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"Ντόπινγκ: εµπόδιο στο ιδεώδες του αθλητισµού"

Βρυξέλλες 29, Νοεµβρίου 2004
Καταρχάς,

θεωρώ αναγκαίο να πω µε δύο λέξεις γιατί

διοργανώνουµε αυτή την ακρόαση.
Όπως γνωρίζετε ο Ολυµπιακός Χάρτης για τον αθλητισµό
αναδεικνύει και προτάσσει "το πνεύµα φιλίας, την αλληλεγγύη και το ευ
αγωνίζεσθαι". Η χρήση λοιπόν αναβολικών ουσιών είναι από τη φύση
της ενάντια σε αυτά τα ιδεώδη. Η εξάπλωση αυτού του προβλήµατος, όχι
µόνο στον επαγγελµατικό αθλητισµό αλλά κυρίως στον ερασιτεχνικό
ατοµικό αθλητισµό, οδήγησε την επιτροπή µας στην οµόφωνη απόφασή
ν' ασχοληθεί µε το θέµα θέτοντας ως προτεραιότητα την καλύτερα
συντονισµένη συνεργασία των εθνικών αρχών για την καταπολέµηση του
ντόπινγκ.
Η χρήση αναβολικών ουσιών είναι ένα σοβαρό πρόβληµα για δυο
κυρίως λόγους. Πρώτον γιατί αποτελεί νόθευση του αθλητισµού, η οποία
απειλεί να καταστρατηγήσει τον ίδιο το σκοπό του, και δεύτερον, και
ίσως σηµαντικότερο, γιατί βλάπτει την υγεία των αθλητών. Η χρήση
αναβολικών οδηγεί τον αθλητισµό στην αναρχία , ενώ πολλά από τα

πλεονεκτήµατα του, όπως η προώθηση της έννοιας της προσπάθειας, της
ευγενούς άµιλλας, της ατοµικής και οµαδικής επίτευξης της νίκης, της
αλληλεγγύης και του 'ευ αγωνίζεσθαι', αναιρούνται.
Η ανησυχία µας όµως δεν πηγάζει µόνο από τα προοδευτικώς
αυξανόµενα κρούσµατα χρήσης αναβολικών σε µεγάλες αθλητικές
οργανώσεις, όπως οι ολυµπιακοί αγώνες ή τα παγκόσµια πρωταθλήµατα,
αλλά κυρίως από τους κινδύνους που συνεπάγεται η ευρεία διάδοση των
λεγόµενων "φαρµακευτικών ουσιών" για την ευρωπαϊκή νεολαία που
συρρέει κατά χιλιάδες στα γυµναστήρια. Σύµφωνα µε µία έρευνα που
ολοκλήρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δύο χρόνια, το 6% των
ερωτηθέντων, δηλαδή περισσότερο από 3,5 εκατοµµύρια νέοι που
ασκούνται

σε

γυµναστήρια

δηλώνουν

ότι

κάνουν

χρήση

"φαρµακευτικών" ουσιών γιατί πιστεύουν ότι µε αυτόν τον τρόπο
βελτιώνουν τις επιδόσεις τους.
Καλούµαστε λοιπόν να δώσουµε µερικές απαντήσεις σε καίρια
ερωτήµατα. Καταρχάς πόσο διαδεδοµένο είναι το ντόπινγκ; Σήµερα
γνωρίζουµε ότι η συστηµατική και κρατική υποστήριξη προγραµµάτων
χορήγησης αναβολικών ουσιών, τα οποία υπήρχαν σε ορισµένες πρώην
κοµµουνιστικές χώρες της Ευρώπης στις δεκαετίες του 1970 και 1980,
έχουν

ευτυχώς

πάψει

να

υφίστανται.

Ωστόσο,

είναι

επίσηµα

διαπιστωµένο ότι η λήψη αναβολικών ουσιών από αθλήτριες και αθλητές
έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια. ∆εν χρειάζεται νοµίζω να σας
θυµίσω ότι µια σειρά υψηλού επιπέδου αθλητικά γεγονότα τα τελευταία
έξι χρόνια - από τον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας το 1998 µέχρι την
Ολυµπιάδα της Αθήνας φέτος το καλοκαίρι
αποκαλύψεις χρήσης αναβολικών.

- σηµαδεύτηκαν από

Ένα δεύτερο θέµα που πρέπει να δούµε είναι το γιατί µερικοί
αθλητές και αθλήτριες κάνουν χρήση αναβολικών ουσιών;

Στον

επαγγελµατικό αθλητισµό οι οικονοµικοί πόροι του κάθε αθλητή
εξαρτώνται άµεσα από την επιτυχία του και για αυτό το λόγο µερικοί
αθλητές

και

αθλήτριες

µπαίνουν

στον

πειρασµό

της

χρήσης

απαγορευµένων ουσιών έτσι ώστε να καλυτερεύσουν τις επιδόσεις τους.
Ωστόσο, η πίεση για επιτυχία είναι επίσης παρούσα και στον
ερασιτεχνικό αθλητισµό, όπου καταγράφεται ένας συνεχώς αυξανόµενος
αριθµός

χρηστών.

Ενδεχοµένως

αρκετοί

αθλητές

να

µην

αντιλαµβάνονται τη χρήση αναβολικών ουσιών ως προσπάθεια
εξαπάτησης. Άλλοι επίσης µπορεί να έχουν ελλιπή πληροφόρηση από
τους προπονητές τους για τις επιπτώσεις µιας τέτοιας χρήσης στην υγεία
τους. Γνωρίζουµε λοιπόν στην πραγµατικότητα γιατί µερικοί αθλητές και
αθλήτριες κάνουν χρήση αναβολικών;
Στη συνέχεια πρέπει να περάσουµε από τη διάγνωση στη θεραπεία
και στην καταστολή και να αναρωτηθούµε: τι πρέπει να κάνουµε για να
καταπολεµηθεί το ντόπινγκ; Πολλοί ειδικοί φοβούνται ότι όσο η χρήση
γίνεται πιο εξειδικευµένη, τόσο οι χρήστες και οι προµηθευτές τους
γίνονται ειδικότεροι στην απόκρυψη της απαγορευµένης ουσίας. Και εδώ
υπάρχουν µερικές ηθικές ανησυχίες σχετικά µε τις µεθόδους ανίχνευσης όπως η λήψη αίµατος - οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
καταπολέµηση του ντόπινγκ. Για αυτό το λόγο η καταπολέµηση της
χρήσης αναβολικών είναι ένα πολύ πιο σύνθετο πρόβληµα από την
σύνταξη µιας λίστας απαγορευµένων ουσιών και την πραγµατοποίηση
τυχαίων δειγµατοληψιών κατά τακτά διαστήµατα.
Τέλος - και για αυτό είµαι ευτυχής που ο Επίτροπός µας κ. Φίγκελ
είναι οµιλητής σήµερα στην ακρόαση µας - πρέπει να θέσουµε και το

ερώτηµα: ποιο ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην
καταπολέµηση του ντόπινγκ; Όλοι µας γνωρίζουµε ότι προς το παρόν
δεν υπάρχει νοµική βάση για κοινοτική δράση στον τοµέα του
αθλητισµού. Μήπως όµως θα έπρεπε η Επιτροπή να κάνει χρήση του
άρθρου 152 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (το οποίο
αναφέρεται στη δηµόσια υγεία) έτσι ώστε να πάρει µέτρα για την
καταπολέµηση του ντόπινγκ;

Περιµένουµε µε πολύ ενδιαφέρον να

ακούσουµε τις απόψεις του κύριου Επιτρόπου µας πάνω σε αυτό.
Πριν δώσω το βήµα στον κύριο Κριστόφ Ντε Κέππερ, διευθυντή
του γραφείου του Προέδρου της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, θα
ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά µε τη διαδικασία που θα πρέπει να
ακολουθήσουµε.
Όπως µπορείτε και οι ίδιοι να δείτε έχουµε ένα χρονοδιάγραµµα
ιδιαίτερα σφικτό. Για να µπορέσω λοιπόν να εγγυηθώ την καλή ροή της
σηµερινής µας ακρόασης θα βρεθώ ίσως στη θέση να θυµίζω στους
οµιλητές µας και στα µέλη της Επιτροπής µας την εκπνοή του χρόνου
οµιλίας τους. Αυτές µου οι παρεµβάσεις δεν σηµαίνουν βέβαια έλλειψη
σεβασµού προς τους οµιλητές, αλλά σεβασµός του χρόνου των οµιλητών
που ακολουθούν και αναφέροµαι ειδικότερα στον Επίτροπο ο οποίος και
θα µιλήσει τελευταίος. Ας σεβαστούµε όλοι µας λοιπόν αυτή τη
διαδικασία.
Κύριε Ντε Κέππερ έχετε το λόγο για 15 λεπτά.

