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ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ:

Αυτός ο μεθοδολογικός οδηγός για τον προβληματισμό και την ανάλυση στο θέμα του
ντόπινγκ στα σχολεία είναι ένας χάρτης αναφοράς για την επιλογή των σε βάθος μα-
θημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν με τα κορίτσια και τα αγόρια στις τάξεις. Το θέμα
του ντόπινγκ, αν και συχνά αναλύεται πολύ από άποψη περιεχομένου / ενημέρωσης, όν-
τας περίπλοκο και δυναμικό φαινόμενο, χρειάζεται εργαλεία καθοδήγησης που επιτρέπουν
στους εκπαιδευτικούς να το μεταφέρουν σε ένα αυστηρά εκπαιδευτικό / διδακτικό πε-
ριβάλλον μεταφοράς πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται
είναι να εντοπιστούν γραμμές προβληματισμού που μπορούν στη συνέχεια να εμβα-
θυνθούν σε κάθε πολιτιστικό σύστημα και συγκεκριμένες εθνικές αναφορές.

Συνοπτικά, το πρόβλημα του ντόπινγκ συχνά δεν είναι μόνο (ή δεν είναι καθόλου) πρό-
βλημα έλλειψης πληροφόρησης των παιδιών, αλλά, αντίθετα, είναι ένας κόσμος όπου
τα κορίτσια και τα αγόρια μπορεί να μην έχουν αυτο-ανάκλαση, επιλογές και αποδο-
χή των ίδιων και των κανόνων του παιχνιδιού.
Στην πραγματικότητα, το ζήτημα του ντόπινγκ αποτελεί μέρος του φαινομένου των ει-
σερχομένων ουσιών που με κάποιο τρόπο μεταβάλλουν την ψυχοφυσική λειτουργία (πολ-
λές προωθήσεις της καμπάνιας αντιντόπινγκ αναφέρονται στον εθισμό και συγκρίνουν
το φαινόμενο με την κατάποση άλλων τύπων φαρμάκων) και η επιλογή λήψης αυτών
των ουσιών βασίζεται σε ερεθίσματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό (αθλητική
υπέρβαση, εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων, νίκη πριν από την απόδοση) και τις
προσωπικές ανάγκες (επιθυμία να είναι αποδεκτός από μια ομάδα, έλλειψη αποδοχής
ή έλλειψη γνώσης των ίδιων τους των ορίων).

Οι προσεγγίσεις που συνήθως ακολουθούνται στον ορισμό του φαινομένου είναι κα-
νονιστικές, βασισμένες σε απαγόρευση και κυρώσεις και σε ό, τι μπορεί να οριστεί ως
ιατροφαρμακευτικό, οπότε είτε το ντόπινγκ είναι μια μεταβολή ενός νομίμως απαγο-
ρευμένου αποτελέσματος, κι έτσι «δεν μπορείτε να το πάρετε και αν το κάνετε, θα τι-
μωρηθείτε» είτε «το ντόπινγκ μπορεί να είναι επιζήμιο για την σωματικά σας υγεία, οπό-
τε μην πάρετε αυτές τις ουσίες». Η προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί αυτός ο μεθοδο-
λογικός χάρτης είναι αντί του να ενθαρρύνετε τα κορίτσια και τα αγόρια να λαμβάνουν
υπόψη την παθολογική δυναμική του ντόπινγκ αντιμετωπίζοντας ανοικτά τα θέματα που
σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επιλογής.
Ως εκ τούτου, ένα από τα κύρια θέματα είναι να τους παροτρύνουμε να «σκεφτούν», να
τους ωθήσουν προς την αυτο-αντανακλαστική δραστηριότητα και την αλληλεπίδραση με-
ταξύ τους, έτσι ώστε να καταλήγουν (σχεδόν) από μόνα τους να εστιάσουν σαφώς και βα-
θιά στους όρους του προβλήματος όχι μόνο και όχι αποκλειστικά με πληροφοριακούς όρους.

Η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι να ξεκινήσουμε από την καθημερινή ζωή
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και από τις διάφορες ομάδες στις οποίες εμπλέκονται τα παιδιά, πράγμα που σημαί-
νει τη δημιουργία ομάδων εργασίας, συζητήσεων και έρευνας, ιδίως με τη συμμετο-
χή ενηλίκων με διάφορους βαθμούς φροντίδας για τη νεολαία: γονείς, προπονητές,
δασκάλους και διασκεδαστές.

Αυτό το έργο του κάθε παιδιού στις διάφορες κοινότητες καθιστά δυνατή την καλύ-
τερη κατανόηση του ότι το σύστημα αξιών πίσω από ένα φαινόμενο όπως το ντόπινγκ,
ειδικά στον ερασιτεχνικό κόσμο, πάσχει πολύ από την ενίσχυση από την δεσπόζουσα
κουλτούρα της αισθητικής του σώματος ως αξία για το ίδιο, για ευχαρίστηση του ιδί-
ου ή άλλων, ή ως στοιχείο που πρέπει να γίνει αποδεκτό. Στην πραγματικότητα, το ντό-
πινγκ συχνά συμπίπτει με την επιθυμία να κατέχεις μια «ιδανική» σωματική διάπλαση
ή τί πιστεύουν οι άλλοι ότι είναι ένα «τέλειο» σώμα.

Για τους λόγους αυτούς, η προτεινόμενη πορεία βασίζεται στην ενίσχυση και συσσώρευση
βασικών δεξιοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι Δεξιότητες Ζωής που καθορίστηκαν
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO / MNH
/ PSF / 93. A Rev. 1) που προσδιορίζει μια βασική δεξιότητα που θα πρέπει να αποτελεί το
στυλοβάτη οιουδήποτε προληπτικού προγράμματος επικίνδυνων συμπεριφορών.

Παρακάτω παραθέτουμε τον ορισμό των βασικών δεξιοτήτων σε σχέση με το ντόπινγκ:

1. Λήψη αποφάσεων: Η ικανότητα αυτή είναι λειτουργική για την εποικοδομητική λήψη
αποφάσεων σε διαφορετικές καταστάσεις και ευρύτερα πλαίσια ζωής. Η ικανότητα
να εργάζεστε ενεργά στη λήψη αποφάσεων μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην
υγεία, αξιολογώντας τις διάφορες επιλογές και τις συνέπειες ορισμένων συμπεριφορών.

2. Επίλυση προβλημάτων: Αυτή η ικανότητα επιτρέπει την εποικοδομητική αντιμετώ-
πιση των διαφόρων προβλημάτων που μπορούν να προκαλέσουν ψυχικό στρες και
σωματική ένταση.

3. Δημιουργικότητα: Η ικανότητα αυτή επιτρέπει να διερευνηθούν οι πιθανές εναλ-
λακτικές λύσεις και οι συνέπειες των διαφόρων επιλογών για την αναζήτηση πιθα-
νών «εξόδων διαφυγής» από κρίσιμες καταστάσεις.
Κριτική ικανότητα: Αυτή η ικανότητα, όπως και οι προηγούμενες, εμπλουτίζει επί-
σης τη γνωστική διάσταση του ατόμου, καθώς επιτρέπει την αντικειμενική ανάλυ-
ση των πληροφοριών και της εμπειρίας, αξιολογώντας τα πλεονεκτήματα και τα μει-
ονεκτήματά του ενισχύοντας το άτομο στο να λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζονται
λιγότερο από το ευρύτερο πλαίσιο.

4. Αποτελεσματική Επικοινωνία: Συνίσταται στο να γνωρίζει κανείς πώς να εκφράζει
τον εαυτό του, προφορικά και μη, για να δικαιολογεί τη συμπεριφορά με τους συ-
νομηλίκους και τους ενήλικες, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός συστήματος αξιών
που βασίζεται στο διάλογο μέσα στην ομάδα του.
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5. Διαπροσωπικές Σχεσιακές Δεξιότητες: Αυτές περιλαμβάνουν την ικανότητα αλλη-
λεπίδρασης και συσχέτισης με τους άλλους με θετικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας με
μη επιθετικό αλλά αποφασιστικό τρόπο τη συμπεριφορά που θεωρείται επικίνδυνη
ή εσφαλμένη.

6. Αυτογνωσία: Αυτή η ενδοσκοπική ικανότητα επιτρέπει την καλή αυτογνωσία του χα-
ρακτήρα, των ισχυρών στοιχείων και των αδυναμιών, των επιθυμιών και των αναγ-
κών του. Η αύξηση της αυτογνωσίας σημαίνει να πιέζουμε τους νέους να αναζητούν
τα όριά τους και να τα αποδέχονται.

7. Ενσυναίσθηση: αυτή η ιδιαίτερη διαπροσωπική ικανότητα που επιτρέπει σε άλλους
να «μπαίνουν στα παπούτσια κάποιου άλλου», αναφορικά με τον εθισμό στο ντόπινγκ,
είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί η εξομοίωση και να βοηθήσει την ομάδα.

8. Διαχείριση συναισθημάτων: η ικανότητα να δώσετε ένα όνομα σε αυτό που βιώνετε
και, συνεπώς, να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα στον εαυτό σας και σε άλλους ση-
μαίνει να γνωρίζετε πώς τα συναισθήματα διαχειρίζονται την καθημερινή σας συμ-
περιφορά, συμβάλλοντας στην αποδοχή μιας ήττας ή σωματικής απόδοσης που δεν
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

9. Διαχείριση άγχους: αυτό συνίσταται στην αναγνώριση των αιτιών της έντασης και
της πίεσης στην καθημερινή ζωή και τη γνώση του πώς να βεβαιωθείτε ότι κάποι-
ες συμπεριφορές δεν προκαλούν προβλήματα υγείας σε άμεσο ή μεσοπρόθεσμο έως
και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Όλες αυτές οι δεξιότητες πρέπει να εξετάζονται και να ενισχύονται όταν θέλουμε να
ακολουθήσουμε μια πορεία εκπαίδευσης σχετικά με τα θέματα του ντόπινγκ, για το
σκοπό αυτό η μεθοδολογική πρόταση βασίζεται στην ανάλυση κάποιων βασικών θε-
μάτων του προβλήματος του ντόπινγκ (της φαρμακοδιέγερσης) παρέχοντας λέξεις-
κλειδιά και συναφή θέματα, παρέχοντας στο δάσκαλο και τους εκπαιδευτικούς γενι-
κά έναν χάρτη αναφοράς που διασταυρώνεται με τα δικά τους ειδικά προγράμματα.

Η ανάλυση του ντόπινγκ στα σχολεία και στα πλαίσια της εκγύμνασης, φυσικά, δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως αυτόνομη στιγμή, αλλά ένα οριζόντιο θέμα που περνά μέσα από
την καθημερινή ζωή της διδασκαλίας και της μάθησης.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΌ ΣΕΝΆΡΙΟ
Το ντόπινγκ είναι σίγουρα μια πολύ παλιά πρακτική. Οι αθλητές χρησιμοποίησαν πάν-
τοτε περίεργα φίλτρα ή ειδικές τροφές για να αισθάνονται ένα μεγαλύτερο κίνητρο για
να ανταγωνιστούν και να κερδίσουν, και κάποιες φορές τους έχει απαγορευτεί να δια-
τηρήσουν το αποτέλεσμα του αθλητικού ανταγωνισμού από το να αλλάξει, βασιζόμε-
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νο μόνο στην αθλητική αξία των αθλητών. Υπάρχουν στοιχεία, για παράδειγμα, ότι Έλ-
ληνες παλαιστές χρησιμοποιούν μια ουσία που εξάγεται από ένα μανιτάρι για να βελ-
τιώσουν την απόδοση. Άλλες μαρτυρίες υποδεικνύουν ότι, κατά τους μεγάλους αντα-
γωνιστικούς αγώνες, εισήχθησαν πολύ αυστηροί αθλητικοί κανόνες. Κατά τη διάρκεια
της αγωνιστικής περιόδου, για παράδειγμα, ένας κανόνας απαγόρευε στους συμμετέ-
χοντες να τρώνε συγκεκριμένα είδη κρέατος, αν και κάποιες μαρτυρίες της εποχής δη-
λώνουν ότι πολύ συχνά βρέθηκαν κάποιοι αθλητές να τρώνε κρυφά μεγάλες μπριζόλες
με σκοπό να μεταβάλλουν τη δική τους δύναμη ή αντοχή. Παρόλο που η σύγχρονη δι-
αιτολογία δείχνει ότι αυτοί οι αθλητές δεν επωφελήθηκαν από τις ενέργειές τους, από
την προοπτική της αθλητικής δεοντολογίας, συμπεριφέρθηκαν σαν αυτούς που κάνουν
ντόπινγκ στις μέρες μας.

Ακόμη και η λέξη «ντόπινγκ» φαίνεται να έχει τις ρίζες της στην ιστορία λίγους αιώνες
πριν, σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, που προέκυψαν από ουσίες που χρησιμοποιήθη-
καν τον δέκατο έκτο αιώνα από ολλανδούς ναυτικούς, οι οποίοι έλαβαν φίλτρα για να
αντέξουν τις καιρικές συνθήκες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο γενναία τις
καταιγίδες: αυτές οι ουσίες ονομάζονταν «ντόπα» (“doop”). Άλλοι, ωστόσο, θα αντλού-
σαν την ετυμολογία της λέξης από το dop, την αλκοολική ουσία που χρησιμοποιούσαν
οι πολεμιστές Zulu για να διεγερθούν πριν από τη μάχη. Από το «doop» ή το «dop», ωστό-
σο, προήλθε το αγγλικό ρήμα του εικοστού αιώνα «to dope» και το ουσιαστικό που χρη-
σιμοποιείται καθημερινά, «ντόπινγκ» (“doping”).

Παρά την ιστορία του ντόπινγκ για περισσότερα από 2500 χρόνια, το θέμα είναι πλέ-
ον πολύ επίκαιρο στις καθημερινές ειδήσεις από την νύχτα των Τελικών των 100μ. των
Ολυμπιακών Αγώνων του 1988, με την είδηση ότι ο Ben Johnson βρέθηκε με νανδρολόνη
στον οργανισμό του. Από τότε, το ντόπινγκ έχει εισβάλλει στα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης και αυτό που ήταν γνωστό ως μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική, ακόμη και
αν ήταν απαγορευμένη, έγινε θέμα καθημερινής συζήτησης, αποκαλύπτοντας ένα πρό-
βλημα που όχι μόνο επηρέαζε τους αθλητικούς αγώνες αλλά δυστυχώς διείσδυε για
τα καλά στη δυναμική της ερασιτεχνικής αθλητικής πρακτικής. Γιʼ αυτό, λόγω των γε-
γονότων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το επόμενο έτος, συνετάχθη η Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση κατά του ντόπινγκ.

Σήμερα, οι δυνατότητες της φαρμακολογικής τεχνολογίας, δυστυχώς, καθιστούν αυτές
τις ουσίες ακόμη πιο αποτελεσματικές, καθιστώντας την ανακάλυψη στο αίμα των αθλη-
τών μια πραγματική πρόκληση· από τη μία πλευρά, τα φάρμακα και οι ουσίες είναι όλο
και πιο δύσκολο να βρεθούν και, από την άλλη, ακριβέστερες και αυστηρότερες εξετά-
σεις. Ο κατάλογος των ουσιών ντόπινγκ δημοσιεύεται ετησίως από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) που δημιουργήθηκε από τη ΔΟΕ (Διεθνής Ολυμπιακή Επι-
τροπή) το 1999, αλλά μπορούμε να συνοψίσουμε την ακόλουθη κατανομή των ουσιών:
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1. Α�αγορευµένες ουσίες:
Α. Τα αναβολικά είναι στεροειδείς ορμόνες όπως η τεστοστερόνη και μια σειρά άλ-

λων ουσιών με δράση παρόμοια με εκείνη της ανδρικής σεξουαλικής ορμόνης. Ευ-
νοούν τον αναβολικό μεταβολισμό.

Β. Η ερυθροποιητίνη (ΕΡΟ) είναι μια ορμόνη του οργανισμού που διεγείρει την πα-
ραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων (ερυθροκυττάρων). Το τελικό αποτέλεσμα είναι να
προκαλεί αυξημένη αντοχή στο στρες και ταχύτερη ανάκαμψη.

Γ. Η ανθρώπινη αυξητική ορμόνη (hGH) είναι μια ενδογενής πεπτιδική ορμόνη (του ιδί-
ου του οργανισμού). Η HGH διεγείρει την κυτταρική διαίρεση και την ανάπτυξη και
δρα ως αναβολική (μυϊκή ανάπτυξη).

Δ. Οι βήτα-2-αγωνιστές διαστέλλουν τους βρόγχους στους πνεύμονες. Σε περίπτω-
ση υψηλής δόσης, έχουν αναβολικό αποτέλεσμα (ανάπτυξη μυών).

Ε. Οι ουσίες της κατηγορίας «Ορμονικοί και μεταβολικοί ρυθμιστές» επηρεάζουν τις ορ-
μονικές δράσεις ή επιταχύνουν ή επιβραδύνουν ορισμένες ενζυματικές αντιδράσεις.

ΣΤ. Η ινσουλίνη είναι μια ενδογενής πεπτιδική ορμόνη (στον οργανισμό) και συγκαταλέ-
γεται στις απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ. Μειώνει τον γλυκαιμικό δείκτη (γλυκαι-
μία) και επηρεάζει επίσης το μεταβολισμό των λιπών (λιπιδίων) και των αμινοξέων.

Ζ. Οι ενεργοί παράγοντες απόκρυψης χρησιμοποιούνται κυρίως για την απομίμηση άλ-
λων καλυμμένων ουσιών ή για την παραποίηση των αποτελεσμάτων κατά του ντόπινγκ.

2. Α�αγορευµένες ουσίες κατά τη διάρκεια του ανταγωνισµού
Α. Τα διεγερτικά προκαλούν αύξηση της σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας.

Αντισταθμίζουν την αίσθηση κόπωσης και έτσι αυξάνουν την απόδοση. Τα διεγερ-
τικά περιλαμβάνουν, επίσης, παράνομα ναρκωτικά όπως η κοκαΐνη και η έκσταση.

Β. Τα ναρκωτικά που απαγορεύονται στον αθλητισμό είναι ισχυρά αναλγητικά (αναλγη-
τικά) της οπιούχου ομάδας. Χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έντονου πόνου.

Γ. Τα κανναβινοειδή είναι φυσικές ουσίες που λαμβάνονται από την κάνναβη, καθώς και
συνθετικά ανάλογα. Η πιο δραστική ουσία είναι η τετραϋδροκανναβινόλη (THC).

Δ. Τα γλυκοκορτικοειδή (ή ακόμα και τα γλυκοκορτικοστεροειδή) είναι ενδογενείς ή
συνθετικά παραγόμενες στεροειδείς ορμόνες, οι οποίες επηρεάζουν τον μεταβο-
λισμό και έχουν επίσης αναλγητική και αντιφλεγμονώδη επίδραση.

3. Α�αγορευµένες ουσίες σε συγκεκριµένα αθλήµατα
Α. Η αιθανόλη, επίσης γνωστή ως αλκοόλη, είναι ένα άχρωμο, ευχερώς εύφλεκτο υγρό,

ευρέως διαδεδομένο στην κοινωνία ως διεγερτικό και καταπραϋντικό συστατικό (απα-
γορευμένο, μεταξύ άλλων αθλημάτων, στους αγώνες αυτοκινήτων και μοτοσικλέτας)

Β. Οι β-αναστολείς αναστέλλουν την επίδραση ενδογενών (αδρεναλίνης και νορα-
δρεναλίνης) ορμονών στρες. Ως εκ τούτου, έχουν μια ηρεμιστική επίδραση στην
καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος, καταπολεμώντας τη νευρικότητα και τους
μυϊκούς τρόμους. (απαγορευμένο στα βελάκια)

6



Προφανώς, κάποιες από τις ουσίες ντόπινγκ είναι συστατικά θεραπευτικών φαρμάκων
που ο αθλητής μπορεί να πάρει όπως οποιοδήποτε άλλο άτομο λόγω ιδιαίτερων πα-
θολογιών και με ιατρική συνταγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαδικασίες είναι πολύ
ακριβείς και βασίζονται σε εκ των προτέρων δηλώσεις στις αρμόδιες αρχές, με σε-
βασμό προς όλους τους κρατικούς κανονισμούς, στο διεθνές πλαίσιο, αναφέροντας
τους κανονισμούς και την επιλογή του χρόνου.

Ωστόσο, όπως θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να υπογραμμίσουμε στην εισαγωγική πα-
ράγραφο, το πρόβλημα του ντόπινγκ δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην ρυθμιστική στιγ-
μή, η εξάπλωση του φαινομένου θα πρέπει να αντανακλά όχι μόνο την ευκολία με την οποία
μπορούν να παραχθούν και να βρεθούν ορισμένες ουσίες, αλλά πάνω απʼ όλα πώς η νοο-
τροπία του αθλητή μπορεί να χαθεί με την μετατόπιση της «αλλαγής». Η συζήτηση για τη
διαφύλαξη των αξιών του αθλητισμού που επιδιώκεται με την ακραία καταδίκη του ντόπινγκ
φαίνεται, κατά καιρούς, απλώς μια μάσκα για να κρύψει τα πραγματικά προβλήματα που εί-
ναι εγγενή στο σύγχρονο αθλητισμό, κυρίως το μάρκετινγκ και την εμπορευματοποίηση
του αθλητή (σε οποιοδήποτε επίπεδο).
Στην οικονομική συνιστώσα του αθλητισμού έχει πλέον δοθεί υπερβολική έμφαση όσον
αφορά, παραδείγματος χάριν, τα εκπαιδευτικά ή και ερασιτεχνικά αθλήματα και ο αν-
ταγωνισμός συγχέεται με την επίτευξη του αποτελέσματος με κάθε κόστος.

Ο πρώτος μεθοδολογικός προβληματισμός, συνεπώς, υποδεικνύει ότι η απαγόρευση του
ντόπινγκ στον αθλητισμό οφείλεται στην προδοσία του για την ανθρώπινη φύση και μια
ορισμένη και συγκεκριμένη ιδέα της δικαιοσύνης. Ο αποκλεισμός και η απαγόρευση του
ντόπινγκ επιβεβαιώνονται πάντοτε όχι τόσο στο όνομα της δεοντολογίας ή του νόμου,
αλλά στο όνομα του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του αθλητισμού. Εξάλλου, με την απα-
γόρευση του ντόπινγκ, ο στόχος είναι να διατηρηθεί και να διαφυλαχθεί η ακεραιότη-
τα όχι μόνο του σώματος του αθλητή αλλά κυρίως η καλή του/της θέληση, η σχέση με
τους άλλους και η ομορφιά της αθλητικής πρακτικής.

Λέξεις-κλειδιά: ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή, απαγόρευση, οικονομία του αθλητι-
σμού, άκρατος ανταγωνισμός, ομορφιά
Κύρια Θέματα: το ντόπινγκ ως δυναμικό φαινόμενο, το ντόπινγκ ως στοιχείο που με-
ταβάλλει την νοοτροπία, το ντόπινγκ και η φαρμακολογία
Μεθοδολογικές ενδείξεις: Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο των ουσιών
ντόπινγκ για να αναλύσει τις επιπτώσεις τους στο μεταβολισμό· να προβάλλετε πε-
ριπτώσεις ντόπινγκ στην ερασιτεχνική αθλητική πρακτική, να καταγράψετε περιπτώ-
σεις καλώντας τα παιδιά να εργαστούν σε ομάδες για να συζητήσουν τους λόγους λή-
ψης αυτών των ουσιών· να ασχοληθείτε με το αισθητικό στοιχείο του αθλητισμού, τί
σημαίνει ομορφιά, γιατί το ντόπινγκ την αλλάζει αλλάζοντας τη θέληση του αθλητή
πριν αλλάξει το σώμα
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ΤΟ ΝΤΌΠΙΝΓΚ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
Iε κάθε κράτος, η νομοθεσία για το ντόπινγκ έχει τη δική της ιστορία και επηρεάζει τόσο
τον αυστηρά αθλητικό τομέα (αθλητική δικαιοσύνη) όσο και τον αστικό και συχνά το
ποινικό δίκαιο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 1967 εκδόθηκαν τα πρώτα έγγραφα
του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών με ψήφισμα που πρότεινε τα Κράτη Μέλη
να εκπονήσουν ειδική νομοθεσία για το θέμα αυτό και άλλες δράσεις, εκδόθηκε σύσταση
το 1979 με την οποία καλούνταν τα Κράτη Μέλη να δημιουργήσουν εργαστήρια ανά-
λυσης και ελέγχου, να αυξήσουν τις εκπαιδευτικές εκστρατείες για το ντόπινγκ και να
δημιουργήσουν εθνικές επιτροπές αντιντόπινγκ. Η αρχή που ακολουθήθηκε, βάσει των
συνθηκών που θεσπίστηκαν στην Κοινότητα, ήταν η προστασία της υγείας.
Ωστόσο, οι κανόνες για τις συγκρούσεις και την απαγόρευση των ουσιών ντόπινγκ στα
τέλη της δεκαετίας του ʼ80 βρήκαν ισχυρή ομογενοποίηση στο επίπεδο του διεθνούς
δικαίου με έναν νόμο του Συμβουλίου της Ευρώπης: την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
Καταπολέμηση της Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) στον αθλητισμό που εγκρίθηκε στο
Στρασβούργο στις 16 Νοεμβρίου 1989. Η Σύμβαση αυτή καθόρισε τους ακόλουθους
υποχρεωτικούς κανόνες για όλα τα Κράτη που την επικύρωσαν και ειδικότερα:

1. Προσδιορισμός πινάκων ουσιών ντόπινγκ
2. Προσδιορισμός των υποκειμένων σε κίνδυνο
3. Συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών
4. Ενίσχυση των πληροφοριακών και εκπαιδευτικών σχεδίων σχετικά με ζημίες που προ-

κύπτουν από τη χρήση ουσιών ντόπινγκ
5. Ενίσχυση εργαστηρίων έρευνας
6. Ενίσχυση της Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών
7. Δημιουργία ομάδων επιτήρησης.

Ένα Πρόσθετο Πρωτόκολλο προστέθηκε στη Σύμβαση το 2004 για την αμοιβαία ανα-
γνώριση των ελέγχων αντιντόπινγκ στα διάφορα Κράτη.
Η σημασία αυτής της Σύμβασης οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι είναι ανοικτή και
επομένως η επικύρωση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε κράτος όχι μόνο από μέλη
του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το άρθρο 2 σχετικά με τους ορισμούς και το πεδίο εφαρ-
μογής της Σύμβασης

Στην πραγματικότητα, ανέφερε:

«Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης:
1. α) Ο όρος «ντόπινγκ στον αθλητισμό» σημαίνει τη χορήγηση σε αθλητές και αθλή-
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τριες ή τη χρήση από αυτούς φαρμακολογικών τάξεων ουσιών ή μεθόδων ντό-
πινγκ,

2. β) «φαρμακολογικές τάξεις ουσιών ή μεθόδων ντόπινγκ», εννοούνται, λαμβανομένης
υπʼ όψιν της παραγράφου 2 κατωτέρω, αυτές οι τάξεις των ουσιών ή των μεθό-
δων ντόπινγκ που απαγορεύονται από τους σχετικούς διεθνείς αθλητικούς ορ-
γανισμούς και εμφανίζονται σε καταλόγους, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Επι-
τροπή Ελέγχου, υπό τους όρους του άρθρου 11, παρ. 1, εδ. β),

γ) «αθλητές»: άτομα τα οποία συμμετέχουν τακτικά σε οργανωμένες αθλητικές δρα-
στηριότητες.».

Αυτοί οι ορισμοί διευκρινίστηκαν καλύτερα στην εθνική νομοθεσία έως ότου γίνουν ομοι-
ογενείς, στις περισσότερες περιπτώσεις στον ορισμό του ντόπινγκ ως χορήγηση βιο-
λογικώς και φαρμακολογικώς δραστικών φαρμάκων ή ουσιών και στην υιοθέτηση ιατρικών
πρακτικών που δεν δικαιολογούνται από παθολογικές καταστάσεις, για να τροποποιηθούν
τα αποτελέσματα ελέγχων κατά του ντόπινγκ. Αυτός ο ορισμός είναι πολύ σημαντικός,
διότι επισημαίνει ότι δεν είναι πρακτική ντόπινγκ
μόνο που περιλαμβάνει τη λήψη μιας ουσίας και ενός φαρμάκου που επιτρέπουν
τη μεταβολή των ανταγωνιστικών επιδόσεων, αλλά και τη λήψη ουσιών ή την εφαρ-
μογή μιας μεθόδου που
εξυπηρετεί την αποφυγή ελέγχου, παραπέμποντας έτσι στους αποκαλούμενους πα-
ράγοντες απόκρυψης

Το επόμενο βήμα, θεμελιώδες για το διεθνές δίκαιο, ήταν εκείνο που έλαβε η UNESCO
με τη Διεθνή Σύμβαση κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό που εγκρίθηκε στο Παρίσι
στις 19 Οκτωβρίου 2005· το έγγραφο αυτό έχει την τιμή να αναγνωρίζει επισήμως τη
λειτουργία της WADA ως συντονιστικό όργανο των εθνικών οργανισμών καταπολέ-
μησης του ντόπινγκ και την αναγνώριση του καταλόγου των ουσιών ντόπινγκ, ενσω-
ματώνοντας τον κώδικα που παράγεται από την ίδια την WADA και στην πραγματικό-
τητα προλειαίνοντας την πορεία προς μια ισχυρή ομογενοποίηση των δράσεων κατά
του ντόπινγκ.

Λέξη-κλειδί: WADA, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εθνική νομοθεσία
Θέματα: Διεθνείς οργανισμοί, Σύμβαση του 1989, Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, η υγεία ως κλειδί για την ανάγνωση, διεθνής συνεργασία, εθνικές νομοθεσίες
που μεταφέρουν το διεθνές δίκαιο
Μεθοδολογικές ενδείξεις: Ζητήστε από τους νέους να καθορίσουν τις πρακτικές ντό-
πινγκ, να αναλύσουν τον ορισμό του διεθνούς δικαίου, να συζητήσουν πώς τα διεθνή
πρότυπα έχουν διεισδύσει στην κρατική τους νομοθεσία, καθώς και να ερευνήσουν
και αναλύσουν τις περιπτώσεις αθλητών που έχουν αποκλειστεί για ντόπινγκ· ποιες
νομικές συνέπειες είχαν;
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ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΚΑΙ ΝΤΌΠΙΝΓΚ::  
Ο ΡΌΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΆΤΩΝ
Η κατάσταση της υγείας κάθε ατόμου εξαρτάται από την ικανότητά του να εφαρμό-
ζει μια θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανικών λειτουργιών του και του περι-
βάλλοντος που το περιστοιχίζει για να διατηρεί μια επαρκή ισορροπία. Φυσικά, η σω-
ματική άσκηση λειτουργεί θετικά στις διαδικασίες διατήρησης αυτής της ισορροπίας
και είναι ένα απαραίτητο μέσο για την πρόληψη τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και
των μακροπρόθεσμων παθολογιών.
Αυτά που τρώει και πίνει ένας αθλητής επηρεάζουν την υγεία του ή της, προφανώς
επηρεάζοντας όχι μόνο το βάρος και τη σύνθεση του σώματος, αλλά κυρίως την προσ-
διδόμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια της άσκησης, το ρυθμό ανάκαμψης μετά την άσκη-
ση και συνεπώς το σύνολο των αθλητικών επιδόσεων. Για να ξεκινήσετε να ορίσετε
την ισορροπημένη διατροφή, πρέπει να ξεκινήσετε από το γεγονός ότι τα τρόφιμα που
καταναλώνετε πρέπει πρώτα να εξασφαλίζουν επαρκή παροχή ενέργειας για την κά-
λυψη των ενεργειακών και διατροφικών αναγκών σας. Από την παραδοχή αυτή πρέ-
πει να σημειωθούν τα εξής:  

1. σταθερή ημερήσια κάλυψη απαιτήσεων ενέργειας, αποφεύγοντας τις δραστικές με-
ταβολές βάρους 

2. υποδιαίρεση της τροφής στα κύρια γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και δεί-
πνο) και σνακ (μεσημέρι και απόγευμα)

3. επικρατούσα πρόσληψη υδατανθράκων (περίπου 60% των συνολικών θερμίδων)
4. επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, που αντιστοιχεί περίπου στο 10-15% των συνολικών

θερμίδων 
5. επαρκή πρόσληψη λίπους (πρέπει να αντιπροσωπεύει το 25-30% των συνολικών θερ-

μίδων) 
6. σταθερή και καθημερινή παροχή σε ίνες 
7. πρόσληψη χοληστερόλης που δεν υπερβαίνει τα 100 mg ανά 1000 Kcal που κατα-

ναλώνονται 
8. επαρκή πρόσληψη βιταμινών  

Ξεκινώντας από αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία, η δίαιτα ενός αθλητή μπορεί να διαφέ-
ρει ανάλογα με τη δραστηριότητα, αλλά παραμένει το βασικό εργαλείο που θα επιτρέπει
την υγιή και αποτελεσματική αθλητική απόδοση ως το πρώτο βήμα για οποιαδήποτε
αθλητική δραστηριότητα.

Ωστόσο, η σύγχρονη φαρμακολογική έρευνα εισχώρησε στην αγορά με συνθετικές
ουσίες που μπορούν να υπερνικήσουν τις ελλείψεις στη διατροφική ισορροπία. Τα πιο
γνωστά είναι τα εξής:
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1. Κρεατίνη 
2. Ριβόζη
3. Διακλαδισμένης αλυσίδας αμινοξέος
4. Υδροξυ-β-μεθυλοβουτυρικό 
5. Β-αλανίνη 
6. Καρνιτίνη

Σε πολλές περιπτώσεις, η υπερδοσολογία ή η πρόσληψη απουσία πραγματικής ιατρι-
κής ανάγκης μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση της ηπατικής λειτουργίας, να πα-
ρεμποδίσει την κανονική απορρόφηση άλλων βασικών συστατικών λόγω της σωστής
διατροφής (για παράδειγμα, άλλων αμινοξέων) και άλλα προβλήματα, όπως γα-
στρεντερικές παθολογίες.
Αυτές οι ουσίες δεν είναι οι ίδιες ντόπινγκ, αλλά σήμερα η κατάχρηση αυτών των ουσιών
έχει δημιουργήσει την πεποίθηση ότι είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης. Οι
εργαστηριακές αναλύσεις, ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή τη δήλωση, δε-
δομένου ότι δεν είναι όλα τα συμπληρώματα αποτελεσματικά στη βελτίωση των αθλητι-
κών επιδόσεων. Πολλές ουσίες όπως τα διακλαδισμένα αμινοξέα, ο υδροξυμεθυλοβου-
τυρεστέρας και η β-αλανίνη δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά για τη βελτίωση των επι-
δόσεων των αθλητών σε αθλήματα αντοχής ή εκρηκτικότητας ή ακόμη και για να επωφε-
ληθούν από την ανάκαμψη της κόπωσης. Το ίδιο θέμα θίγεται και με άλλες ουσίες όπως η
κρεατίνη, που δεν επιβεβαιώνεται η θετική τους δράση, ειδικά σε ομαδικά αθλήματα· σε
αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι μια ου-
σία που ωφελεί σε μια μεμονωμένη άσκηση (ένα κλικ ή ένα άλμα), θα έχει το ίδιο αποτέ-
λεσμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού αγώνα.

Η κατάχρηση των συμπληρωμάτων, συχνά σε ερασιτεχνική και νεανική αθλητική πρα-
κτική, δημιουργεί μια ανησυχητική νοοτροπία, στην οποία, για να επιτύχει κάποιος ένα
καλύτερο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να αποφύγει τη λήψη ουσιών εκτός της κανονικής
καθημερινής διατροφής. Αυτή η προσέγγιση στον αθλητισμό μπορεί να είναι μια επι-
κίνδυνη εισαγωγή στη δημιουργία μιας πεποίθησης σε νέους αθλητές που στη συνέ-
χεια τείνουν να θέλουν να χρησιμοποιούν ουσίες ντόπινγκ.

Λέξεις-κλειδιά: ισορροπημένη διατροφή, διατροφή, μεταβολή, ενέργεια και διατρο-
φή, αθλητική εξάσκηση 
Θέματα: Τι είναι το ντόπινγκ και τι είναι η ενσωμάτωση τροφής, ισορροπημένη δια-
τροφή και ενσωμάτωση, η ενσωμάτωση τροφής ως αλλοίωση της έννοιας της αθλη-
τικής προετοιμασίας. 
Μεθοδολογικές ενδείξεις: Βάλτε τους νέους να δημιουργήσουν την ιδανική διατρο-
φή τους, συζητήστε σχετικά με την διαφήμιση των συμπληρωμάτων διατροφής, φτιάξ-
τε ερωτηματολόγια για την ανίχνευση κάθε είδους συμπληρωμάτων διατροφής στις
ομάδες αναφοράς (οικογένεια, κοινότητα, ομαδικά αθλήματα) 
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ΑΥΤΟΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ::  
ΤΟ ΝΤΌΠΙΝΓΚ ΩΣ ΈΝΑ ΕΎΚΟΛΟ ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ
ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ ΩΣ ΈΝΑ ΜΟΝΟΠΆΤΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ
Η αυτοεκτίμηση είναι το αποτέλεσμα μιας αξιολογικής κρίσης που προκύπτει από την
εκτίμηση του τί θεωρεί το άτομο ότι είναι (Αντιληπτός Εαυτός) και τί θέλει να είναι
(Ιδανικός Εαυτός). Η έλλειψη ευθυγράμμισης αυτών των δύο πόλων εξαιτίας αρκε-
τών εξωτερικών (σταθερών αρνητικών κρίσεων, παθολογικών μοντέλων που θεω-
ρούνται πρότυπα για μίμηση) και εσωτερικών παραγόντων (παθολογικών και μη πα-
θογόνων) μπορεί να αποτελέσει μείζονα παράγοντα κινδύνου για την απορρόφηση ου-
σιών που μεταβάλλουν τη ζωή. Η αποδοχή του εαυτού σας και των ορίων σας είναι
στην πραγματικότητα η βάση μιας υγιούς αθλητικής πρακτικής. Ο αθλητισμός γίνε-
ται γυμναστήριο για να γνωρίσετε τη δική σας σωματική διάπλαση, να την ωθήσετε
προς την βελτίωση σε ένα φυσικό (και διαφορετικό για κάθε άτομο) φραγμό που ορί-
ζει την απόδοση.
Στην περίπτωση αυτή, η οχύρωση ορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων (δεξιότητες ζωής)
μπορεί να δημιουργήσει ένα μονοπάτι όπου το κάθε αγόρι ή κορίτσι ιδιοποιείται  το
δικό του ή της μέγεθος και έπειτα το συγκρίνει (όχι χωρίς σύγκρουση) με αυτό που
αντιλαμβάνονται οι άλλοι. 
Για το σκοπό αυτό, η εκπαιδευτική δράση πρέπει να τείνει να αυξάνει τη δημιουργι-
κή ικανότητα, την επίλυση προβλημάτων, την κριτική σκέψη, την αποτελεσματική επι-
κοινωνία και την ενσυναίσθηση. Αυτό διευκολύνει το άτομο να "εντοπίσει" το δικό του
μονοπάτι, επιλέγοντας τις επιλογές και κατανοώντας τις επιλογές που αυτός ή αυτή
μπορεί να κάνει (κριτική έννοια), αναζητώντας έναν προσωπικό τρόπο στις επιλογές
που κάνει (δημιουργικότητα), βρίσκοντας εναλλακτικές λύσεις για να προτείνουν σε
άλλους (επίλυση προβλημάτων και ικανότητα καινοτομίας) και τελικά να μοιραστούν
τις επιλογές με άλλους σε μια διάσταση κατανόησης και όχι απλώς σε χρηστικό υπο-
λογισμό (ενσυναίσθηση) 

Αυτό προϋποθέτει έναν εκπαιδευτικό και ως εκ τούτου μεθοδολογικό τύπο, ο οποί-
ος δεν βασίζεται αποκλειστικά στο ΟΧΙ (χωρίς ντόπινγκ, χωρίς παραποίηση των απο-
τελεσμάτων), αλλά, αντʼ αυτού, συνοδεύει το αγόρι ή το κορίτσι μέσω της γνώσης των
κανονισμών (ρυθμιστικό μοντέλο) και των κινδύνων για την υγεία (υγιές πρότυπο) για
να δημιουργηθεί ένας τρόπος για να ανακαλύψετε γιατί πρέπει να αποφεύγεται το ντό-
πινγκ, όχι μόνο επειδή απαγορεύεται από τον νόμο και όχι μόνο επειδή προκαλεί σω-
ματικό πόνο, αλλά κυρίως επειδή είναι αντίθετο με το κίνητρο που οδηγεί τον κάθε
άνθρωπο να κάνει αθλητισμό μόνος ή σε μια κοινότητα (συμμετοχικό μοντέλο) 

Λέξη-κλειδί: αυτο-αντίληψη, αφήγηση, κατασκευή νοημάτων, αθλητισμός και προ-
σωπικά όρια
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Κύρια θέματα: Δημιουργία διαδικασιών ευαισθητοποίησης των ορίων σας, σχέση με
τους άλλους, αποκλεισμός / ένταξη σε κοινωνικές ομάδες, ο αθλητισμός ως πείραμα
με τον εαυτό μας 
Μεθοδολογικές ενδείξεις: Χρησιμοποιήστε μια μεθοδολογία που χαρακτηρίζεται έν-
τονα από τη συνεργασία, πείτε ιστορίες για να περιγράψετε τον εαυτό σας και τους
άλλους, συζητήστε τα αντιλαμβανόμενα όρια από εμάς και τους άλλους, και προτεί-
νετε αθλητικές ιστορίες στις οποίες η ομαδική εργασία ή συνεργατική δράση περισ-
σοτέρων αθλητών ήταν επιτυχής ή ιδιαίτερα σημαντική.

Η ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ ΕΊΝΑΙ
ΈΝΑΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΌΠΙΝΓΚ
Ένα ανησυχητικό και εύφορο έδαφος για τη διάδοση των ουσιών που προκαλούν ντό-
πινγκ, ειδικά στον ερασιτεχνικό τομέα, είναι το να ζει κάποιος βυθισμένος σε μια κουλ-
τούρα που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμφάνιση ως θεμελιώδες στοιχείο και όπου η χει-
ραγώγηση του ίδιου του σώματος (μέσω χειρουργικής επέμβασης ή φαρμάκων) φαίνε-
ται να καθίσταται απλούστερη, πιο άμεση και χωρίς αντενδείξεις.
Το όριο μεταξύ πιθανών και επιτρεπόμενων μεταβολών και εκείνων που απαγορεύονται
και διώκονται από το νόμο γίνεται πιο ασαφές και τελικά γίνεται ένας από τους πραγ-
ματικούς λόγους για τη διάδοση του ντόπινγκ στην ερασιτεχνική αθλητική πρακτική.
Το τελικό αποτέλεσμα της "τελειότητας" (όλοι πρέπει να επιβεβαιώνονται και συχνά
να είναι υπερβολικοί και ακραίοι), η ταχεία και άμεση ανάκαμψη της κόπωσης, ακό-
μη και όταν δεν υπάρχει κανένα προφανές ή οικονομικό πλεονέκτημα, επιδιώκεται με
άκριτο και παραπλανητικό τρόπο· η μεταβολή της απόδοσης γίνεται μια απλή και συ-
χνά ανεπίγνωστη παρενέργεια.
Αυτή η δυναμική περιγράφει το φαινόμενο του ντόπινγκ ως μια ιδιαίτερη μορφή τοξικομα-
νίας, πολύ καλά κρυμμένη και καθημερινή διότι δεν αναγνωρίζεται ως τέτοια, η χρήση ου-
σιών για την αύξηση των αθλητικών επιδόσεων ή για την αλλαγή εσωτερικών καταστάσε-
ων ανταποκρίνεται σε μια λογική μετασχηματισμού της πραγματικότητας, κάνοντάς τον να
φαίνεται διαφορετικός από τον εαυτό του και την ομάδα του.

Σε αυτή τη διάσταση, οι ομάδες στις οποίες εμπλέκονται οι νέοι είναι το πρώτο αντί-
δοτο (ή, αντίθετα, το πεδίο της διάδοσης παθολογικών συμπεριφορών) στο ντόπινγκ
και η οικογένεια είναι σίγουρα πρωταρχικός τόπος (μαζί με το σχολείο) όπου μπορεί
να διαπιστωθούν ανησυχητικά μηνύματα, να αναγνωσθεί η δυναμική της στρέβλωσης
της πραγματικότητας και να ενισχυθούν οι κοινωνικές δεξιότητες που επιτρέπουν στους
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νέους να επιλέγουν τον αθλητισμό ως μια όμορφη, υγιή και δίκαιη πρακτική.

Η συνεργασία με οικογένειες και αγόρια και κορίτσια στις οικογένειες είναι επίσης το
καλύτερο εργαλείο για μια υγιή σχέση με το αθλητικό πλαίσιο και τους φορείς του (προ-
πονητές, διευθυντές), επιλέγοντας τις προτεινόμενες συμπεριφορές και δημιουργώντας
τη δυνατότητα οξυδέρκειας των νέων.

Λέξεις-κλειδιά: Διάλογος, σχολείο / οικογένεια, τοξικομανία, προπονητές, διευθυντές 
Κύρια Θέματα: το σώμα ως πείραμα, εμφάνιση ή ύπαρξη· εξάρτηση από την απόδοση,
λήψη αποφάσεων και ανταλλαγή προτεραιοτήτων, η οικογένεια ως ο πρώτος χώρος
για την αναγνώριση του προβλήματος, η οικογένεια ως θετικό / αρνητικό ρυθμιστικό
σύστημα, η οικογένεια και ο προπονητής ή ο αθλητικός διευθυντής 
Μεθοδολογικές ενδείξεις: Ανάλυση των αθλητικών ιστοριών όπου αθλητές με ντό-
πινγκ είχαν ιστορίες ντόπινγκ στην οικογένεια, Ομαδική συζήτηση σχετικά με την έν-
νοια της εξάρτησης.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ,,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΝΊΚΗ::  
ΤΑ ΌΡΙΑ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΤΡΙΆΔΑΣ
Το 1988, η περίπτωση του ότι βρέθηκε θετικός για ντόπινγκ ο Benjamin Johnson στους
Ολυμπιακούς Αγώνες έφερε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στο ντόπινγκ· το
πρόβλημα δεν ήταν άγνωστο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά σίγουρα δεν φαι-
νόταν να βρίσκεται τόσο κοντά, ευρέως διαδεδομένο και καθημερινό όπως εμφανί-
στηκε εκείνη την καλοκαιρινή νύχτα στα τέλη της δεκαετίας του ʼ80.
Αυτή η αυξημένη ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης με το θέμα συνοδεύτηκε επί-
σης από μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο επιδεινώθηκαν άλλα στοιχεία στον αθλη-
τισμό και πώς το σύστημα αυτό έγινε εύφορο έδαφος για τον πολλαπλασιασμό των
παθολογικών συμπεριφορών.
Είναι αναμφισβήτητο ότι η έντονη εμπορευματοποίηση του αθλητισμού έχει οδηγή-
σει σε αλλαγές στην έννοια του αποτελέσματος, ιδίως μεταξύ των νέων και των οι-
κογενειών τους· αν αυτό είναι μέρος μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, είναι σα-
φές ότι η νίκη για ένα οικονομικό αποτέλεσμα έχει γίνει ένας μύθος εκδίκησης (συ-
χνά με κάθε κόστος, όχι μόνο με το ντόπινγκ αλλά και με τις υπερβολικές προπονή-
σεις, τη διακοπή φοίτησης στο σχολείο...) για πολλούς. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε
την μετακίνηση προς την ιατρικοποίηση σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, συμ-
περιλαμβανομένου του αθλητισμού, με τη χρήση της φαρμακευτικής και της ιατρικής,
παρά την έλλειψη ανάγκης και ακόμη και όταν είναι σαφώς αντιπαραγωγική στα σω-
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ματικά όρια οιουδήποτε ατόμου. Επιπλέον, ειδικά στα αθλήματα των νέων, υπάρχει
μια πρώιμη εξειδίκευση με μια συναισθηματική επένδυση από οικογένειες που επι-
δεινώνει την έμφαση στην επίτευξη στόχων σε ολοένα και νεότερες ηλικίες, δημι-
ουργώντας ένα σύστημα στο οποίο η αθλητική πρακτική μεταμορφώνει τον υγιή αθλη-
τισμό (η ομορφιά της νίκης είναι μέρος της ομορφιάς του να αθλείσαι) σε μανία.

Η εκπαίδευση ενός αθλητή χωρίς ντόπινγκ σημαίνει την αποδόμηση αυτών των εκτρο-
πών και την προσέλκυση του ανταγωνισμού και της νίκη; στον κόσμο των αθλητικών
ευκαιριών και όχι να τους καθιστά το μόνο λόγο για την άσκηση ενός αθλήματος. Κατά
συνέπεια, το φαινόμενο της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) πρέπει να ενταχθεί σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο αλλαγής της αθλητικής απόδοσης, το οποίο παρατηρείται επίσης στο
τεχνολογικό ή διοικητικό ντόπινγκ ή στον κόσμο των στοιχημάτων, ως ταχέως ανα-
πτυσσόμενα και βαθειά ανησυχητικά προβλήματα.

Λέξεις-κλειδιά: υπερ-ανταγωνιστικότητα, εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, ια-
τρικοποίηση του αθλητισμού, 
Κύρια Θέματα: Πρόωρη επαγγελματικοποίηση, πρώιμη εξειδίκευση: επίτευξη ενός απο-
τελέσματος ή της νίκης με κάθε κόστος; Ποιος είναι ο αντίπαλός μου; Η αισθητική διά-
σταση της νίκης, η τοποθέτηση σε λάθος θέση της ανταγωνιστικότητα, η πρώιμη εξει-
δίκευση του αθλητισμού, το ντόπινγκ και άλλες μορφές μεταβολής του αποτελέσματος 
Μεθοδολογικές ενδείξεις: ομαδική συζήτηση για κάποιες συνεντεύξεις αθλητών ανα-
λύοντας την απόδοση και όχι το αποτέλεσμα, ανάλυση των εκθέσεων ειδήσεων σχε-
τικά με οικονομικά πλεονεκτήματα και τον αθλητισμό, ομαδικές συζητήσεις για έρευ-
να μη αθλητικών εφημερίδων σχετικά με το ντόπινγκ, ανάλυση των παρατηρήσεων
και των αλληλεπιδράσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ειδήσεις σχετικά με
περιπτώσεις ντόπινγκ· ποιες άλλες μορφές μεταβολής των αθλητικών αποτελεσμά-
των υπάρχουν; (στοιχήματα, τεχνολογικό ντόπινγκ, ...) 
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