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Ανενόχλητη δρα n µαφία 
ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ έχει µείνει η συνεργασία των διωκτικών υπηρεσιών µε τον Εθνικό Οργανισµό 
Καταπολέµησης του Ντόπινγκ, παρά το γεγονός ότι πριν από έξι µήνες ψηφίστηκε ειδική διάταξη 
για την ενεργοποίηση όλων των αρµόδιων Αρχών, µε στόχο το χτύπηµα των κυκλωµάτων που 
κάνουν «πάρτι» στη χώρα µας, διακινώντας απαγορευµένες ουσίες στο όνοµα των καλύτερων 
αθλητικών επιδόσεων και της σωµατικής διάπλασης. 

Του ΜΑΝΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ mstavrakakis@ependytis.gr 

Μ 
ε την τροποποίηση 

του νόµου 
3057/2002 δηµιουργήθηκε 

ο 
Εθνικός Οργανισµός Καταπολέµησης 

του Ντόπινγκ, ο 
οποίος ρητά προβλέπεται ότι 
πρέπει πλέον να συνεργάζεται 
στενά µε την Ελληνική Αστυνοµία, 

την Interpol, τον ΕΟΦ, 
τα τελωνεία, τις φαρµακευτικές 

εταιρείες και κάθε άλλον 
ελληνικό ή διεθνή φορέα που 
δραστηριοποιείται στον χώρο 
του αντι-ντόπινγκ και στην 
αγορά φαρµάκων. 

Με την αυοτηροποίηση των 
ποινών καιτη θεσµοθέτηση 
της συνεργασίας των διωκτικών 

Αρχών, ο νοµοθέτης 
επεδίωξε άλλωστε την αντιµετώπιση 

των κυκλωµάτων στον 
χώρο του φαρµάκου, επιστρατεύοντας 

νέα «όπλα», όπως 
αυτά που χρησιµοποιούν οι 
αστυνοµικές υπηρεσίες σε 
όλα τα κράτη του κόσµου για 
το οργανωµένο έγκληµα. Τι 

έχει γίνει, όµως, από τον Φεβρουάριο 
του 2012, όταν ψηφιζόταν 

από την ελληνική Βουλή 
ο νέος νόµος 4049/2012; Απολύτως 

τίποτε, είναι η κατηγορηµατική 
απάντηση. 

Εκθέσεις... ιδεών 
Όπως αποκαλύπτει στον 
«Επενδυτή» αστυνοµική 
πηγή, στο επιτελείο της ΕΛ.ΑΣ. 
-ακόµα χειρότερα είναι τα 
πράγµατα στο επιτελείο του 
Λιµενικού Σώµατος και στα 
τελωνεία- αγνοούν παντελώς 
το κεφάλαιο «αντι-ντόπινγκ», 
ενώ το Συντονιστικό Όργανο 
∆ίωξης-Ναρκωτικών (ΣΟ∆Ν), 
το οποίο έχει υποτίθεται το γενικό 

πρόσταγµα για τη δίωξη 
των απαγορευµένων ουσιών, 
στις ετήσιες εκθέσεις του 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο για 
το ντόπινγκ περιορίζεται σε 
αναφορές εγκυκλοπαιδικού 
χαρακτήρα (I), εξαντλώντας 
την ανασκόπηση των υπηρεσιακών 

ενεργειών των διω¬ 

κτικών Αρχών στις κλασικές 
έρευνες για τα παραδοσιακά 
ναρκωτικά (ηρωίνη, κοκαΐνη, 
χασίς κ.λπ.). 

Στην τελευταία ετήσια 
έκθεση του ΣΟ∆Ν, που δηµοσιοποιήθηκε 

φέτος τον 
Φεβρουάριο και αφορά το... 
2010 (και όχι το 2011, όπως Ba 
έπρεπε λογικά), δεν υπάρχει 
η παραµικρή αναφορά για τις 
ενέργειες των αρµόδιων υπηρεσιών 

όσον αφορά τη δράση 
της µαφίας του φαρµάκου στη 
χώρα µας. Όσο για το τρέχον 
έτος, έχουν γίνει γνωστές δύο 
υποθέσεις, και αυτές όχι από 
την Αστυνοµία. Η µία αφορά 
λαθρεµπόριο αναβολικών, συνολικού 

ύψους2,3 εκατ. ευρώ, 
προς την Αλβανία και χώρες 
της Κεντρικής Ευρώπης, που 
αποκαλύφθηκε τυχαία από το 
Σ∆ΟΕ στο πλαίσιο των ερευνών 

του για τις συναλλαγές 
των φαρµακείων. Η δεύτερη 
περίπτωση αποκαλύφθηκε 
ano τελωνειακούς στην Κα¬ 

καβιά, όταν έκαναν, επίσης 
τυχαία, έρευνα σε λεωφορείο 
µε προορισµό την Αθήνα και 
βρήκαν στον χώρο αποσκευών 

περίπου 8.000 αµπούλες 
διαφόρων φαρµάκων που 
εντάσσονται στις απαγορευµένες 

ουσίες ντόπινγκ. 

Σύµφωνο µε την ίδια 
πηγή, η καταπολέµηση 

του ντόπινγκ µε 
συγκεκριµένες δράσεις 

και εξειδικευµένες 
πληροφορίες για 

τον περιορισµό της 
διακίνησης των απαγορευµένων 

ουσιών 
δεν είνα i καν στις προτεραιότητες 

των υπηρεσιών 
δίωξης ναρκωτικών 

της Αστυνοµίας, οι 
οποίες εξακολουθούν 
να δίνουν προτεραιότητα 

στις κλασικές τους 
έρευνες για τα κυκλώµατα 

ηρωίνης, κοκαΐνης, 
χασίς κ.?νπ. ίβ 

t 

Τα κυκλώµατα του ντόπινγκ «τροµάζουν» τους 
αρµόδιους φορείς, που δεν έχουν καταστρώσει 
κανένα οργανωµένο σχέδιο για σοβαρές 
αστυνοµικές έρευνες απέναντι στη φονική 
πλέον δράση τους 

Του ΛΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ' 

Χρειαζόµαστε ένα Παγκόσµιο Αθλητικό Καταστατικό Χάρτη 
ΑΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΕΙ κανείς ότι το ίδιο το λογότυπο 

των Ολυµπιακών Αγώνων καλεί τους αθλητές 
να αγωνιστούν «γρηγορότερα, υψηλότερα, δυνατότερα» 

(citius, altius, fortius), στο πλαίσιο και 
της ανανεούµενης σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά 
και της µεγιστοποιηµένης εµπορευµατοποίησης 
των πάντων γύρω από και εντός των αγώνων, το 
όποιο νοµικό µέτρο καταπολέµησης του ντόπινγκ 
καθίσταται ανεπαρκές. 

Στο 7ο Παγκόσµιο Συνέδριο της ∆ιεθνούς Ενώσεως 
Αθλητικού ∆ικαίου µε θέµα «Αντιµετώπιση 

του ντόπινγκ» δηµοσιοποιήθηκε έρευνα στην 
οποία οι αθλητές δήλωναν ότι είναι αποφασισµένοι 

ακόµα και να πεθάνουν, αρκεί να ανεβούν στο 
βάθρο των ολυµπιονικών, και δεν τους ενδιαφέρει 
τίποτα άλλο. ∆εν τους νοιάζει, δηλαδή, αν θα πεθάνουν 

ακόµα και στα 40 τους. Στο σηµείο αυτό 
αξίζει να τονισθούν τα αποτελέσµατα ελληνικής 
έρευνας σε 462 αθλητές πρώτης γραµµής οµαδικού 

αθλήµατος, στην οποία κατεγράφη ότι τους 
αθλητές δεν τους ενδιαφέρει τι λέει ο νόµος, αν 
και έδειξαν ότι τον γνωρίζουν, παρά µόνο η αθλητική 

επιτυχία µε τη συνοδεύουσα δόξα και τα χρήµατα, 
σε ποσοστό άνω του 60%. 

Στη βάση των ανωτέρω έχουµε διατυπώσει τη 
θέση ότι, για τους αθλητές είναι ανώφελη η ποινή 
φυλάκισης, ακόµα και η βαρύτατη προβλεπόµενη 
µετά τη µεταρρύθµιση του 2012, καθότι δεν φαίνεται 

να λειτουργεί προς την κατεύθυνση εξαλείψεως 
του φαινοµένου του ντόπινγκ. Εκείνο όµως που 

φαίνεται ότι βρίσκει απήχηση είναι η µεγάλη ποινή 
του αποκλεισµού αθλητών-χρηστών ντόπινγκ ano 
τους αγώνες, καθ' ολοκληρίαν και εφ' όρου ζωής. 

Σήµερα -πέρα από τη νοµοθετική 
πτυχή του προβλήµατοςοφείλουµε 

να αναζητήσουµε 
και την ανθρώπινη φύση των 
αθλητικών αγώνων και την 
επίδοση στο µέτρο του ανθρώπου, 
µε επαναπροσδιορισµό των 
νοηµάτων και του σκοπού που 
υπηρετούν 

Τούτο φαίνεται να επιδρά θετικά στη µη επιλογή 
εκ µέρους του αθλητή της µεθόδου αυτής, του 
ντόπινγκ, προκειµένου να έχει την προσδοκώµενη 

επίδοση, αφού -αν διαγνωσθεί κάτι τέτοιο- θα 
τα χάσει όλα ούτως ή άλλως, η τιµωρία του, δε, 
αυτή θα λειτουργήσει διδακτικά, παιδαγωγικά για 
τους επόµενους µικρότερους αθλητές, οι οποίοι 
δεν µπορεί παρά να σκέφτονται τον παντάπασιν 
αποκλεισµό από αγώνες. 

Αντίθετα, όµως, στην πρακτική της ∆ΟΕ έχει 
καταγραφεί ότι αθλητές τιµωρηµένοι, όπως ο 
γνωστός Σοτοµαγιόρ, παρ' ότι ήταν τιµωρηµένος 
και χάριν των «σκοπών» των Αγώνων, κλήθηκε 
να συµµετάσχει στη διοργάνωση του Σίδνεϊ, µε 
ό,τι τούτο µπορεί να διδάσκει για την έννοια της 
τιµωρίας των παραβατών, και δη για χρήση ουσιών 

ντόπινγκ στον αθλητισµό. Για να µη θυµίσω 
Ελληνίδα αθλήτρια που τιµωρήθηκε µε ποινή 

φυλάκισης µε αναστολή σε δεύτερο βαθµό από 
το Εφετείο Αθηνών για χρήση ουσιών ντόπινγκ 

και στη συνέχεια κλήθηκε να είναι υποψήφια δήµαρχος. 

To πρόβληµα αυτό µε τους αθλητές και το ντόπινγκ 
γίνεται κατανοητό µόνο αν ερµηνεύσει κανείς 

τη φράση του Ιπποκράτη για τη γυµναστική 
και το σώµα, κατά τον οποίο οφείλουµε να επιδιώκουµε 

τη «δικαία φύση» του σώµατος, δηλαδή, 
τη φυσική λειτουργία µε τη γυµναστική, ως αντίσταση 

στην «άδικο φύση», στην οποία πολλάκις 
υποπίπτει ο άνθρωπος, την ασθένεια, όµως η 
επιδίωξη αυτή πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την 
«οικεία φύση» του σώµατος, αυτό που σήµερα 
στην αθλητική επιστήµη λέµε V02 max, ήτοι η 
µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, που για τον καθένα 
είναι τελείως άλλου µεγέθους. 

Η δυνατότητα αυτή ως οικεία φύση καθορίζει 
και το όριο της ατοµικής επίδοσης στον αθλητισµό. 

Αυτή η «οικεία φύση» αποτελεί την ιδιαίτερη 
φυσική λειτουργία του καθενός αθλητή και δεν είναι 

-δεν µπορεί να είναι- ίδια σε όλους. Αυτή όµως 
η αρχική του καθενός φυσική λειτουργία, το V02 
max, στον αγώνα -ως υπολειπόµενο άλλου- δεν 
µπορεί να παρακολουθήσει το τεθέν«αϋυ5. altius, 
fortius" και µοιραία ο αθλητής, για ξεπεράσει τα 
όριά του, αφού άλλως δεν έχειτύχη, καταφεύγει 
στο ντόπινγκ. 

Τούτο και µόνο φανερώνει, δηλαδή, ότι υπάρχει 
όριο στην ανθρώπινη φύση, το οποίο η αναζητούµενη 

ολοένα και περισσότερο µέγιστη επίδοση 
κατά τους αγώνες, και µάλιστα µε όλα τα σύγχρονα 

µέσα, αναζητάται έξω από αυτά και δι' άλλων 
µέσων, όπως είναι το ντόπινγκ. Σε λίγο θα έχουµε 
µεγάλα νοµικά προβλήµατα και µε το φαινόµενο 

αθλητής µε ξένα, «πλατινένια» πόδια, η οποία προβλέπεται 
να είναι η επόµενη µάστιγα της µορφής 

αυτής του αθλητισµού παγκοσµίως. 

Συµπέρασµα 
Εν ολίγοις, σήµερα -πέρα από τη νοµοθετική πτυχή 

του προβλή µατος- οφείλουµε να αναζητήσουµε 
και την ανθρώπινη φύση των αθλητικών αγώνων 

και την επίδοση στο µέτρο του ανθρώπου, 
µε επαναπροσδιορισµό των νοηµάτων και του 
σκοπού που υπηρετούν, ώστε να ισχύσει αυτό 
που έλεγε ο µεγάλος Γοργίας στον Ολυµπιακό 
του λόγο, για τους Ολυµπιακούς Αγώνες της ελληνικής 

χιλιετίας: «Ολυµπίασιν αγών καλεί µεν τον 
βουλόµενον, στεφανεί δε τον δυνάµενον», µε τις 
αρετές «τόλµην και σοφίαν, τόλµην µεν τον κίνδυνον 

υποµείναι, σοφίαν δε το πλίγµα γνώναι». 
Απαιτείται σήµερα να τεθεί πλαίσιο διεθνούς νοµιµότητας 

των αθλητικών αγώνων, µε την εφαρµογή 
όλων των γενικών αρχών του δικαίου προς 

άπασες τις κατευθύνσεις των εµπλεκοµένων, που 
δεν θα αγνοεί την έννοια άνθρωπος-αθλητής κο i 
θα θέτει εκ νέου το αθλητικό πεδίο και τα νοήµατά 

του για τον κόσµο και τον σύγχρονο άνθρωπο. 
Κατά τούτο, καθίσταται αναγκαιότητα ένας Παγκόσµιος 

Αθλητικός Καταστατικός Χάρτης, του 
οποίου σχέδιο ήδη συζητείται στο ∆ιεθνές Συνέδριο 

Αθλητικού ∆ικαίου της IASL, στο Πεκίνο στις 
9-10 Οκτωβρίου 2012. 

Άνοπλ. καθηγητής Αθλητικού ∆ικοίσυ 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πρόεδρος του ΕΚΕΜ 

και της International Association of Sports Law (IASL), 
αντιπρόεδρος του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδος 

Ανενόχλητη δρα n µαφία 

www.clipnews.gr
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ΚΑΙ M Η) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 

Tns vronas 
Ονέος νόµος παρέχει τη δυνατότητα 

στην Αστυνοµία να µην περιορίζεται 
µόνο σε κάπόια επίσηµη καταγγελία, 

όταν ασχολείται µε υπόθεση 
παράνοµης διακίνησης φαρµάκων, αλλά έχει 
την ευχέρεια να αναβαθµίσει τη δράση της µε το 
«όπλο» της ανακριτικής διείσδυσης, της άρσης 
του απορρήτου των τηλεφωνικών συνοµιλιών 
και των τραπεζικών συναλλαγών, της προστασίας 
µαρτύρων και µε ό,τι άλλο προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία για τη δίωξη του οργανωµένου εγκλήµατος. 

«Όταν όλοι γνωρίζουµε ότι η χώρο µας έχει 
αναβαθµιστεί σε διαµετακοµιστικό κέντρο αναβολικών 

ουσιών και ιδιοσκευασµάτων, είναι άξιο 
απορίας τι άλλο περιµένουµε για να πληροφορηθούµε 

έστω µια µεγάλη επιτυχία των διωκτικών 
υπηρεσιών. ∆εν αρκούν οι γνωστές υποθέσεις 
ντοπαρισµένων αθλητών ή οι περίεργοι θάνατοι 
αθλητών και παιδιών, που χάνουν ανεξήγητα τη 
ζωή τους µετά τη χρήση διαφόρων συµπληρωµάτων 

διατροφής;», αναρωτιέται η αστυνοµική 
µας πηγή. 

Βεβαίως, οι διωκτικές υπηρεσίες -µε προεξάρχουσα 
την ΕΛ.ΑΣ.- έχουν τις δικές τους 

προτεραιότητες στη δίωξη του εγκλήµατος και 
στην προστασία του πολίτη από τα ποικιλώνυµα 
συµφέροντα, που στην προκειµένη περίπτωση 
εξακολουθούν να δρουν ανενόχλητα. ∆εν είναι 
τυχαίο άλλωστε ότι ο ΣΕΓΑΣ, µε αφορµή το τελευταίο 

κρούσµα'Ελληνα αθλητή ο οποίος αποβλήθηκε 
από τους Ολυµπιακούς Αγώνες (∆ηµήτρης 

Χονδροκούκης, άλµα εις ύψος), άφησε αιχµές 
κατά πάντων, σηµειώνοντας µεταξύ άλλων ότι 
«έχει ζητήσει επανειληµµένως και δηµοσίως την 
ενεργοποίηση των διωκτικών Αρχών, παρέχοντας 
µάλιστα ό,τι διαθέσιµες πληροφορίες είχε στη 
διάθεσή του για τον εντοπισµό και την τιµωρία 
εµπόρων και διακινητών. Στη χώρα µας, παρά τα 
όσα έχουν γίνει, κυκλοφορούν στους αθλητικούς 
χώρους ελεύθεροι και ασύδοτοι οι έµποροι και διακινητές 

αυτών των ουσιών, που είναι εν πολλοίς 
γνωστοί και που µια συντονισµένη έρευνα των, 
αρµόδιων κρατικών Αρχών θα τους έστελνε στη 
φυλακή, όπως έχει συµβεί σε όλες τις σοβαρές 
χώρες, όταν οι αρµόδιοι αποφάσισαν να πλήξουν 
αυτή τη µάστιγα». Επίσης, ο ΣΕΓΑΣ καταγγέλλει 
ότι «έχει ζητήσει επανειληµµένα υπηρεσιακά και 
δηµόσια την αναβάθµιση του εργοµετρικού κέντρου 

αθλητικών ερευνών, µε πόρους, µέσα και 
ειδικούς επιστήµονες, ώστε να υπάρχει επαρκής, 
σύγχρονη και αποτελεσµατική επιστηµονική υποστήριξη 

των Ελλήνων αθλητών και πρωταθλητών, 
χωρίς αποτέλεσµα». Αποδίδει, δε, αυτό το 

έλλειµµα και στη διακοπή της χρηµατοδότησης 
των αρµόδιων φορέων, προκαλώντας τη Γ ΓΑ ή 
την ΕΟΕ να απαντήσουν πόσα χρήµατα έχουν διαθέσει 

για την προώθηση των σκοπών του Εθνικού 
Οργανισµού Καταπολέµησης του Ντόπινγκ. 

νΊΡ-θΰµατα 
Η αλήθεια είναι πάντως ότι παραµένει άγνωστο σε 
τι έκταση διακινούνται παράνοµες φαρµακευτικές 
ουσίες, πολλώ µάλλον, δε, πόσοι έχουν πέσει θύµατα 

των κυκλωµάτων διακίνησης τους στη χώρα 
µας. Τελευταίο γνωστό κρούσµα, ο θάνατος του 
επιχειρηµατία Νίκου.Γιγουρτάκη, για τις συνθήκες 
του θανάτου του οποίου εξέφρασε δηµοσίως τις 
υπόνοιές του ο πατέρας του, Τάκης Γιγουρτάκης, 
χωρίς να δοθούν απαντήσεις από την πλευρά των 
διωκτικών υπηρεσιών... 

Είναι κοινό µυστικό ότι στη χώρα µας, εκτός 
από την απεριόριστη και ανεξέλεγκτη αγορά του 
∆ιαδικτύου, εισάγονται καµουφλαρισµένα και 
φυλάσσονται σε µεγάλες αποθήκες διαφόρων 
ειδών ιδιοσκευάσµατα, πριν καταλήξουν στα ράφια 

των φαρµακείων και των καταστηµάτων ή 
των «εξειδικευµένων» ντίλερ, που τα διοχετεύουν 
επιµελώς στην πελατεία τους µέσω γυµναστηρίων, 

γηπέδων ή ακόµα και στους «κοσµικούς» 
κύκλους. 38 
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∆ηµήτρης Χονδροκούκης 

Νίκος 
Γινουρτάκης 

Απροθυµία 
συνεργασίας 
ete όλα 
τα επίπεδα 
Της ΕΛΕΝΗΣ MANTPAfJEM> 

Η ΕΛΛΑ∆Α αισίως αποτελεί 
µια από τις λίγες ευρωπαϊκές 
χώρες που έχο^ν αυστηρό 

νοµοθ^κά καθεστώς ενάντια 
στο πρόβληµα του ντόπινγκ. 
Αλλού όµως βρίσκεταιτο npD1 
βλη µα. Βρίσκετα i στη v πρόταξη 

ποταπών συµφερόντων 
i κρι ταπεινών -µε την κακή του 

άρου έννοια- κινήτρων, για κάλυψη 
περιστατικών αθλητών 

και αθλητικών γεγονότων, διά 
των οποίων κατακτήθηκαν 
αθέµιτα πλεονεκτήµατα, είτε 
σε επίπεδο προδικαστικό 
όπως είναι αυτό του ελέ 
ντόπινγκ, είτε διαδικαστικό 
όπως είναι αυτό της διεξαγωγής 

και δηµοσιοποίησης της 
πειθαρχικής και δικαστικής διαδικασίας, 

αλλά και µειαδικαστικό, 
που έχει να κάνει ακόµη 

και µε την απορρόφηση και 
«αξιοποίηση» των δραστών σε 
καίριες θέσεις *πάλι του αθλητισµού- 

σε όποισεπίπεδο. 
Επίσης, το πρόβληµα εντοπίζεται 

στην απουσία υπευθύνων 
για την καταπολέµηση 

του ντόπινγκ ανθρώπων, προς 
εφαρµογή των υπαρχουσών 
αυστηρών διατάξεων. 

©έωρώ. επίσης, 6» οφείλεται 
και στην έλλειψη ουσιαστικής 
επιθυµίας για συνεργασία 

ειδικών και Αρχών σε όλα τα 
επίπεδα, για αξιοποίηση των 
κατάλληλων ανθρώπων σε 
Καίριες θέσεις, από τις οΛοίές 
να τιµούν πραγµατικά το 
αξίωµα και να συµβάλλουν σε 
αυτό που ονοµάζουµε καταπολέµηση 

. τόσο σε προληπτι 
κό όσο και σε κατασταλτικό 
Επίπεδο. 

Όταν εποµένως ληφθεί 
στην κυριολεξία πρόνοια 
από τους ιθύνοντες, ώστε 
να δώσουν στις υπάρχουσες 
διατάξεις την αξία και εφαρµογή 

που τους αρµόζει, κατά 
γράµµα καυαδιακρίτως, όπως 
επίσης και να αξιοποιήσουν 
ακόµη και την προσφορά για 
εθελοντική συµβολή-εργασία 
που τους προσφέρεται, πέραν 
κάθε αµοιβής, τότε θα βρισκόµαστε 

σε έναν καλό δρόµο 
προς την προσπάθεια που καταβάλλεται 

να µην αµαυρωθεί 
άλλο ο ελληνικός αθλητισµός, 
ως συλλογικό κοινωνικό αγαθό, 

µηχανισµός εκπαίδευσης 
και κοινωνικοποίησης των 
νέων. εµπέδωσης της δικαιοσύνης 

και ισονοµίας στο δικαιοδοτικό 
σύστηµα, αλλά και 

njff*! ανάπτυξης και προβο 
λής της χώρας 
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