ δζείζδοζδ ημο θαζκμιέκμο.
1. Μεβαθφηενμξ «ηγίνμξ» απυ ημκ ακηίζημζπμ ηςκ Νανηςηζηχκ Οοζζχκ. Τπάνπμοκ
αλζυπζζηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία πμο απμδεζηκφμοκ ημ παναπάκς. Αοηυ ηαζ ιυκμ
δείπκεζ ημ εφνμξ ελάπθςζδξ ηαζ δζείζδοζδξ ημο θαζκμιέκμο.
2.
Μεβάθμ εφνμξ δθζηζχκ, ημζκςκζηυ-μζημκμιζηχκ ζηνςιάηςκ πμο ειπθέημκηαζ
ζηδ πνήζδ ημοξ.
3.
Οζημκμιζηά ζοιθένμκηα ηαζ πχνεξ, ημ ζηδνίγμοκ (Παναβςβή, Διπυνζμ,
Γζαηίκδζδ). Τπάνπμοκ πχνεξ πμο πανάβμοκ ηαζ άθθεξ πμο ζοζηδιαηζηά επζηνέπμοκ
ηδκ ειπμνία αοηχκ ηςκ μοζζχκ.
4. Γδιζμονβία Δεκζηήξ Νμιμεεζίαξ υπμο ακαβκςνίγεηαζ δ ημζκςκζηή δζάζηαζδ ημο
πνμαθήιαημξ.
5.
Σα ηνάηδ πνδζζιμπμζμφκ ηδκ εηηεθεζηζηή ελμοζία βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ
ειπμνίαξ ηαζ δζαηίκδζδξ“trafficking”.
Γιείζδςζη ηος Φαινομένος

Γεκ οπάνπμοκ ένεοκεξ πμο κα ηαηαβνάθμοκ υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ πμο
πνδζζιμπμζμφκ ηζξ μοζίεξ κηυπζκβη μφηε ηαζ πμζμηζηέξ ένεοκεξ πμο κα δείπκμοκ ημ

πμζμζηυ δζείζδοζδξ ζε ηαεειία απυ αοηέξ. Όιςξ, απυ δδιμζζμβναθζηέξ, ηονίςξ,
ένεοκεξ πνμηφπηεζ υηζ πνήζδ κηυπζκβη βίκεηαζ ζε:
1.

Αεθδηζζιυ Τρδθμφ Δπζπέδμο (δζεεκέξ ηαζ εεκζηυ επίπεδμ).

2.

Νεακζηυ Αεθδηζζιυ (ζπμθζηυξ ηαζ πακεπζζηδιζαηυξ ζηζξ ΗΠΑ).

3.
Γοικαζηήνζα (βζα απυηηδζδ «ςναίμο ζχιαημξ», απχθεζα αάνμοξ). Γζαιέζμο
ηςκ νεπμνηάγ εθδιενίδςκ αθθά ηαζ ηδθεμπηζηχκ εηπμιπχκ ηαηακμμφιε υηζ ζημ
ζοβηεηνζιέκμ πχνμ έπμοιε ιία ακδζοπδηζηή δζείζδοζδ ημο θαζκμιέκμο.
4. Ρέζα πάνηζ (π.π. αιθεηαιίκεξ). Πνζκ απυ ιενζηά πνυκζα ζηδκ Δθθάδα ηδθεμπηζηά
ηακάθζα είπακ νεπμνηάγ βζα ηα νέζα πάνηζ, ιε ακαθμνέξ ζηδ πνήζδ πδιζηχκ μοζζχκ
απυ κεανμφξ χζηε ζε ηαηάζηαζδ έηζηαζδξ κα έπμοκ ακημπή ηαζ κα πμνεφμοκ
αηαηάπαοζηα υθδ ηδ κφπηα.
5.
ηναηυ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ μοζίεξ πμο ηαεζζημφκ πζμ επζεεηζημφξ ημοξ
ζηναηζχηεξ ηαζ ημοξ δίκμοκ ιεβαθφηενδ ακημπή ζηδκ ηυπςζδ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ ζημ
Γεφηενμ Παβηυζιζμ Πυθειμ πνδζζιμπμζήεδηακ αιθεηαιίκεξ εκχ ζημ Αθβακζζηάκ μζ
μαζεηζημί ζηναηζχηεξ πνδζζιμπμίδζακ ηδκ μοζία Μπνμιακηάκ.

Η θίζηα ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαζ ιεευδςκ πμο έπεζ ζοκηάλεζ δ WADA ηαζ δ
μπμία είκαζ ζοκέπεζα ηδξ θίζηαξ πμο είπε ζοκηάλεζ ηαζ ζοκεπχξ ακακεχκεζ δ Ιαηνζηή
Δπζηνμπή ηδξ Γζεεκμφξ Οθοιπζαηήξ Δπζηνμπήξ (ΓΟΔ), πενζθαιαάκεζ μοζίεξ ηαζ
ιεευδμοξ πμο έπμοκ ημοθάπζζημκ δφμ απυ ηα παναηάης παναηηδνζζηζηά:
•
Τπάνπεζ ηάπμζα επζζηδιμκζηή ή ζαηνζηή απυδεζλδ υηζ έπεζ θανιαημθμβζηή
επίδναζδ ή βκςνίγμοιε, ειπεζνζηά, υηζ δ ιέεμδμξ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ηδκ αεθδηζηή
απυδμζδ (ηχδζηαξ ηδξ WADA).
•
Τπάνπεζ ηάπμζα ζαηνζηή ή άθθδ επζζηδιμκζηή απυδεζλδ, θανιαηεοηζηυ
απμηέθεζια, ή βκςνίγμοιε, ειπεζνζηά, υηζ δ πνδζζιμπμίδζδ μοζίαξ ή ιεευδμο
ακηζπνμζςπεφεζ έκα οπανηηυ ή πζεακυ ηίκδοκμ βζα ηδκ οβεία ημο αεθδηή.
• Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ WADA υηζ δ πνήζδ μοζζχκ ή ιεευδςκ αθάπηεζ ημ αεθδηζηυ
πκεφια υπςξ αοηυ πενζβνάθεηαζ ζηδκ εζζαβςβή ημο ηχδζηα.

φιθςκα ιε ηα αββθυθςκα βθςζζζηά θελζηά, δ θέλδ κηυπζκβη πνμένπεηαζ απυ ηδκ
Οθθακδζηή θέλδ “doop”, ηαζ πενζβνάθεζ έκα παπφννεοζημ οβνυ ή ζάθηζα. Απυ
άθθεξ πδβέξ θαίκεηαζ υηζ δ θέλδ πνμένπεηαζ απυ ημοξ ζεαβεκείξ ηδξ Νμηίμο Αθνζηήξ
ηαζ ανβυηενα πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημοξ Οθθακδμφξ Boers βζα κα πενζβνάρεζ
μπμζμδήπμηε δζεβενηζηυ πμηυ. ηαδζαηά μ υνμξ έθααε ιία εονφηενδ έκκμζα ηαζ, έηζζ,
ακαθμνζηά ιε ημκ αεθδηζζιυ έβζκε βκςζηυξ ςξ κηυπζκβη.

Σμ 1985, ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ υνζζε ημ κηυπζκβη ςξ ελήξ:«κηυπζκβη είκαζ δ
ηαηαπάηδζδ ημο κυιμο ηαζ ημο ηακμκζζιμφ πμο έπμοκ εεζπίζεζ μζ αεθδηζημί
μνβακζζιμί ακαθμνζηά ιε ηδκ πνδζζιμπμίδζδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαζ ιεευδςκ».
οκμπηζηά ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ςξ κηυπζκβη εεςνμφκηαζ ηαζ ηα παναηάης
• Η φπανλδ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ή ιεηααμθζηχκ αοηήξ ζε δείβια πμο θαιαάκεηαζ
απυ ημκ αεθδηή. οκήεςξ θαιαάκμκηαζ μφνα ηαζ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, αίια. ε
ενεοκδηζηυ επίπεδμ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιέεμδμζ βζα ακίπκεοζδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ
ζε ιαθθζά ηαζ ζδνχηα αεθδηχκ, ιε πμθφ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα.
•

Η πνήζδ ή δ πνμζπάεεζα πνήζδξ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ή ιεευδμο.

• Η άνκδζδ ή δ απμηοπία κα πνμζέθεεζ μ αεθδηήξ/ηνζα βζα ζοθθμβή δείβιαημξ, ιεηά
ηδκ εζδμπμίδζδ.
•
Η ηαηαζηναηήβδζδ ηςκ εθανιμζιέκςκ απαζηήζεςκ βζα δζαεεζζιυηδηα ηςκ
αεθδηχκ, βζα έθεβπμ εηηυξ αβχκςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ απμηοπίαξ κα
πανέπεζ μ αεθδηήξ/ηνζα αλζυπζζηα whereabouts (θφθθα εκημπζζιμφ).
•

Πνμζπάεεζα ελαπάηδζδξ ή ελαπάηδζδ ηάπμζμο ζηαδίμο ημο εθέβπμο κηυπζκβη.

•

Kαημπή απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ ηαζ ιεευδςκ.

•

Trafficking (δζαηίκδζδ, ειπμνία,) απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ηαζ ιεευδμο.

•
Γζαπείνζζδ ή πνμζπάεεζα δζαπείνζζδξ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ ή ιεευδμο απυ
ηάπμζμ αεθδηή/ηνζα ηαεχξ επίζδξ ηαζ μπμζαδήπμηε αμήεεζα, πανυηνοκζδ, ηάθορδ
βζα ηάπμζμ πανάπηςια ηςκ ηακυκςκ ακηζ-κηυπζκβη.

Ιζηοπική Αναδπομή

ηδκ επίζδιδ ζζημζεθίδα ημο Αοζηναθέγζημο Ικζηζημφημο Καηαπμθέιδζδξ ημο
Νηυπζκβη (ASDA) ακαβνάθεηαζ ακαθμνζηά ιε ημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ζηδκ
Ανπαία Δθθάδα “Απυ ημ 400 π.Υ. μ αεθδηζζιυξ ζηδκ ανπαία Δθθάδα είπε ηδκ ίδζα,
ίζςξ ηαζ πζμ ζδιακηζηή, εέζδ ιέζα ζηδκ ημζκςκία απυ υζμ ζήιενα. Απυ ηα βναπηά
ημο Πθάηςκα πνμηφπηεζ υηζ δ κίηδ ζημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ επζανααεουηακ ιε
πνδιαηζηυ έπαεθμ πμο ζήιενα ακηζζημζπεί ζε ιζζυ εηαημιιφνζμ δμθάνζα. Αηυιδ, μζ
κζηδηέξ είπακ ηαζ άθθα πνμκυιζα υπςξ, θαβδηυ, ζπίηζ ηαεχξ ηαζ θμνμθμβζηέξ
εθαθνφκζεζξ. Ο επαββεθιαηζζιυξ ηαεχξ ηαζ δ ειπμνεοιαημπμίδζδ μδήβδζε ζηδ
δζαθεμνά. Δηηυξ απυ ηδκ πμθζηζηή πανέιααζδ, έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζημφξ θυβμοξ
πμο μδήβδζακ ζηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ ζηδκ Ανπαία Δθθάδα, ήηακ
ηαζ δ πνήζδ ηςκ μοζζχκ».

Πζζηεφεηαζ υηζ ζηδκ ανπαία Δθθάδα μζ αεθδηέξ έηνςβακ γχα (πνζκ ημοξ αβχκεξ). Η
δζαηνμθή ημοξ πενζεθάιαακε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ηνέαημξ ηαζ ηενάηςκ ηαεχξ επίζδξ,
θοηά ηαζ ιακζηάνζα ιε πδιζηά πνυζεεηα χζηε κα αεθηζχκμκηαζ μζ επζδυζεζξ ημοξ ή κα
επζζπεφδεηαζ δ απμηαηάζηαζδ. Όηακ μ αοημηνάημναξ Θεμδυζζμξ ηαηάνβδζε ημοξ
αβχκεξ ημ 396 π.Υ, ιεηαλφ ηςκ θυβςκ πμο επζηαθέζηδηε ήηακ ηαζ ημ «κηυπζκβη».
Πανυηζ οπάνπμοκ ημζκά ζδιεία ηαζ ζίβμονα δεκ ιπμνμφιε κα ζηαεμφιε ζε ιζα
ςναζμπμζδιέκδ εζηυκα ημο Αεθδηζζιμφ ζηδκ ανπαία Δθθάδα δεκ ιπμνμφιε, υιςξ, κα
ιζθμφιε βζα κηυπζκβη, ημοθάπζζημκ ιε ηδ ιμνθή πμο οπάνπεζ ζηδ ζδιενζκή ημζκςκία.

ηα Ρςιασηά πνυκζα πμο μ αεθδηζζιυξ είπε ηδ ιμνθή εεάιαημξ, ιαηνζά απυ ηα
Οθοιπζαηά ζδεχδδ ηδξ ανπαίαξ Δθθάδαξ, οπήνπε, επίζδξ, πνήζδ μοζζχκ πμο
εεςνμφκηακ ζηακέξ κα αμδεήζμοκ ημοξ ιεηέπμκηεξ ζηζξ ιμκμιαπίεξ, πμο δζελάβμκηακ
ζηζξ ανέκεξ.

Καηά ημ 19μ αζχκα έπμοιε ηδκ ηαηαβναθή ηςκ πνχηςκ πενζζηαηζηχκ πνήζδξ
απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ, ηονίςξ δνςίκδξ ηαζ ιμνθίκδξ. Σμ 1867, ζημοξ θδιζζιέκμοξ
αβχκεξ ηςκ έλζ διενχκ, μζ Γάθθμζ αεθδηέξ εκδέπεηαζ κα πνδζζιμπμζμφζακ ιίβιαηα
ηαθεΐκδξ, μζ Βέθβμζ αεθδηέξ γάπανδ ιε αζεένα ηαζ ηάπμζμζ άθθμζ αεθδηέξ
αθημμθμφπα πμηά ιε κζηνμβθοηενίκδ. Σμ 1896, μ ArthurLindon, Οοαθυξ αεθδηήξ πμο
ζοιιεηείπε ζημκ πμδδθαηζηυ αβχκα Μπμνκηυ- Πανίζζ, έιεζκε ζηδκ Ιζημνία ςξ μ
πνχημξ αεθδηήξ πμο, ζφιθςκα ιε επίζδια ζημζπεία, πεεαίκεζ απυ ηδ πνήζδ μοζζχκ
κηυπζκβη. Μενζημί απυ ημοξ εακάημοξ δζαζήιςκ αεθδηχκ πμο ζδιάδερακ ηδκ
αεθδηζηή ζζημνία ήηακ μζ παναηάης :
•
To 1904, ζημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ πμο δζελήπεδζακ ζημ αζκη Λμφζξ ηςκ
Η.Π.Α, μ Συιαξ Υζηξ (ΣhomasHicks) πνδζζιμπμίδζε αθημυθ ηαζ ημηαΐκδ βζα κα
κζηήζεζ αθθά ηαηέννεοζε αθμφ πέναζε ςξ κζηδηήξ ηδ βναιιή ηενιαηζζιμφ.
• To 1960, o Γακυξ αεθδηήξ ΔκειάνηΓζέκζεκ (Enemark Jensen)πθήνςζε ιε ηδ γςή
ημο ημ ηίιδια ηδξ πνήζδξ ηςκ αιθεηαιζκχκ.

• Σμ 1967, μ Άββθμξ πμδδθάηδξ Σμιίιπζμκ (TomSimpson) πνδζζιμπμίδζε επίζδξ
αιθεηαιίκεξ ηαζ αθμφ ηαηάθενε κα ακεαεί ζημ πμδήθαηυ ημο, ιεηά απυ δφμ πηχζεζξ,
έπεζε κεηνυξ ζημ έδαθμξ. ηδκ πμδδθαηζηή ημο ιπθμφγα ανέεδηακ αιθεηαιίκεξ,
υπςξ επίζδξ, ηαζ ζηζξ απμζηεοέξ ημο.

ηζξ ιαφνεξ ζεθίδεξ ημο αεθδηζζιμφ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ανηεηά πενζζηαηζηά
κηυπζκβη, εα ακαθενεμφιε ζηα πζμ βκςζηά:
• Απυ ημ 1960, ζηδκ ακαημθζηή Γενιακία θεζημφνβδζε έκα ζοζηδιαηζηυ πνυβναιια
πνδζζιμπμίδζδξ επζηίκδοκςκ ενβμβεκχκ μοζζχκ ιε ηδκ ηςδζηή μκμιαζία Δεκζηυ
πνυβναιια 1425 (StateProgram 1425). Σμ πνυβναιια αοηυ εζζήβαβε πενίπμο 10.000
αεθδηέξ, ζηζξ αηαδδιίεξ υπμο έηακακ «πνμπυκδζδ», ζηζξ θανιαηεοηζηέξ μοζίεξ, ιε
ζημπυ κα αεθηζχζμοκ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ. Όηακ δζαθφεδηε ημ ηνάημξ ηδξ Ακαημθζηήξ
Γενιακίαξ μζ απμηαθφρεζξ ήηακ ζοκηαναηηζηέξ. οβηζκδηζηή ήηακ δ αθήβδζδ πνχδκ
αεθήηνζαξ, πμο ακέθενε υηζ, εκχ ήηακ αηυιδ ζημ δδιμηζηυ, ηδκ οπμπνέςκακ κα
θαιαάκεζ ηα ιπθε παπάηζα (εζηάγεηαζ υηζ ήηακ ζηενμεζδή) ηαζ θοζζηά κα αημθμοεεί
έκα ελμκηςηζηυ πνυβναιια πνμπυκδζδξ. Όηακ δ αεθήηνζα εέθδζε κα ζηαιαηήζεζ ημκ
αεθδηζζιυ ηαζ κα αβεζ απυ ημ εεκζηυ πνυβναιια, ηάθεζακ ζημ ζπμθείμ ημοξ βμκείξ
ηδξ βζα κα ημοξ ελδβήζμοκ υηζ εάκ δ ηυνδ ημοξ ζηαιαηήζεζ αοημί εα πάζμοκ υθα ηα
πνμκυιζα πμο ημοξ είπακ δμεεί. Δλαζηίαξ ηςκ πζέζεςκ ημ κεανυ ημνίηζζ ακαβηάζηδηε
κα ζοκεπίζεζ ηυζμ κα πνμπμκείηαζ υζμ ηαζ κα παίνκεζ ηα παπάηζα. Τπάνπμοκ ηαζ
άθθεξ ζοβηθμκζζηζηέξ ιανηονίεξ υπςξ, αεθήηνζαξ πμο ιεηά απυ πνυκζα πνήζδ
ζηενμεζδχκ είπε αθθαβή ζηα παναηηδνζζηζηά ημο θφθμο ηδξ, αεθδηνζχκ πμο έιεκακ
έβηομζ βζα κα επζηεοπεεί μνζζιέκδ μνιμκζηή ακηίδναζδ ημο μνβακζζιμφ, ειθφζδζδ
αενίςκ εκηυξ ημο ζχιαημξ αεθδηή ηηθ.
•
ημοξ Αβχκεξ ημο Βενμθίκμο ημ 1936, παναηδνήεδηε ζδιακηζηή πνήζδ
αιθεηαιζκχκ.
•
To 1998, o πμδδθαηζηυξ Γφνμξ ηδξ Γαθθίαξ παναθίβμ κα δζαημπεί υηακ μζ
αζηοκμιζηέξ/ ηεθςκζαηέξ ανπέξ ζηδκ πυθδ Νεαίθ ακ Φεννάκ (Neuville-en-Ferrain),
ζηα Γάθθμ-Βεθβζηά ζφκμνα, ακαηάθορακ ζηα αοημηίκδηα ηδξ Γαθθζηήξ
Δπαββεθιαηζηήξ Πμδδθαηζηήξ μιάδαξ Φεζηίκα (Festina) ιεβάθδ πμζυηδηα
απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ (EPO, αολδηζηή μνιυκδ, ηεζημζηενυκδ, ημνηζημεζδή,
αιθεηαιίκεξ η.ά). Η πνμζαβςβή βζα ακάηνζζδ ημο πνμζςπζημφ ηδξ μιάδαξ, ηαεχξ
ηαζ ηςκ αεθδηχκ, έζηνερακ υθα ηα θχηα ηδξ δδιμζζυηδηαξ ζ΄ αοηυ ημ ζζημνζηυ
αεθδηζηυ βεβμκυξ. Οζ ηαηαεέζεζξ ημο ΒίθοΒυεη (WiillyVoet) ηαεχξ ηαζ ημο
ΜπνμφκμΡμζζέθ (BrunoRossel,δζεοεοκηή ηδξ μιάδαξ) ηαζ ημο ΔνζηΡζηαέν (ζαηνμφ
ηδξ μιάδαξ, EricRyckaert) έδεζλακ ζημ ημζκυ υηζ ημ κηυπζκβη ηςκ αεθδηχκ ήηακ ιία
πμθφ ηαθά μνβακςιέκδ θεζημονβία, απυ ημ επζηεθείμ ηδξ μιάδαξ. οκμθζηά, ηα
βεβμκυηα αοηά έβζκακ δ αθμνιή βζα κα απμθαζίζεζ δ Γ.Ο.Δ. κα μνβακχζεζ ημ 1999,
ιία Παβηυζιζα οκδζάζηερδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο ηαζ, ζηδ

ζοκέπεζα, κα δδιζμονβήζεζ ηδ WADA, δ μπμία ανβυηενα ακελανημπμζήεδηε απυ ηδ
ΓΟΔ.
• Σμ 1988, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ ηδξ εμφθ, μ Κακαδυξ Μπεκ
Σγυκζμκ (BenJohnson) ηαηάθενε κα βίκεζ ημ εεηζηυ ηαζ ανκδηζηυ ηέκηνμ ηδξ
δδιμζζυηδηαξ, ζε δζάζηδια μθίβςκ ςνχκ. Ανπζηά ηένδζζε ηδκ ημφνζα ηςκ 100
ιέηνςκ ηαζ ανβυηενα, ζημκ έθεβπμ κηυπζκβη, απμηαθφθεδηε υηζ είπε ηάκεζ πνήζδ
ζηενμεζδχκ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ πενζζηαηζηυ έδςζε πμθφ ιεβάθδ δδιμζζυηδηα ζημ
κηυπζκβη ηαζ ακάβηαζε ηα ηνάηδ ηαζ ημοξ αεθδηζημφξ θμνείξ ηαζ μνβακζζιμφξ κα
ηαηααάθμοκ ιεβαθφηενδ ηαζ ζοζηδιαηζηυηενδ πνμζπάεεζα ακηζιεηχπζζήξ ημο.

Πιθανοί λόγοι και κίνηηπα σπήζηρ νηόπινγκ

Δίκαζ εφθμβμ κα ακαγδηήζεζ ηάπμζμξ ημοξ θυβμοξ ηαζ ηα ηίκδηνα πμο ςεμφκ ημοξ
αεθδηέξ ζηδ πνήζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ. Οζ θυβμζ πμο ιπμνεί κα εκημπίζεζ
ηάπμζμξ εφημθα (ηάπμζμζ ακαβνάθμκηαζ ζηδκ αζαθζμβναθία, εκχ άθθμζ πνμηφπημοκ
απυ πνμζςπζηή ένεοκα, πνμζςπζηέξ ζοκεκηεφλεζξ ζε εζδζηέξ μιάδεξ, ηαεχξ επίζδξ
ηαζ ιέζα απυ ημ δζάθμβμ ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ Οθοιπζαηήξ Παζδείαξ) είκαζ
μζ ελήξ:
• Οζημκμιζηά μθέθδ, πνδιαηζηά έπαεθα ζημοξ αβχκεξ, οπμβναθή ζοιαμθαίςκ ιε
πμνδβμφξ, μδμζπμνζηά απυ αεθδηζηέξ μιμζπμκδίεξ, μδμζπμνζηά ηαζ πνδιαηζηά έπαεθα
απυ ηα ηνάηδ ηαζ ηζξ Δεκζηέξ Οθοιπζαηέξ Δπζηνμπέξ. Τπάνπμοκ πμθθμί πμο

οπμζηδνίγμοκ υηζ δ πθήνδξ επαββεθιαημπμίδζδ ημο αεθδηζζιμφ ηαεζζηά αδφκαηδ
ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο κηυπζκβη, ηαεχξ, ηα μζημκμιζηά ηίκδηνα είκαζ ιεβάθα ηαζ
θεζημονβμφκ δεθεαζηζηά πνμξ υθμοξ ημοξ αεθδηέξ.
•
Μεθθμκηζηή επαββεθιαηζηή απμηαηάζηαζδ,εζζαβςβή ζηζξ έκμπθεξ δοκάιεζξ,
ζχιαηα αζθαθείαξ, μιμζπμκδίεξ, οπμονβεία αεθδηζζιμφ. Πένα απυ ηα μζημκμιζηά
μθέθδ μζ αεθδηέξ έπμοκ ηαζ άθθα ηίκδηνα, υπςξ ηδ ιεηαεθδηζηή ημοξ επαββεθιαηζηή
απμηαηάζηαζδ. Τπάνπεζ ιία έκημκδ ακδζοπία ζημοξ αεθδηέξ ζπεηζηά ιε ημ ηζ εα
ηάκμοκ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ αεθδηζηήξ ημοξ ηανζέναξ. Αθμζζςιέκμζ απυ ιζηνή δθζηία
ζημκ πνςηαεθδηζζιυ έπμοκ ιείκεζ πίζς ζε επίπεδμ ζπμοδχκ υζμ ηαζ επαββεθιαηζηήξ
πνμτπδνεζίαξ ζε ηάπμζμ, εηηυξ αεθδηζζιμφ, ημιέα. οκεπχξ, εέθμοκ κα
ελαζθαθίζμοκ πνζκ ημ ηέθμξ ηδξ αεθδηζηήξ ημοξ ηανζέναξ ιζα «ζίβμονδ» ενβαζία.
• Πνμζςπζηή αιθζζαήηδζδ ηςκ αεθδηζηχκ ημοξ δοκαημηήηςκ. Καεχξ μ πνυκμξ πμο
ιεζμθααεί ιέπνζ ημοξ αβχκεξ ιζηναίκεζ ηαζ δ πνυμδμξ, δεκ ήηακ ή δεκ είκαζ δ
ακαιεκυιεκδ, ανπίγμοκ κα αιθζζαδημφκ ηζξ πνμζςπζηέξ ημοξ δοκαηυηδηεξ ηαζ
ζοκεπχξ, εεςνμφκ υηζ πνεζάγμκηαζ κα θάαμοκ μοζίεξ βζα κα αεθηζςεμφκ ηαζ κα
πεηφπμοκ ημ ζηυπμ ημοξ.
• Ο θυαμξ απμηοπίαξ. Ο Βέθβμξ αεθδηήξ ηδξ μνεζκήξ πμδδθαζίαξ ΦζθίπΜενπάβηε
(PhilipMaerhagge) ήηακ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα θααμνί βζα ημ πνοζυ ιεηάθθζμ ζημοξ
Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ηδξ Αεήκαξ. ε έθεβπμ πμο ημο έβζκε, πνζκ απυ ηδκ ζοιιεημπή
ημο ζε αβχκα ημο Παβημζιίμο Κοπέθθμο, δζαπζζηχεδηε υηζ είπε ηάκεζ πνήζδ EPO.
Όηακ ακαημζκχεδηε ημ απμηέθεζια ημο ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο μ ίδζμξ παναδέπεδηε
ημ βεβμκυξ ηαζ δήθςζε υηζ επζεοιμφζε πανά πμθφ ημ ιεηάθθζμ ηαζ έηακε θήρδ EPO
δζυηζ “θμαυηακ ιδκ απμηφπεζ”.
•
Πίεζδ Υμνδβχκ, ζοιαυθαζα ιε εζδζηά Μπυκμοξ (bonus) βζα ζοβηεηνζιέκεξ
επζηοπίεξ. Οζ αεθδηέξ ζοκάπημοκ ζοιαυθαζα ιε Υμνδβμφξ πμο ζε ανηεηέξ
πενζπηχζεζξ πνμαθέπμοκ εζδζηέξ πνδιαηζηέξ απμθααέξ ακάθμβα ιε ηδ εέζδ πμο εα
ηαηαθάαμοκ ζημοξ αβχκεξ. οκεπχξ, μζ αεθδηέξ πνεζάγεηαζ κα ελαζθαθίζμοκ
ζοβηεηνζιέκδ εέζδ χζηε κα θάαμοκ ηα πνήιαηα απυ ηδ Υμνδβία.
•
Δεκζηέξ πνμζδμηίεξ, αεθδηέξ ςξ αεθδηζηά ζφιαμθα. Οζ πνςηαεθδηέξ ιε
δζαηνίζεζξ ζε παβηυζιζα πνςηαεθήιαηα ηαζ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ακηζιεηςπίγμκηαζ
ςξ εεκζημί ήνςεξ ή αηυιδ, ηαζ ςξ εεκζηά ζφιαμθα. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μθυηθδνμ
ημ έεκμξ αζπμθείηαζ ιε ηδκ πνμεημζιαζία εκυξ ζοβηεηνζιέκμο αεθδηή ή ιζαξ μιάδαξ
ηαζ oζ πνμζδμηίεξ ηδξ πχναξ απμηεθμφκ έκα θμνηίμ αζήηςημ βζα ημοξ αεθδηέξ πμο
θμαμφκηαζ ιήπςξ απμβμδηεφζμοκ ημοξ ζοιπαηνζχηεξ ημοξ.
•
Πίεζδ απυ πνμπμκδηέξ. Oζ πνμπμκδηέξ πνμηείκμοκ, επίιμκα πμθθέξ θμνέξ, ηδ
θήρδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ απυ ημοξ αεθδηέξ ημοξ. ε άθθεξ πενζπηχζεζξ μζ
πνμπμκδηέξ πνμπμκμφκ ζηθδνά ημοξ αεθδηέξ ηαζ ημοξ μδδβμφκ ζηδ θήρδ
απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ χζηε κα ιπμνμφκ κα ακηαπελέθεμοκ.

• Δπζεοιία βζα βνήβμνμ απμηέθεζια ηαζ επζηοπία. To κηυπζκβη έπεζ ακαηνέρεζ ηδκ
πνμπμκδηζηή δζαδζηαζία ηαζ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ αεθδηέξ κα
έπμοκ ιία ηαπφηενδ αεθδηζηή ελέθζλδ, ηαεχξ, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, μοζίεξ υπςξ ηα
ζηενμεζδή πνμζθένμοκ πζμ βνήβμνδ απμηαηάζηαζδ ιεηαλφ ηςκ πνμπμκήζεςκ. ε
πμθθά αεθήιαηα μζ ηαιπφθεξ αεθδηζηήξ ελέθζλδξ πανμοζζάγμοκ ιεβάθεξ απμηθίζεζξ,
μζ μπμίεξ δδιζμονβμφκ οπυκμζεξ βζα πνήζδ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ.
•

«Όθμζ πνδζζιμπμζμφκ, βζαηί υπζ ηαζ εβχ».

• Έθθεζρδ μνβακςιέκδξ αεθδηζαηνζηήξ ηαζ πνμπμκδηζηήξ οπμζηήνζλδξ. Όηακ δεκ
οπάνπεζ αεθδηζαηνζηή ηαζ πνμπμκδηζηή οπμζηήνζλδ ζημοξ αεθδηέξ, μ αεθδηήξ
πζζηεφεζ υηζ δεκ έπεζ δοκαηυηδηα κα δζαηνζεεί ζε δζεεκέξ επίπεδμ δίπςξ ηδ πνήζδ
απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ. Η ζςζηή οπμζηήνζλδ ημο αεθδηή, ηυζμ πνμπμκδηζηά υζμ
ηαζ αεθδηζαηνζηά, ζοκηεθεί ζημ κα απμαθδεεί δ ζηυπζια οπάνπμοζα πεπμίεδζδ υηζ
δίπςξ κηυπζκβη δεκ ιπμνεί ηάπμζμξ κα δζαηνζεεί ζε παβηυζιζμ επίπεδμ.
•
Ονβακςιέκμ ηναηζηυ ζφζηδια θανιαηεοηζηήξ οπμζηήνζλδξ. Ακαθένεδηε δ
πενίπηςζδ ηδξ ακαημθζηήξ Γενιακίαξ, υιςξ δεκ είκαζ δ ιμκαδζηή. Μπμνεί ηδ
δεηαεηία ημο 1970 κα ιζθμφζακ υθμζ βζα ηδκ Ακαημθζηή Γενιακία, ηδ δεηαεηία ημο
1980 βζα ηδκ Κμφαα, αθθά ηδ δεηαεηία ημο 1990, δ Κίκα ζοβηέκηνςκε ηζξ
πενζζζυηενεξ οπμρίεξ. Σα ηνάηδ πμο έπμοκ μνβακςιέκμ ζφζηδια θανιαηεοηζηήξ
οπμζηήνζλδξ οπμπνεχκμοκ ημοξ αεθδηέξ ημοξ κα εκηαπεμφκ ζημ πνυβναιια ηαζ κα
θάαμοκ ζοβηεηνζιέκεξ μοζίεξ.
• Ακελέθεβηηδ θήρδ ζοιπθδνςιάηςκ. Οζ αεθδηέξ, επδνεαζιέκμζ απυ δζαθδιίζεζξ
ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ, ζηυια ιε ζηυια, πνμχεδζδ ζηεοαζιάηςκ δζαηνμθήξ ή
αεθδηζηχκ ζοιπθδνςιάηςκ, υπςξ μκμιάγμκηαζ, ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ,
ηαηαθήβμοκ κα πνδζζιμπμζμφκ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ηα
ζηεοάζιαηα ακαβνάθμοκ ηδκ φπανλδ μοζίαξ πμο ειπενζέπμοκ ηαζ δ μπμία ανίζηεηαζ
ζηδ θίζηα ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ, οπάνπμοκ υιςξ ηαζ πενζπηχζεζξ πμο δ
πναβιαηζηή ζφκεεζδ ημο ζηεοάζιαημξ δεκ ακαβνάθεηαζ, ιε απμηέθεζια μ αεθδηήξ,
εκ αβκμία ημο, κα πνδζζιμπμζεί απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ.
•
Ακελέθεβηηδ θήρδ θανιάηςκ. ημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ημο ίδκεΰ δ
Ρμοιάκα κζηήηνζα ημο ζοκεέημο ηδξ εκυνβακδξ βοικαζηζηήξ, ανέεδηε εεηζηή βζα ηδκ
μοζία ρεοημεθεδνίκδ, ηαεχξ μ πνμπμκδηήξ ηήξ πμνήβδζε ζζνυπζ, βζα ζαηνζημφξ
θυβμοξ, δίπςξ κα πνμζέλεζ υηζ ζηδ ζφκεεζδ ημο ζηεοάζιαημξ ειπενζείπεημ
απαβμνεοιέκδ μοζία, ιε απμηέθεζια δ αεθήηνζα κα εκμπμπμζδεεί.
•
Πζμ «αεθδηζηυ» ζχια. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, μζ άκενςπμζ πνδζζιμπμζμφκ
απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ απθά ηαζ ιυκμ βζα κα έπμοκ θζβυηενμ θίπμξ ή βεκζηυηενα βζα
κα «ηηίζμοκ» αεθδηζηυ ζχια, αηυιδ ηαζ εάκ αοηυ δεκ ζοκεζζθένεζ ζηδ
αεθηζζημπμίδζδ ηδξ αεθδηζηήξ ημοξ επίδμζδξ.
• Nα επζζπεφζμοκ ηδκ απμηαηάζηαζδ. Σδκ απμηαηάζηαζδ, δδθαδή, ηυζμ ιεηαλφ
ηςκ πνμπμκήζεςκ υζμ ηαζ ιεηά ημοξ αβχκεξ.

• Να πνμπμκδεμφκ ηαζ κα αβςκζζημφκ ηναοιαηζζιέκμζ. To θαζκυιεκμ είκαζ πμθφ
έκημκμ ζηα μιαδζηά αεθήιαηα υπμο μζ πνμπμκδηέξ δίκμοκ εκημθέξ ζημ ζαηνζηυ
επζηεθείμ ηδξ μιάδαξ κα «ηάκεζ ηα αδφκαηα δοκαηά βζα κα εημζιάζεζ ημκ
ηναοιαηζζιέκμ αεθδηή» βζα ημκ επυιεκμ ζδιακηζηυ αβχκα ηδξ μιάδαξ.
• Δζςηενζηή επζεοιία βζα δζάηνζζδ ηαζ πνςηζά. Τπάνπμοκ ζημζπεία ενεοκχκ πμο
δείπκμοκ υηζ ζοπκά μζ αεθδηέξ πνδζζιμπμζμφκ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ απθά βζα κα
δζαηνζεμφκ. Καηαβεβναιιέκα πενζζηαηζηά ακαθένμοκ πνήζδ μοζζχκ βζα ζοιιεημπή
ζε ημπζημφξ ηαζ εναζζηεπκζημφξ αβχκεξ.

Πιθανά κίνηηπα και λόγοι σπήζηρ νηόπινγκ από νεαπούρ ανήλικοςρ
αθληηέρ

•
Δζζαβςβή ζε ΑΔΙ/ ΣΔΙ. ηδκ Δθθάδα οπάνπεζ κμιμεεηζηή πνυαθερδ βζα
πνζιμδυηδζδ ηςκ αεθδηχκ ζηδκ εζζαβςβή ημοξ ζηα ΑΔΙ/ ΣΔΙ, ακάθμβα ιε ηζξ
αεθδηζηέξ ημοξ επζηοπίεξ, ζε πακεθθήκζα ζπμθζηά πνςηαεθήιαηα, ζε παβηυζιζα
ζπμθζηά πνςηαεθήιαηα ηαζ ζε πακεθθήκζμοξ αβχκεξ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ
έπμοιε απεοεείαξ εζζαβςβή ηςκ αεθδηχκ ζε πακεπζζηδιζαηέξ ζπμθέξ, δίπςξ ηδκ
ακάβηδ ζοιιεημπήξ ζηζξ εζζαβςβζηέξ ελεηάζεζξ.
• Οζημκμιζηά ηίκδηνα. Όπςξ μζ εκήθζηεξ αεθδηέξ έηζζ ηαζ μζ κεανμί δεθεάγμκηαζ
απυ ηζξ μζημκμιζηέξ απμθααέξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ αεθδηζηέξ επζηοπίεξ.
• οκαζζεδιαηζηή ακαβκχνζζδ ηαζ δδιυζζα ακαβκςνζζζιυηδηα. Οζ κεανμί αεθδηέξ
επζγδημφκ ηαζ ανέζημκηαζ κα είκαζ εονέςξ ακαβκςνίζζιμζ.
•
Πνμαθήιαηα ζηδκ πνμζςπζηή ημοξ γςή. Οζ δοζημθίεξ ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημ
άθθμ θφθμ, ημοξ βμκείξ, ημοξ δαζηάθμοξ, ημοξ ςεμφκ κα εζηζάγμοκ υθδ ημοξ ηδκ
πνμζπάεεζα ζημκ αεθδηζζιυ ηαζ κα εεςνμφκ υηζ ιυκμ ιέζα απυ ημκ αεθδηζζιυ
«απμηηά κυδια δ ίδζα ημοξ δ φπανλδ».
•
Υαθανή απυδμζδ ζηα ιαεήιαηα. οπκά μζ κεανμί αεθδηέξ εεςνμφκ
(οπμζοκείδδηα ή ηαζ ζοκεζδδηά) υηζ δεκ έπμοκ ηαιία άθθδ δοκαηυηδηα κα επζηφπμοκ
ηάηζ ηαθυ ζηδ γςή ημοξ πανά ιυκμ δζά ημο αεθδηζζιμφ. Έηζζ, δεκ έπμοκ ηακέκα
θναβιυ κα πνδζζιμπμζήζμοκ μηζδήπμηε, πνμηεζιέκμο κα πεηφπμοκ ηδκ αεθδηζηή
δζάηνζζδ.
• Να ιμζάζμοκ ζηα είδςθά ημοξ. ηζξ ελςζπμθζηέξ πνμπμκήζεζξ ημοξ ιαεαίκμοκ υηζ
μζ πνςηαεθδηέξ πμο εαοιάγμοκ, πνδζζιμπμζμφκ απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ ηαζ έηζζ μζ
μπμζμζδήπμηε εκδμζαζιμί ημοξ ηαηαννέμοκ.
•
Δθθζπή βκχζδ ηαζ ζοκαίζεδζδ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ μοζζχκ. Γεκ οπάνπεζ
ζοζηδιαηζηυ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια πμο κα πνμαάθθεζ ηζξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία,

απυ ηδ πνήζδ ηςκ απαβμνεοιέκςκ μοζζχκ, ιε απμηέθεζια πμθθμί κα εεςνμφκ υηζ
πνυηεζηαζ βζα μοζίεξ πμο αμδεμφκ ηδκ αεθδηζηή επίδμζδ ηαζ θηζάπκμοκ ςναία
ζχιαηα.
•
Απυθοηδ ειπζζημζφκδ ζημκ πνμπμκδηή. Οζ αεθδηέξ ακαπηφζζμοκ
ζοκαζζεδιαηζηυ δεζιυ ιε ημοξ πνμπμκδηέξ ημοξ. Οηζδήπμηε ημοξ πνμηείκμοκ ημ
δέπμκηαζ, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, ακεπζθφθαπηα.
• Ακελέθεβηηδ θήρδ δζαηνμθζηχκ ζοιπθδνςιάηςκ. Όπςξ ηαζ μζ εκήθζηεξ αεθδηέξ,
θαιαάκμοκ ζοιπθδνχιαηα δίπςξ κα ελαζθαθίγμοκ υηζ δεκ πενζέπμοκ απαβμνεοιέκεξ
μοζίεξ.

Οι πιο διαβόηηερ ςποθέζειρ νηόπινγκ
Με ημκ απμηθεζζιυ ημο Γδιήηνδ Υμκδνμημφηδ απυ ημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ
θυβς πνήζδξ απαβμνεοιέκδξ μοζίαξ, μ ανζειυξ ηςκ αεθδηχκ πμο πζάζηδηακ κημπέ
πνζκ ηακ θηάζμοκ ζημ Λμκδίκμ ακέαδηε ζημοξ 108! Πμζμξ είπε υηζ ημ κηυπζκβη
δεκ είκαζ ζηα ίδζα επίπεδα ιε παθζά; Βέααζα, μζ πζμ δζααυδηεξ ζζημνίεξ
κηυπζκβη ζηζξ Οθοιπζάδεξ είκαζ αοηέξ πμο ζοιααίκμοκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ
αβχκςκ ηαζ υπζ αοηέξ πμο πνμθαααίκμοκ μζ ανπέξ. Υνοζά μθοιπζαηά ιεηάθθζα πμο
έπμοκ αθθάλεζ ηαηυπμοξ, ζζημνίεξ ηοκδβδημφ, εκηάζεζξ, ηθάιαηα ηαζ άθθα πμθθά
έπμοκ ζδιαδέρεζ ηδκ πμνεία ηςκ αβχκςκ πμο δείπκμοκ κα ιδκ ιπμνμφκ κα
απαθθαβμφκ απυ ημ άβμξ ημο κηυπζκβη.
1972, Μυκαπμ: ΡζηΝηεΜμκη, ΗΠΑ (Κμθφιαδζδ)
Ο ΡζηΝηεΜμκη ήηακ μ ηάημπμξ ημο παβηυζιζμο νεηυν ζηα 1500ι. υηακ
ηαηέηηδζε ημ πνχημ ημο ιεηάθθζμ ζημοξ Οθοιπζαημφξ ημο Μμκάπμο, ζηα 400ι.
εθεφεενμ. Οζ Αιενζηακμί πενίιεκακ ημοθάπζζημκ άθθμ έκα πνοζυ απυ αοηυκ,
ζημ «ηαθυ» ημο αβχκζζια, αθθά ηεθζηά δεκ ημκ είδακ κα αβςκίγεηαζ πμηέ εκχ μζ
δζμνβακςηέξ ημο αθαίνεζακ ηαζ ημ πνχημ πνοζυ πμο πήνε. Ο θυβμξ ήηακ δ εθεδνίκδ
πμο ακζπκεφεδηε ζηα μφνα ημο. Ο ΝηεΜμκη ζζπονίζηδηε υηζ έπαζνκε έκα θάνιαημ
βζα ημ άζεια, αθθά ηεθζηά απμηθείζηδηε απυ ημοξ Αβχκεξ. Σδκ επυιεκδ πνμκζά
έηακε παβηυζιζμ νεηυν ηαζ ζηα 400ι. Σμ 2001 δ Οθοιπζαηή Δπζηνμπή ηςκ ΗΠΑ,
έπεζηα απυ έκα ιαηνμπνυκζμ αβχκα ημο αεθδηή κα απμηαηαζηήζεζ ημ υκμιά
ημο, ακαημίκςζε πςξ υκηςξ είπε ηάκεζ θάεμξ ημ 1972 ηαζ πςξ ημ θάνιαημ πμο
έπαζνκε μ ΝηεΜμκη βζα ημ άζεια ήηακ ηάηζ πμο ημο είπε πμνδβήζεζ ηακμκζηά,
ιε ζοκηαβή, μ βζαηνυξ. Χζηυζμ δ ΓΟΔ ανκήεδηε κα ημκαπμηαηαζηήζεζ ηαζ κα ημο
επζζηνέρεζ ημ ιεηάθθζμ.

1984, Λμξ Άκηγεθεξ: Άκκα Βενμφθδ, Δθθάδα (ηίαμξ)

Η Άκκα Βενμφθδ ήηακ δ ιεβάθδ εθπίδα ηδξ Δθθάδαξ βζα έκα ιεηάθθζμ ζημκ ζηίαμ
ζημ Λμξ Άκηγεθεξ. Γφμ πνυκζα κςνίηενα είπε ηάκεζ ηδ ιεβάθδ έηπθδλδ ζημ
Πακεονςπασηυ Πνςηάεθδια, ιε ημ μπμίμ είπε εβηαζκζαζηεί ημ Οθοιπζαηυ ηάδζμ ηδξ
Αεήκαξ, ηαηαηηχκηαξ ημ πνοζυ ιεηάθθζμ ζημκ αημκηζζιυ. ’ εηείκμ ημκ αβχκα,
ιάθζζηα, ηνίηδ ήηακ δ μθία αημνάθα πμο ηδκ ίδζα πνμκζά είπε πεηφπεζ παβηυζιζμ
νεηυν! Η Βενμφθδ δεκ ηαηυνεςζε πμηέ κα επζαεααζχζεζ ηζξ εθπίδεξ ηςκ Δθθήκςκ
ζημ Λμξ Άκηγεθεξ, αθμφ πζάζηδηε κα έπεζ ηάκεζ πνήζδ κακδνμθυκδξ ηαζ μζ
δζμνβακςηέξ ηδκ έζηεζθακ πίζς ζηδκ Αεήκα.
1988, εμφθ: Μπεκ Σγυκζμκ, Κακαδάξ (ηίαμξ)
Η πζμ δζααυδηδ οπυεεζδ κημπανίζιαημξ υθςκ ηςκ επμπχκ ζε μπμζαδήπμηε
αεθδηζηή δζμνβάκςζδ ζοκέαδ ζηδκ εμφθ ημ 1988, ζηδκ πενίθδιδ ημφνζα ηςκ 100
ιέηνςκ υηακ μ Κακαδυξ ζπνίκηεν έζπαζε ημ παβηυζιζμ νεηυν ηνέπμκηαξ ηδκ
απυζηαζδ ζημ ελςπναβιαηζηυ βζα ηδκ επμπή 9’ 79” ηαζ κζηχκηαξ ημκ ιεβάθμ ημο
ακηίπαθμ Κανθ Λζμφζξ. Ο Μπεκ Σγυκζμκ πζάζηδηε κα έπεζ ηάκεζ πνήζδ
ζηακμγμθυθδξ ηνεζξ ιένεξ ιεηά ηαζ ηζιςνήεδηε ιε απμηθεζζιυ ηαζ ζηένδζδ ημο
ιεηαθθίμο, πμο πήβε ζημκ Λζμφζξ. ηα επυιεκα πνυκζα 5 αηυιδ απυ ημοξ 8 θζκαθίζη
εηείκδξ ηδξ ημφνζαξ (μ ίδζμξ μ Λζμφζξ, αθθά ηαζ μζ Λίκθμνκη Κνίζηζ -2μξ,
ΝηέκζξΜίηζεθ -4μξ, ΝηεγάζΓμοίθζαιξ -6μξ, Ρέζηζμφανη -7μξ) πζάζηδηακ κημπέ ή
εκεπθάηδζακ ζε πενίενβεξ ζζημνίεξ κηυπζκβη. Μυκμ μ 3μξΚάθαζκ ιζε ηαζ μ
5μξΡυιπζμκ Νηα ίθαα δεκ ηαηδβμνήεδηακ πμηέ βζα πνήζδ απαβμνεοιέκςκ
μοζζχκ...

2000, ίδκεσ: Μάνζμκ Σγυμοκξ, ΗΠΑ (ηίαμξ)

ηζξ ανπέξ ηδξ κέαξ πζθζεηίαξ, μζ παθζέξ ηαζ εφημθα ακζπκεφζζιεξ κηυπεξ
(εθεδνίκδ, ζηακμγμθυθδ, κακδνμθυκδ –ηα θεβυιεκα «ακααμθζηά» δδθαδή) έδζκακ
ηδ εέζδ ημοξ ζε απίζηεοηα ελεθζβιέκα ηαζ πακάηνζαα θάνιαηα, ιε ημνοθαίμ
ημ THG πμο πνεζάγμκηακ εζδζημφξ εθέβπμοξ βζα κα ακζπκεοεμφκ. Σδκ ίδζα πενίμδμ δ
Αιενζηακίδα ζπνίκηεν Μάνζμκ Σγυμοκξ άθδκε πίζς ηδξ υθμ ημκ ακηαβςκζζιυ
ηαζ έδεζπκε υηζ ήηακ δ ιυκδ βοκαίηα πμο εα ιπμνμφζε ίζςξ κα ζπάζεζ ηάπμηε ημ
απίζηεοημ νεηυν ηδξ ΦθυνεκξΣγυζκενΓηνίθζε (δ μπμία είπε πεεάκεζ, δφμ πνυκζα
κςνίηενα, πζεακυηαηα θυβς ηδξ εηηεηαιέκδξ πνήζδξ ακααμθζηχκ, ηάηζ υιςξ πμο δεκ
απμδείπηδηε πμηέ). ημ ίδκεσ δ Σγυμοκξ ηαηέηηδζε 5 ιεηάθθζα, αθθά 7 πνυκζα
ιεηά, υηακ δ οπυεεζδ BALCO (ημο ενβαζηδνίμο πμο πανήβε ημ THG) έθηαζε ζηα
δζηαζηήνζα, ακαβηάζηδηε κα παναδεπηεί ηδ πνήζδ ημο ηαηά ημοξ Οθοιπζαημφξ
Αβχκεξ ηαζ ηδξ αθαζνέεδηακ υθα, εκχ δ ίδζα πήβε ηαζ θοθαηή βζα ρεοδμνηία ζε
πνμδβμφιεκμ δζηαζηήνζμ βζα ηδκ ίδζα οπυεεζδ. ηδκ ημφνζα ηςκ 100 ιέηνςκ ζημ
ίδκεσ, ηδκ δεφηενδ εέζδ είπε πάνεζ δ Καηενίκα Θάκμο, ςζηυζμ ιεηά ηδκ παναδμπή
ηδξ Σγυμοκξ, δ ΓΟΔ ανκήεδηε κα δχζεζ ημ πνοζυ ζηδκ Δθθδκίδα αεθήηνζα,
δζυηζ ζημ ιεηαλφ ηαζ δ ίδζα εκεπθάηδ ζε ιεβάθμ, μθοιπζαηυ ζηάκδαθμ κηυπζκβη.

2004, Αεήκα: Κχζηαξ Κεκηένδξ ηαζ Καηενίκα Θάκμο, Δθθάδα (ηίαμξ)

Η βκςζηή οπυεεζδ πμο ζοκηάναλε ημ εθθδκζηυ θίθαεθμ (ηαζ υπζ ιυκμ) ημζκυ ιζα
ιένα πνζκ ηδκ ηεθεηή έκανλδξ δεκ πνεζάγεηαζ πμθφ ακάθοζδ. Έπμοκ βναθηεί
πζθζάδεξ βναιιέξ βζα ημ ηζ αηνζαχξ ζοκέαδ ηαζ ημ πμζμξ ήηακ μ οπεφεοκμξ. Η
οπυεεζδ έηθεζζε πνυζθαηα ηαζ δζηαζηζηά ιε ιυκμ ημκ πνμπμκδηή ηςκ δφμ αεθδηχκ
Υνήζημ Σγέημ κα ηζιςνείηαζ. Οζ Θάκμο ηαζ Κεκηένδξ (ανβονή ηαζ πνοζυξ
Οθοιπζμκίηδξ ζημ ίδκεσ ηαζ ιεβάθεξ εθπίδεξ ηδξ Δθθάδαξ βζα κίηεξ ζηδκ Αεήκα)
πνμζπμζήεδηακ έκα αηφπδια ιε ηδ ιδπακή ημο πνμπμκδηή ημοξ βζα κα απμθφβμοκ
κα πενάζμοκ απυ έθεβπμ κηυπζκβη ηαζ ηεθζηά ηζιςνήεδηακ ιε απμηθεζζιυ απυ
ημοξ Αβχκεξ, ζπζθχκμκηαξ ημ υκμια ηδξ δζμνβακχηνζαξ Δθθάδαξ.
2004, Αεήκα: Ακηνζάκ Άκμοξ ηαζ ΡυιπενηαΦάγεηαξ, Οοββανία (ηίαμξ)
Οζ δφμ Οφββνμζ νίπηεξ ηαηέηηδζακ πνοζά ιεηάθθζα, μ Άκμοξ ζηδ ζθφνα ηαζ μ
Φάγεηαξζημκ δίζημ, αθθά ημοξ αθαζνέεδηακ υηακ μ πνχημξ πνμζπάεδζε κα δχζεζ
άθθμ δείβια ζημ κηυπζκβη ημκηνυθ (είπε έκα ζαημοθάηζ ιε λέκα μφνα ιαγί ημο), εκχ
μ δεφηενμξ δεκ ειθακίζηδηε πμηέ!
2004, Αεήκα: ΙνίκαΚμνγακέκημ, Ρςζία (ηίαμξ)
Σμ πνχημ πνοζυ ημο ζηίαμο δυεδηε ζηδκ Ανπαία Οθοιπία ηαζ πήβε ζηδκ Ρςζίδα
ζθαζνμαυθμ ηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ ακάβηαζακ κα ημ βονίζεζ πίζς, αθμφ πζάζηδηε
ιε ζηακμγμθυθδ, αηζιάγμκηαξ ιε ημκ πεζνυηενμ ηνυπμ ημκ ζενυ ηυπμ ηςκ
αβχκςκ. Γεκζηά, μζ αβχκεξ ηδξ Αεήκαξ, εζδζηά βζα ηδκ ζηίαμ ήηακ μζ πζμ
«ανχιζημζ» ηδξ ζζημνίαξ –ή ιάθθμκ, αοημί ζημοξ μπμίμοξ μζ εθεβηηέξ κηυπζκβη
έηακακ πζμ ηαθά απυ πμηέ ηδκ δμοθεζά ημοξ ηαζ δ ηεπκμθμβία πμο είπακ ζηα πένζα
ημοξ βζα πνχηδ θμνά ηαηάθενε κα λεπενάζεζ εηείκδ υζςκ ηαηαζηεφαγακ ηζξ
απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ.
2008, Πεηίκμ: Φακή Υαθηζά, Δθθάδα (ηίαμξ)

Η πνοζή Οθοιπζμκίηδξ ημο 2004 ζηα 400 ι. ειπυδζα δεκ πνυθααε ηακ κα
οπεναζπζζεεί ημκ ηίηθμ ηδξ ζημ Πεηίκμ αθμφ ακζπκεφεδηε απαβμνεοιέκδ μοζία
ζηα μφνα ηδξ ζε ηεζη πμο ηδξ έβζκε ιε ημ πμο έθηαζε ζηδκ Κίκα. Η Υαθηζά είπε
ηάκεζ ηδκ ιεβάθδ έηπθδλδ ζηδκ Αεήκα, αεθηζχκμκηαξ ημοξ πνυκμοξ ηδξ
εκηοπςζζαηά ζε ηάεε ημφνζα ηαζ θηάκμκηαξ ζηδ κίηδ, αθθά ηαοηυπνμκα ηάκμκηαξ
ημοξ οπεφεοκμοξ ηδξ WADA επενμφξ ηδξ, αθμφ απμθάζζζακ κα ηδκ ηαηαδζχλμοκ
ζηδ ζοκέπεζα ζε ηάεε ηδξ πνμζπάεεζα, εεςνχκηαξ πςξ ζηδκ Αεήκα ημοξ είπε
λεβεθάζεζ. Σεθζηά ηαηάθενακ κα ηδκ πζάζμοκ ζημ Πεηίκμ, υπμο –ηαηά πμθθμφξ- δ
Δθθδκίδα αεθήηνζα δεκ εα έπνεπε ηακ κα ζηαθεί. Ο ΔΓΑ επέιεκε ζηδκ απμζημθή
ηδξ, πανυηζ δεκ είπε ηάκεζ ηαθμφξ αβχκεξ ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα ηαζ πανυηζ ήηακ
βκςζηυ ημ ηοκήβζ πμο είπακ ελαπμθφζεζ μζ ανπέξ ημο ακηζκηυπζκβη εκακηίμκ ηδξ ηαζ
ηεθζηά δ αεθήηνζα ημ πθήνςζε αηνζαά.
2008, Πεηίκμ: ΝηααίκηεΡειπεθίκ, Ιηαθία (Πμδδθαζία Γνυιμο)
Ο Ιηαθυξ «ιεην» ηςκ διενήζζςκ αβχκςκ δνυιμο (ημ 2004 ηένδζζε ηαζ ηα 3
“ArdennesClassics”, ημ AmstelGoldRace, ημ LaFlecheWallone ηαζ ημ ΛζέβδΒαζηυκδ-Λζέβδ, βνάθμκηαξ ζζημνία) ηαηέηηδζε ημ ανβονυ ιεηάθθζμ ζημοξ
Οθοιπζαημφξ ημο Πεηίκμο, αθθά ανέεδηε εεηζηυξ ζε έθεβπμ κηυπζκβη, έπμκηαξ ηάκεζ
πνήζδ ηδξ μοζίαξ Mircera, εκυξ κέμο θανιάημο πμο ακηζηαηέζηδζε ηδκ
ενοενμπμζηίκδ.
Lance Armstrong(Πμδδθαζία Γνυιμο)

Έκαξ απυ ημοξ ημνοθαίμοξ πμδδθάηεξ υθςκ ηςκ επμπχκ Lance Armstrong,
ανκήεδηε κα παναζηεί ηαζ κα οπεναζπίζεζ ημκ εαοηυ ημο βζα ηζξ ηαηδβμνίεξ πμο
ημο έπεζ απαββείθεζ δ οπδνεζία ηαηαπμθέιδζδξ ημο κηυπζκβη ηςκ ΗΠΑ, ηάηζ

πμο ζδιαίκεζ υηζ απμαάθθεηαζ εθ’ υνμο γςήξ απυ ηδκ πμδδθαζία ηαζ πάκεζ ημοξ
επηά ηίηθμοξTourdeFrance πμο είπε ζηδκ ηαημπή ημο.Σμ υκμιά ημο έβζκε ζοκχκοιμ
ημο ιεβαθείμο ηδξ ακενχπζκδξ ροπήξ, υηακ πανά ημ βεβμκυξ υηζ έπαζπε απυ επζεεηζηυ
ηανηίκμ ζηα βεκκδηζηά υνβακα ιε ιεηάζηαζδ ζε πκεφιμκεξ ηαζ εβηέθαθμ, ηαηάθενε
υπζ ιυκμ κα ημκ κζηήζεζ, αθθά ηαζ κα επζζηνέρεζ ζημοξ αβχκεξ ςξ ενζαιαεοηήξ.Μέπνζ
πνυηζκμξ οπμζηήνζγε ηδκ αεςυηδηά ημο, αθθά ηα ζημζπεία πμο οπάνπμοκ εκακηίμκ ημο
είκαζ αδζάζεζζηα ηαζ μ ίδζμξ θαίκεηαζ πςξ πνμηίιδζε κα ιδκ δχζεζ ζοκέπεζα ζηδ
δζαιάπδ ημο ιε ηδκ USADA.“Ένπεηαζ έκα ζδιείμ ζηδ γςή ηάεε άκδνα, πμο πνέπεζ
κα πεζ “ςξ εδχ”. Γζα ιέκα, αοηυ ημ ζδιείμ είκαζ ζήιενα. Ακηζιεηςπίγς αοηέξ ηζξ
ηαηδβμνίεξ απυ ημ 1999. Σα ηεθεοηαία ηνία πνυκζα, δ USADA ηάκεζ έκα ηοκήβζ
ιαβζζζχκ. Σμ ακηίηηοπμ πμο είπε ζηδκ μζημβέκεζά ιμο ηαζ ηδ δμοθεζά ζημ ίδνοιά
ιμο, ιε μδδβεί ζηδ ζδιενζκή ιμο απυθαζδ. Πνέπεζ κα ηεθεζχζς ιε ηζξ ακμδζίεξ“,
ακαθένεζ ζηδκ επζζημθή ημο μ 40πνμκμξ, πθέμκ, Armstrong. Ο Λακξ Άνιζηνμκβη
παναδέπηδηε ζε ζοκέκηεολδ πμο παναπχνδζε ζηδκ
ΌπναΓμοίκθνεσ, υηζ
πνδζζιμπμίδζε απαβμνεοιέκεξ μοζίεξ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ απυδμζήξ ημο, αθθά υπζ
ζηδκ έηηαζδ πμο θέβεηαζ:“Θεςνχ υηζ αοηή δ ηαηάζηαζδ είκαζ έκα ιεβάθμ ρέια, ημ
μπμίμεπακέθααα πμθθέξ θμνέξ. Σμ "ημηηέζθ" ιμο ήηακ δ EPO, μζ ιεηαββίζεζξ
αίιαημξ ηαζ δ ηεζημζηενυκδ”, δήθςζε μ Άνιζηνμκβη ηαζ επζζήιακε υηζ ζηαιάηδζε
ημ κηυπζκβη ιεηά ηδκ ηεθεοηαία κίηδ ημο TourdeFrance ημ 2005, εκχ ηυκζζε υηζ δ
ηνίηδ εέζδ πμο ηένδζζε ημ 2009 δεκ μθεζθυηακ ζηδ πνήζδ μοζζχκ.

κεςάζμαηα , μέθοδοι και οςζίερ πος σπηζιμοποιούνηαι ζηο νηόπινγκ

Γζεβενηζηέξ Οοζίεξ
Οοζίεξ υπςξ μζ αιθεηαιίκεξ ηαζ δ εθεδνίκδ έπμοκ ζημ ζχια ιζα δνάζδ
πανυιμζα ιε αοηή ηδξ αδνεκαθίκδξ, ηδκ μπμία πανάβεζ ημ ίδζμ ημ ζχια ιαξ. Γνμοκ
δδθαδή ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια ηαζ "εκενβμπμζμφκ" ημ ζχια ζε ιεβάθμ
ααειυ. ε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ υιςξ, ηέημζεξ μοζίεξ απεκενβμπμζμφκ ηα ζοζηήιαηα
ημο ζχιαημξ ιαξ πμο ιαξ πνμεζδμπμζμφκ υηακ είιαζηε βζα πανάδεζβια πμθφ
ημοναζιέκμζ ηαζ πνέπεζ κα ζηαιαηήζμοιε κα ηνέπμοιε. Έκαξ αεθδηήξ πμο
παίνκεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ηέημζςκ μοζζχκ δεκ ηαηαθαααίκεζ πθέμκ πυηε θηάκεζ
ζηα υνζα ημο, πνάβια πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε οπενηυπςζδ, θζπμεοιία ή αηυιδ
ηαζ ημκ εάκαημ!
Γζμονδηζηέξ Οοζίεξ
Οζ δζμονδηζηέξ μοζίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζε αεθήιαηα υπμο πνέπεζ μ
αεθδηήξ κα έπεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ αάνμξ. Σέημζεξ μοζίεξ ιπμνμφκ ζε δζάζηδια
ςνχκ κα επζθένμοκ απχθεζα ιεβάθδξ πμζυηδηαξ κενμφ πμο ζακ απμηέθεζια έπεζ
αέααζα ηαζ ηδκ απχθεζα αάνμοξ ημο ζχιαημξ! Σα δζμονδηζηά είκαζ υιςξ πμθφ
επζηίκδοκα! Με ημ πμο πάκεηαζ ηυζμ βνήβμνα ηυζμ κενυ απυ ημ ζχια, πάκμκηαζ ηαζ

πμθθέξ ενεπηζηέξ μοζίεξ πμο πνεζαγυιαζηε. Σμ ζχια αθοδαηχκεηαζ ηαζ ιπμνμφκ
κα πάεμοκ ιεβάθδ γδιζά μζ κεθνμ. .
Νανηςηζηέξ Οοζίεξ
Η ιμνθίκδ, δ δνςίκδ ηαζ δ ιεεαδυκδ είκαζ μζ πζμ βκςζηέξ μοζίεξ απυ ηδκ
ηαηδβμνία ηςκ κανηςηζηχκ. Έπμοκ δνάζδ απαθοκηζηή εκάκηζα ζημκ πυκμ αθθά ηαζ
δνειζζηζηή ζημ ζχια (πνάβια πμο αζπμφιε βζα έκα πνςηαεθδηή ημο βημθθ ή ηδξ
ημλμαμθίαξ ιπμνεί κα είκαζ πμθφ πνήζζιμ!). ε ιεβάθεξ δυζεζξ ιπμνμφκ κα
μδδβήζμοκ υιςξ αηυιδ ηαζ ζημ εάκαημ!
Ακααμθζηέξ Οοζίεξ

Οζ ακααμθζηέξ μοζίεξ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ακδνζηή ζελμοαθζηή μνιυκδ
ηεζημζηενυκδ ηαζ αολάκμοκ ηδκ πμζυηδηα ιοχκ ζημ ζχια εκχ πανάθθδθα ιεζχκμοκ
ηδκ πμζυηδηα θίπμοξ. Αοηυ βζα ημοξ αεθδηέξ ζηίαμο είκαζ πνμηένδια, αθμφ
πνεζάγμκηαζ ιεβάθδ ιοσηή δφκαιδ. Δπίζδξ οπάνπμοκ ηαζ bodybuilders πμο ηάκμοκ
πνήζδ ακααμθζηχκ μοζζχκ, αθμφ έηζζ ιπμνμφκ ιε θζβυηενμ ηυπμ ηαζ πζμ
βνήβμνα κα θηζάλμοκ ημ ημνιί πμο εέθμοκ .
Σα ηονζυηενα ζςιαηζηά πνμαθήιαηα πμο πνμηαθμφκ ηα ακααμθζηά ζημοξ άκδνεξ
είκαζ:
1)Μείςζδ ημο υβημο ηςκ υνπεςκ (ιπμνεί κα είκαζ ιυκζιδ εάκ οπάνπεζ παναηεηαιέκδ
πνήζδ ηςκ ζηενμεζδχκ ακααμθζηχκ)
2)Μείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ζπενιαημγςανίςκ
3)ελμοαθζηή ακζηακυηδηα
4)Πνυςνδ θαθάηνα
5)Μεβέεοκζδ ημο πνμζηάηδ

6)Γοκαζημιαζηία
7)Γοζημθίεξ ή πυκμξ ηαηά ηδκ μφνδζδ
Σα ηονζυηενα ζςιαηζηά πνμαθήιαηα πμο πνμηαθμφκ ηα ακααμθζηά ζηζξ βοκαίηεξ
είκαζ:
1)Φφηνςια ιαθθζχκ ζημ πνυζςπμ
2)Αθθαβέξ ή δζαημπή ηςκ ηφηθςκ ηδξ έιιδκμο νφζδξ (πενίμδμξ)
3)Η θςκή βίκεηαζ πζμ ααεζά, υπςξ ζημοξ άκδνεξ (ιπμνεί κα είκαζ ιυκζιδ εάκ)οπάνπεζ
παναηεηαιέκδ πνήζδ ηςκ ζηενμεζδχκ ακααμθζηχκ
4)Μεβέεοκζδ ηδξ ηθεζημνίδαξ (ιπμνεί κα είκαζ ιυκζιδ εάκ οπάνπεζ παναηεηαιέκδ
πνήζδ ηςκ ζηενμεζδχκ ακααμθζηχκ)
5)Μείςζδ ηςκ ιαζηχκ
Σα ηονζυηενα ζςιαηζηά πνμαθήιαηα πμο πνμηαθμφκ ηα ακααμθζηά ζημοξ άκδνεξ ηαζ
ζηζξ βοκαίηεξ είκαζ:
Αηιή ζημ πνυζςπμ ηαζ ζημ ζχια, ζμαανήξ ιμνθήξ
Αδοκάηζζια ηςκ ηεκυκηςκ ηςκ ιοχκ ιε ηίκδοκμ νήλδξ ημοξ
Κζηνίκζζια (ίηηενμξ)
Σνειμφθζαζια
Πνήλζιμ ηςκ αζηναβάθςκ ηαζ ηςκ πμδζχκ
Μείςζδ ζημ αίια ηδξ ηαθήξ πμθδζηενυθδξ HDL
Φδθή πίεζδ
Πνέπεζ επίζδξ κα ζδιεζςεεί υηζ, ζηα παζδζά ηαζ ζημοξ κέμοξ εκήθζηεξ, ηα ακααμθζηά
ιπμνμφκ κα αθάρμοκ ηζξ πενζμπέξ ζηα άηνα ηςκ μζηχκ πμο είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ
ακάπηολδ ημοξ, ιε απμηέθεζια κα ηαηαζηέθθμοκ ηδκ ακάπηολδ ζε φρμξ.
Οζ επζδνάζεζξ ηςκ ακααμθζηχκ ζημκ ροπζηυ ηυζιμ αοηχκ πμο ηα παίνκμοκ είκαζ μζ
αηυθμοεεξ:
Δοενεεζζηζηυηδηα
Ακελέθεβηηα λεζπάζιαηα μνβήξ πμο ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε αίαζεξ πνάλεζξ
μαανέξ αθθαβέξ ζηδ δζάεεζδ ιε απμηέθεζια κα πνμηαθείηαζ ηαηάεθζρδ υηακ
δζαημπεί δ θήρδ ηςκ ακααμθζηχκ
Φεοδαζζεήζεζξ
Δλαζεέκδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηνίζδξ πμο πνμένπεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ οπάνπεζ
οπεναμθζηή αοημπεπμίεδζδ ηαζ ημ αίζεδια υηζ ηάπμζμξ είκαζ αήηηδημξ
Πανακμσηή γήθζα
Οζ ιαηνμπνυκζεξ επζπθμηέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ πνήζηεξ ακααμθζηχκ μοζζχκ
είκαζ μζ αηυθμοεεξ:
Αολδιέκα επίπεδα πμθδζηενυθδξ
Φδθή πίεζδ
Ακςιαθίεξ ζηδ θεζημονβία ηδξ ηανδίαξ, ηςκ κεθνχκ ηαζ ημο ήπαημξ ιε ηίκδοκμ
πνυηθδζδξ αζεεκεζχκ ηςκ μνβάκςκ αοηχκ
Κίκδοκμξ ιεηάδμζδξ ιμθοζιαηζηχκ αζεεκεζχκ (AIDS, δπαηίηζδα) θυβς ηδξ πνήζδξ
ημζκχκ αεθμκχκ βζα ηδ πμνήβδζδ ακααμθζηχκ πμο δεκ ιπμνμφκ κα δμεμφκ απυ ημ
ζηυια αθθά ιυκμ δζα ιέζμο έκεζδξ
Κίκδοκμξ δδθδηδνίαζδξ δζυηζ πνμσυκηα πμο πςθμφκηαζ ακελέθεβηηα, ζηδ ιαφνδ

αβμνά, ιπμνμφκ κα πενζέπμοκ άθθεξ μοζίεξ πμο δοκαηυκ κα είκαζ ημλζηέξ
Γμκζδζαηυ Νηυπζκβη

Οζ βμκζδζαηέξ εεναπείεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ κμζδιάηςκ υπςξ μζ
ακαζιίεξ , δ ιοσηή δοζηνμθία , μζ παεήζεζξ ηςκ πενζθενζηχκ αββείςκ η.η.θ. Η πνήζδ
ημοξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ αεθδηχκ είκαζ απαβμνεοιέκδ).
Δπειααίκμκηαξ βμκζδζαηά είκαζ δοκαηυκκαιεηαηναπείδακαθμβία
Σςκ ιοσηχκ ζκχκ ιε αολδιέκδ ή εθαηηςιέκδ ζοζηαθηζηυηδηα , αμδεχκηαξ έηζζ ημοξ
αεθδηέξ ηςκ δνυιςκ βζα ιζηνέξ ( ζπνίκηενξ ) ή βζα ιεβάθεξ (ιαναεςκμδνυιμζ)
απμζηάζεζξ.. ηα πθαίζζα ημο βμκζδζαημφ κηυπζκβη οπάνπμοκ ιεθέηεξ υπςξ αοηή βζα
ηδκ πνμζπάεεζα ακαζημθήξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ιομζηαηίκδξ , δ μπμία έπεζ ζακ
απμηέθεζια ηδκ αολδιέκδ ιοσηή ακάπηολδ, δφκαιδ ηαζ ακημπή . Δπίζδξ οπάνπμοκ
δζάθμνεξ ενεοκδηζηέξ πνμζπάεεζεξ πμο ανίζημκηαζ αηυια ζε πεζναιαηζηυ ζηάδζμ
.
Φοζζηυ Νηυπζκβη
Η έκκμζα ̈ θοζζηυ κηυπζκβη ̈ πνδζζιμπμζείηε βζα ηζξ αεθήηνζεξ πμο ιέκμοκ έβηοεξ
ηαζζηδ ζοκέπεζα δζαηυπημοκ ηδκ εβηοιμζφκδ ζημ κηνίημ ή ηέηανημ ιήκα , 1 έςξ 2
ιήκεξ
πνζκ
απυ
ημοξ
αβχκεξ.
Δπςθεθμφκηαζιεημκηνυπμαοηυαπυηδκαφλδζδηςκμζζηνμβυκςκ- πνμβεζηενυκδξ πμο
παναηδνείηαζ ζηζξ πνχηεξ εαδμιάδεξ ηδξ εβηοιμζφκδξ , δ μπμία αζηεί ακααμθζηή
δνάζδ .
Μεηά απυ ηδ δζαημπή ηδξ ηφδζδξ ηαζ ιέπνζ ημοξ αβχκεξ δ ζηάειδ ηςκ
μνιμκχκ ιεζχκεηαζ ζηαδζαηά .
Οζ αεθήηνζεξ επίζδξ πνδζζιμπμζμφκ μνιμκζηά
ζηεοάζιαηα βζα ηδκ νφειζζδ ημο ειιδκμνδζζαημφ ημοξ ηφηθμο .
Όζα
ακαβνάθμκηαζ ζηζξ
Πνμδβμφιεκεξ παναβνάθμοξ , απμηεθμφκ έκα ζπεηζηά ιζηνυ δείβια ηςκ ιέζςκ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κηυπζκβη . Δπίζδξ πνέπεζ ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ κα ημκζζηεί υηζ
πμθθά
Απυ ηα ζηεοάζιαηα , ηονίςξ αοηά πμο δεκ ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ θανιάηςκ ,

δζαηίεεκηαζ εθεφεενα απυ ηα εζδζηά ηαηαζηήιαηα , ημ δζαδίηηομ ή ηα θανιαηεία .
Σέθμξ
Θα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ημ κηυπζκβη είκαζ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκμ ηαζ ζηα γχα ,
ηονίςξ ζηα άθμβα αβχκςκ η . η .θ .
Βέααζα δεκ πνέπεζ κα ιαξ δζαθεφβεζ υηζ έκα είδμξ “ κηυπζκβη ” είκαζ ηαζ μ ηαθέξ πμο
πίκμοιε ηαεδιενζκά , ημ ηζάζ , δ ηυηα ηυθα , δ ζμημθάηα ή αηυια ηαζ ημ Βζάβηνα!

Ανάγκη για οπθή ενημέπωζη
Πμθθμί απυ ημοξ πνήζηεξ ηςκ ακααμθζηχκ μοζζχκ έπμοκ θακεαζιέκδ ακηίθδρδ βζα
ηζξ επζδνάζεζξ ημοξ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Γεκ είκαζ βκχζηεξ ηςκ επζηίκδοκςκ
ηαζ ιυκζιςκ επζδνάζεςκ πμο έπμοκ ηα ζηενμεζδή ακααμθζηά ζημκ ακενχπζκμ
μνβακζζιυ, ζδζαίηενα υηακ ανίζηεηαζ ζε θάζδ ακάπηολδξ.
Παναζφνμκηαζ απυ πθδνμθυνδζδ ηαζ δζδβήζεζξ άθθςκ βζα ηα εεηζηά απμηεθέζιαηα
πμο ιπμνεί κα έπεζ δ θήρδ ακααμθζηχκ. Όιςξ ζοκήεςξ ζε ηέημζεξ ηαηαζηάζεζξ
παναβκςνίγμκηαζ μζ επζηίκδοκεξ ηαζ ιυκζιεξ επζπηχζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εκ
θυβς πνήζδ.
Δίκαζ θμζπυκ πμθφ ζδιακηζηυ μζ κέμζ ηαζ έθδαμζ κα εκδιενχκμκηαζ υηζ ηα εεηζηά πμο
ιπμνεί κα πνμηφρμοκ πανμδζηά, είκαζ αζήιακηα ηαζ αιεθδηέα ζοβηνζκυιεκα ιε ηζξ
ιεβάθεξ ηαζ ιυκζιεξ επζπθμηέξ πμο είκαζ ζε εέζδ κα πνμηαθμφκ.
Πανάθθδθα είκαζ ηαθυ κα ζογδημφκηαζ μζ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ βζα αεθηίςζδ ηδξ
ζςιαηζηήξ ημοξ εζηυκαξ ηαζ βζα κα πεηφπμοκ ημ πμεμφιεκμ. Η ηαθή δζαηνμθή ηαζ
ζςιαηζηή αβςβή, ιπμνμφκ κα ημοξ αμδεήζμοκ κα πεηφπμοκ ημοξ ζηυπμοξ ημοξ πςνίξ
κα δζαηζκδοκεφμοκ ηδκ οβεία ημοξ ηυζμ ζημ πανυκ υζμ ηαζ ζημ ιέθθμκ.
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