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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ ρξήζε ληφπηλγθ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζπρλά απαζρνιεί ηηο πεξηζζφηεξεο
επηζηήκεο αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Έηζη ε ρξήζε ληφπηλγθ απνηειεί κηα
ζχγρξνλε κάζηηγα. Απφ (βην-) εζηθήο απφςεσο πξνθχπηνπλ πνιιά εξσηήκαηα θαη
πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σφζν ε ρξήζε ηνπ «ζπκβαηηθνχ»
ληφπηλγθ φζν θαη ε πηζαλή ρξήζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ (ε ηξνπνπνίεζε ησλ
ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ησλ αζιεηψλ) είλαη δχν ζέκαηα πνπ ζα πεξηγξαθνχλ θαη ζα
αλαιπζνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή.
Ζ εζηθή ππφζηαζε ηφζν ηνπ αζιεηή φζν θαη ησλ αγψλσλ βξίζθεηαη ζε
θεληξηθή ζέζε ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απαξαίηεηε
ζεσξήζεθε ε αλαθνξά ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ σο ππνελφηεηα ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ
έρεη ιάβεη ε IOC θαη ν WADA ην 2001-3.
ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο δηαηξηβήο, πεξηγξάθεηαη ην βηνινγηθφ θαη ην ηερληθφ
ππφβαζξν κε αλαθνξά ζηηο νπζίεο θαη ζηηο κεζφδνπο ληφπηλγθ. Έπεηηα αθνινχζεζε
κηα μερσξηζηή αλάιπζε γηα ηελ κέζνδν ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ.
ηελ δεχηεξε ελφηεηα δηεξεπλάηαη ην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηνπ ληφπηλγθ κε
έκθαζε ζηηο αηηίεο, ηα θίλεηξα θαη ηηο κεζφδνπο πξφιεςεο θαη παξεκπφδηζεο ηεο
ρξήζεο ληφπηλγθ.
ηελ ηξίηε ελφηεηα, πεξηγξάθεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ
ζέκαηνο ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο αγψλεο. Έηζη, αλαθέξνληαη νη εζηθνί
πξνβιεκαηηζκνί ηνπ «ζπκβαηηθνχ» ληφπηλγθ θαη ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ. Δπίζεο,
αλαιχεηαη ην ζεκηηφ ή κε ζεκηηφ ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ γηα ιφγνπο πξνζβνιήο ηεο
θχζεο, ηεο πγείαο- αζθάιεηαο, ηεο απηνλνκίαο- ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο
«αζιεηηθήο εζηθήο». Όιεο νη ζεκαηηθέο ζπγθξίζεθαλ κε ην ζεκηηφ ή κε ζεκηηφ ηεο
πξνπφλεζεο θαη ησλ λνκίκσλ νπζηψλ. Σέινο, πεξηγξάθνληαη νη πξφζζεηνη εζηθνί
πξνβιεκαηηζκνί ηεο πηζαλήο ρξήζεο ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ: ε κφληκε ηξνπνπνίεζε
ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, ε εζηθή επζχλε ηνπ επηζηήκνλα θαη ε δίθαηε θαηαλνκή.
Σν θαλνληζηηθφ δήηεκα έγθεηηαη ζην γηαηί ε ρξήζε ληφπηλγθ ζέηεη εζηθά
δηιήκκαηα. πκπεξαζκαηηθά, ε ρξήζε ληφπηλγθ («ζπκβαηηθνχ» θαη γνληδηαθνχ) ζέηεη
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(βην-) εζηθά δηιιήκαηα φηαλ ππάξρεη παξαβίαζε ηεο θαλνληζηηθήο δέζκεπζεο γηα ηνλ
ζεβαζκφ ηεο εζηθήο πξνζηαζίαο ηεο θπζηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, ηεο
εγγελνχο αμίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζηνηρείνπ πνπ δηαζέηεη ν
αζιεηηζκφο.
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ABSTRACT
The use of doping is a phenomenon frequently encountered by most sciences
and the society itself. It constitutes a plague of our times. From a (bio-) ethical point
of view, various questions and (self) reflections arise concerning this issue. Both the
use of pharmaceutical doping and gene doping (the modification of athletes‟ somatic
cells) are issues that are described and analyzed in the current dissertation.
The athlete‟s and the games‟ moral status have a central position to the forand against- argumentation in the present paper. Reference to gene doping as a
subsection, was considered critical due to the measures held by the IOC and WADA
since 2001-3.
In the first section of the dissertation, the biological and technical background
is described with reference to the substances and methods of doping. A particular
analysis of gene doping method follows.
The second section aims at investigating the social phenomenon of doping
with an emphasis on causes, motives and methods of prevention. Furthermore, a short
reference to the regulatory framework in Greece and the relevant provisions of
international law.
In the third section, a brief historical review describes the issue of divergent
behavior in the games. Thereafter, the ethical questions of “conventional” doping and
the issues of gene doping are mentioned. The fairness or unfairness of the insult of
nature, of healthy- security, of autonomy- freedom, of justice and of “athletic ethics”
are exemplified. All sections are compared and contrasted to the fairness or unfairness
of athletic training and the issue of legal substances. Finally, additional ethical
questions are further analyzed concerning the use of gene doping: the permanent
modification of humankind, the scientist‟s ethical responsibility and fair distribution.
The regulatory issue lies in the reason why the use of doping poses ethical
dilemmas. In conclusion, the use of doping sets bio- ethical dilemmas when there is a
violation of the regulatory commitment for respect towards the ethical protection of
the natural identity of human kind, the intrinsic value of human life and the cultural
elements contained in sport.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ ρξήζε ληφπηλγθ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη απνδψζεη κεγάια νηθνλνκηθά
θέξδε ζε αζιεηέο θαη ζε θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. Δθαηνληάδεο αζιεηέο απφ ην 1886
έσο ζήκεξα έρνπλ θάλεη ρξήζε θάπνηαο νπζίαο ή κεζφδνπ ληφπηλγθ ε νπνία
απαγνξεχεηαη. Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ πξσηαζιεηηζκνχ νδήγεζαλ ηνλ WADA,
ηελ IOC, ηηο εζληθέο επηηξνπέο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ληφπηλγθ αιιά θαη ηελ πνιηηεία
λα επηβάινπλ θπξψζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο δηαγλσζηηθέο
εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκήζνπλ ην θαηλφκελν απηφ. Σν 2001 ε IOC έζεζε
δεκνζίσο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο γηα ην γνληδηαθφ ληφπηλγθ θαη ηελ γνληδηαθή
ζεξαπεία. Δπίζεο, ν WADA ην ίδην έηνο ζπγθξφηεζε κηα ηαηξηθή επηηξνπή γηα ηνλ
ίδην ιφγν. Σν 2003 ν WADA έζεζε ην γνληδηαθφ ληφπηλγθ σο απαγνξεπκέλε κέζνδν
ζηελ εηήζηα ιίζηα ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ ληφπηλγθ, φπνπ θαη
παξακέλεη έσο ζήκεξα. Ζ ρξήζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ είλαη πηζαλψο δπλαηή κε
ηηο εμήο κεζφδνπο:
1. Υνξήγεζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ
2. Υξήζε πιαζκηδηαθνχ DNA – κε ητθνπ θνξέα
3. Γνληδηαθή ζεξαπεία - ητθνπ θνξέα
4. Υξήζε αλαζηνιέσλ ή επαγσγψλ κεηαγξαθηθψλ κνλνπαηηψλ
Όκσο, ε έξεπλα ζρεηηθά κε ην γνληδηαθφ ληφπηλγθ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε
δηφηη πξνο ην παξφλ ζεσξείηαη φηη δελ έρεη πινπνηεζεί επίζεκα θαη δελ δηαζέηεη
ζεξαπεπηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, νη κέζνδνη ηνπ «ζπκβαηηθνχ» ληφπηλγθ πνπ
αλαθέξνληαη είλαη νη εμήο:
1. Μεηαθνξά ηνπ αίκαηνο ή ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο θαη
2. ρεκηθνί θαη θπζηθνί ρεηξηζκνί
Όκσο, ην «ζπκβαηηθφ» ληφπηλγθ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε κεζφδνπο αιιά
δηαζέηεη κηα κεγάιε ιίζηα νπζηψλ φπσο νη αλαβνιηθνί παξάγνληεο, νη πεπηηδηθέο
νξκφλεο, νη απμεηηθνί παξάγνληεο θαη νη ζπλαθείο νπζίεο, νη β-2 αγσληζηέο, νη
νξκφλεο θαη νη κεηαβνιηθνί ξπζκηζηέο, ηα δηνπξεηηθά θαη δηάθνξνη παξάγνληεο
ζπγθάιπςεο,

ηα

δηεγεξηηθά,

ηα

λαξθσηηθά,

ηα

θαλλαβηλνεηδή,

ηα

γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή, ην αιθνφι θαη νη βήηα- αλαζηνιείο κε ηνπο δχν ηειεπηαίνπο
λα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα. Αλαιφγσο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο
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ηνπ αζιήκαηνο επεξεάδεηαη ε θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζιεηή. Σν απνηέιεζκα
είλαη πνιινί αζιεηέο λα θαηαθεχγνπλ ζηελ αλάινγε νπζία ή κέζνδν πνπ ζεσξνχλ φηη
ζπλδέεηαη θαιχηεξα κε ηελ βειηίσζε ή ηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Ζ αληνρή, ε
κπτθή δχλακε, ε ζχζηαζε ηνπ ζψκαηνο θαη ην πνζνζηφ ιίπνπο, ε ηαρχηεηα, ε
επιπγηζία θαη ε επθακςία, ε αθξίβεηα θαη ν ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ είλαη νη
πηπρέο ηεο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ ρξήζε ληφπηλγθ. Ζ
αλίρλεπζε ηνπ «ζπκβαηηθνχ» θαη ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ είλαη έλαο «αγψλαο» θαηά
ηνλ νπνίν ν WADA πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη ηνπο «παξάλνκνπο» αζιεηέο κε άκεζεο
θαη έκκεζεο κεζφδνπο αλίρλεπζεο.
Ζ Βηνεζηθή επέξρεηαη κε ζθνπφ λα αλαθεξζεί ζηνπο εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο
θαη ζηηο εζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ληφπηλγθ, ηφζν ηνπ «ζπκβαηηθνχ» φζν θαη ηνπ
γνληδηαθνχ θαη λα αθαηξέζεη αληηιήςεηο πνπ εζθαικέλα ζεσξνχληαη κε εζηθήο
θχζεσο ή αθφκα θαη εάλ είλαη δπλαηφλ λα εηζάγεη λέεο. Οη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί
πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο πηζαλήο ρξήζε ηνπ «ζπκβαηηθνχ» θαη ηνπ γνληδηαθνχ
ληφπηλγθ είλαη ζνβαξνί θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πνηθίια πξνβιήκαηα.
Αθνινχζσο, πεξηγξάθεθε ε ζεκηηή ή κε ζεκηηή ζέζε ηεο πξνπφλεζεο θαη ησλ
λνκίκσλ νπζηψλ. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ε ζεκηηή ή κε ζεκηηή εζηθά ζέζε ηνπ
ληφπηλγθ γηα ιφγνπο πξνζβνιήο ηεο θχζεο, ηεο πγείαο- αζθάιεηαο ησλ αζιεηψλ, ηεο
απηνλνκίαο- ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο «αζιεηηθήο εζηθήο». Σέινο,
εμεηάζηεθαλ νη παξαπάλσ ιφγνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζεκηηή ή κε ζεκηηή ζέζε ηεο
πξνπφλεζεο, πνπ ήηαλ ην αξρηθφ καο εξψηεκα. Απηφο ν ζπλεηξκφο καο εμππεξεηεί
ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε νινθιεξσκέλα ην ζέκα ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ ψζηε λα
θηάζνπκε ζε έλα ηεθκεξησκέλν, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο ζπκπέξαζκα.
Αθνινχζσο, εμεηάζηεθαλ νη πξφζζεηνη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί γηα ην ζεκηηφ ή
κε ζεκηηφ ηεο πηζαλήο ρξήζεο γνληδηαθνχ ληφπηλγθ. Απηνί είλαη ε κνληκφηεηα ηεο
ηξνπνπνίεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο κέζσ ηεο αιινίσζεο ηεο θπζηθήο ηαπηφηεηαο
ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ηεο απαμίσζεο ηνπ έξγνπ ηεο θχζεο. Δπίζεο, είλαη ε εζηθή
επζχλε ηνπ επηζηήκνλα πξνο ηνλ αζιεηή θαη ηελ δενληνινγία ηεο επηζηήκεο ηνπ θαη
ηέινο ε δίθαηε θαηαλνκή.
Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζην θνηλσληθφ αληίθηππν ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ κέζσ ηεο
πεξηγξαθήο ησλ αηηηψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
απηνχ. Σέινο έγηλε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο θαη
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ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ. Σν θαλνληζηηθφ δήηεκα πξνθχπηεη δηφηη καο απαζρνινχλ νη
ιφγνη πνπ νθείιεη (εάλ νθείιεη) ην θξάηνο λα παξέκβεη ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε.
Έηζη, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ληφπηλγθ ζέηεη εζηθά δηιιήκαηα
ιφγσ ηεο παξαβίαζεο ηεο δέζκεπζεο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο θπζηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ
αλζξψπνπ, ηνπ έξγνπ ηεο θχζεο, ηεο εγγελνχο αμίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηεο
πνιηηηζηηθήο- πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο πνπ δηαζέηεη ν αζιεηηζκφο.
Έηζη, ε πξφθιεζε πνπ θαιείηαη ζήκεξα λα ελαξκνλίζεη ε βηνεζηθή έγθεηηαη ζηηο
εζηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηεηαθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ
ζχγρξνλν αζιεηή θαη επηζηήκνλα ζηελ θνηλσλία.
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1. ΦΑΡΜΑΚΟΓΗΔΓΔΡΖ (ΝΣΟΠΗΝΓΚ)

Σν ληφπηλγθ είλαη κηα αζέκηηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη αζιεηέο ππνβάινπλ
ην ζψκα ηνπο έπεηηα απφ ηελ ρξήζε νπζηψλ θαη κεζφδσλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη
απαγνξεπκέλεο απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Αληη- Νηφπηλγθ (WADA). ηφρνο
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα απμεζεί ε επίδνζε θαη ε απφδνζε ησλ αζιεηψλ ζην
εθάζηνηε άζιεκα. Οη νπζίεο θαη νη κέζνδνη πνπ απαγνξεχνληαη βξίζθνληαη ζε κηα
εηήζηα ιίζηα ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ WADA. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο αζιεηήο
ζεσξεζεί φηη έρεη θάλεη ρξήζε ληφπλγθ ηηκσξείηαη απφ ηνλ WADA σο μερσξηζηή,
θάζε θνξά, πεξίπησζε.
Χο ληφπηλγθ ζχκθσλα κε ηoλ WADA1 ραξαθηεξίδεηαη έλα πεξηζηαηηθφ φπνπ
έλαο ή πεξηζζφηεξνη θαλφλεο ησλ άξζξσλ 2.1 έσο 2.8 ηνπ Κψδηθα παξαβηαζηνχλ. Σα
άξζξα απηά αλαθέξνληαη ζηελ χπαξμε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ή κεζφδσλ ή δεηθηψλ
ζην δείγκα ηνπ αζιεηή2, ζηελ ρξήζε ή απφπεηξα ρξήζεο απηψλ3, ζηελ άξλεζε ή
απνηπρία παξνπζίαο γηα ζπιινγή δείγκαηνο ρσξίο επαξθή αηηηνιφγεζε 4, ζηελ
παξαβίαζε ησλ ηζρπνπζψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ αζιεηή ή
ζπλδπαζκνχ ηξηψλ αλαπάληεησλ δνθηκψλ ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν 18 κελψλ ή γεληθά
ζε αλαπάληεηεο εμεηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ησλ Γηεζλψλ
Πξνηχπσλ γηα Διέγρνπο (International Standard for Testing) ή ζηελ παξαβίαζε/
απφπεηξα δνιηνθζνξάο κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ Διέγρνπ Νηφπηλγθ5. Αθφκε, ηα
άξζξα 2.6- 2.8 αλαθέξνληαη ζηελ θαηνρή απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ή κεζφδσλ6, ζηελ
εκπνξία ή απφπεηξα εκπνξίαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο απαγνξεπκέλεο νπζίεο ή
κεζφδνπο θαη ηέινο, ζηελ νπνηαδήπνηε ρνξήγεζε ή απφπεηξα ρνξήγεζεο ή παξνρή
βνήζεηαο, ελζάξξπλζεο, ππνβνήζεζεο, ππνθίλεζεο, θάιπςεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ
ή κεζφδσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλελνρήο ησλ θαλφλσλ αληη- ληφπηλγθ εληφο ή
εθηφο αγψλσλ7.

1

World Anti- Doping Code, World Anti- Doping Agency: play true, 2009, p.:18.
World Anti- Doping Code, World Anti- Doping Agency: play true, 2009, p.:19.
3
Οκνίσο, p.:21.
4
Οκνίσο, p.:22.
5
Οκνίσο, p.:23.
6
Οκνίσο, p.:24.
7
Οκνίσο, p.:25.
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Γηα ηελ απνθπγή φισλ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ ν WADA αλαθνηλψλεη
θάζε ρξφλν κηα επίζεκε ιίζηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο. Οη
θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη απαγνξεπκέλεο νπζίεο (S), νη απαγνξεπκέλεο κέζνδνη (Μ)
θαη νη απαγνξεπκέλεο νπζίεο γηα ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα (Ρ)8.
Οη απαγνξεπκέλεο νπζίεο (S) πεξηιακβάλνπλ θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο θαη
ε δηάξζξσζή9 ηνπο είλαη ε εμήο:
S1. Αλαβνιηθνί παξάγνληεο
Ζ νκάδα ησλ αλαβνιηθψλ αλδξνγφλσλ ζηεξνεηδψλ (AAS) πεξηιακβάλεη ηελ
ελδνγελψο παξαγφκελε ηεζηνζηεξφλε, ηε δηπδξνηεζηνζηεξφλε (DHT), πξννξκφλεο
ηεζηνζηεξφλεο θαη ηνπο κεηαβνιίηεο ηνπο θαζψο θαη εμσγελή αλαβνιηθά αλδξνγφλα
ζηεξνεηδή, ηα νπνία είλαη ζπλζεηηθά παξάγσγα ηεο ηεζηνζηεξφλεο. Δπηπιένλ, ε
νκάδα ησλ άιισλ αλαβνιηθψλ παξαγφλησλ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο εμσγελείο νπζίεο
κε αλαβνιηθέο παξελέξγεηεο – θιελβνπηεξφιε, δηιπαηεξφιε, δεξαλφιε θαη ηηκπνιφλε.

S2. Πεπηηδηθέο Οξκφλεο, Απμεηηθνί Παξάγνληεο θαη ζπλαθείο νπζίεο
ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ν WADΑ10 έρεη εληάμεη ηέζζεξεηο ππνθαηεγνξίεο. Ζ πξψηε
πεξηιακβάλεη νπζίεο εξπζξνπνίεζεο θαη ινηπνχο δηεγεξηηθνχο παξάγνληεο φπσο ε
ΔΡΟ, ε CERA, ε dEPO, θαη ν HIF. H δεχηεξε ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο
γνλαδνηξνπίλεο (CG), νη νπνίεο απαγνξεχνληαη κφλν ζηνπο άλδξεο αζιεηέο θαη ηελ
σρξηλνηξφπν νξκφλε (LH). Ζ ηξίηε ηηο θνξηηθνηξνπίλεο θαη ε ηέηαξηε ηελ απμεηηθή
νξκφλε (GH) θαη ηνλ ηλζνπιηλνεμαξηψκελν παξάγνληα-1 (IGF-1). Σέινο,
πξνζηίζεληαη νπζίεο φπσο νη: FGFs, HGF, MGFs, PDGF, VEGF θαζψο επίζεο θαη
φινη νη ππφινηπνη απμεηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο κχεο, ηνπο ηέλνληεο ή
ηελ πξσηετληθή ζχλζεζε ή απνηθνδφκεζε, ηελ αγγείσζε, ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε,
ηελ αλαγελλεηηθή ηθαλφηεηα αιιά θαη ηελ ελαιιαγή ηχπνπ ηλψλ.

8

Βι. ηελ βηβιηνγξαθία ηνπ Πίλαθα 1 (Παξάξηεκα).
Αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην site: www.doping-prevention.sp.tum.de
10
World Anti- Doping Agency, The World Anti- Doping Code, The 2014 Prohibited List- International
Standard, p.:4.
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S3. Βήηα-2 Αγσληζηέο
Οη βήηα- 2 Αγσληζηέο ή αιιηψο βήηα-2- αδξελνυπνδνρείο αγσληζηέο είλαη ε ηξίηε
θαηεγνξία απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ απφ ηνλ WADA. Σα θάξκαθα πνπ είλαη πην
γλσζηά θαη αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη γηα ηελ δξαζηηθή νπζία
ζαιβνπηακφιε ηα: Aerolin, Volmax θαη Ventolin θαη γηα ηελ ηεξβνπηαιίλε ην
Bricanyl.

S4. Οξκφλεο θαη κεηαβνιηθνί ξπζκηζηέο
Οη νξκφλεο θαη νη κεηαβνιηθνί ξπζκηζηέο ρσξίδνληαη ζε πέληε ππνθαηεγνξίεο
ζχκθσλα κε ηελ απαγνξεπκέλε ιίζηα ηνπ WADA11.Οη αλαζηνιείο ηεο αξσκαηάζεο,
νη SERMs, νη αληη- νηζηξνγνληθέο νπζίεο, νη παξαγφληεο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηελ/ ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο κπνζηαηίλεο θαη ηέινο, νη κεηαβνιηθνί ξπζκηζηέο φπσο νη ηλζνπιίλεο,
ν PPARδ (π.ρ.GW1516), θαη ε AMPK (π.ρ. AICAR).

S5. Γηνπξεηηθά θαη άιινη παξάγνληεο ζπγθάιπςεο
Ζ αθεηαδνιακίδε, ε ακηινξίδε, ε βνπκεηαλίδε, ε θαλξελφλε, ε ρισξζαιηδφλε, ην
αηζαθξηληθφ νμχ, ε θνπξνζεκίδε, ε ηλδαπακίδε, ε κεηνιαδφλε, ε ζπηξνλνιαθηφλε, ε
ηξηακηεξέλε θαη νη ζεηαδίδεο φπσο ε βελδξνθινπκεζεηαδίδε, ε ρισξνζεηαδίδε, ε
πδξνρισξνζεηαδίδε θαη άιιεο νπζίεο κε παξφκνηα ρεκηθή δνκή ή παξφκνηεο
βηνινγηθέο επηδξάζεηο12.

S6. Γηεγεξηηθά
Οη δηεγεξηηθέο απαγνξεπκέλεο νπζίεο είλαη είηε «κε- εηδηθέο» φπσο ε ακθεηακίλε, ε
θνθαΐλε, ε κεηακθεηακίλε θ.α. είηε δηεγεξηηθέο «εμεηδηθεπκέλεο» φπσο ε εθεδξίλε, ε
επηλεθξίλε (αδξελαιίλε), ε ςεπδνεθεδξίλε θ.α

11

World Anti- Doping Agency, The World Anti- Doping Code, The 2014 Prohibited List- International
Standard, p.:5.
12
World Anti- Doping Agency, The World Anti- Doping Code, The 2014 Prohibited List- International
Standard, p.:5.
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S7. Ναξθσηηθά
Απηή ηελ ιίζηα ηελ πιαηζηψλνπλ νπζίεο φπσο ε δηακνξθίλε (ή εξσίλε), ε
πδξνκνξθφλε, ε κνξθίλε θ.α.

S8. Καλλαβηλνεηδή
ε απηέο ηηο νπζίεο ζπγθαηαιέγνληαη νη: ζπλζεηηθή Γ9-ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε (Γ9THC), νη θαλλαβνκηκεηηθέο νπζίεο («Spice», JWH018, JWH073, HU-210) θαζψο
επίζεο θαη νη θπζηθέο κνξθέο ηνπο, φπσο ε θάλλαβε, ην ραζίο θαη ε καξηρνπάλα.

S9. Γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδή
Απαγνξεπκέλεο ζεσξνχληαη φιεο νη γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδείο νπζίεο κε φπνηνλ απφ
ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο θη αλ ρνξεγεζνχλ: δηα ηνπ ζηφκαηνο, ηνπ νξζνχ,
ελδνθιεβίσο ή ελδνκπτθψο.
ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη αληηζέησο απφ ηηο θαηεγνξίεο
S1 έσο S5, νη θαηεγνξίεο S6 έσο S9 ζεσξνχληαη απαγνξεπκέλεο κφλν θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηψλ ζηνπο αγψλεο13. Δπίζεο, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη
ζηελ θαηεγνξία ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα (Ρ).

13

World Anti- Doping Agency, The World Anti- Doping Code, The 2014 Prohibited List- International
Standard, p.:8.
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P1. Αιθνφι
Σν αιθνφι (αηζαλφιε) έρεη φξην παξαβίαζεο ηζνδχλακν κε ηελ ζπγθέληξσζε ζην
αίκα ησλ 0,10g/L θαη απαγνξεχεηαη ζηα εμήο αζιήκαηα: ελαέξηα ζπνξ, ηνμνβνιία,
αγψλεο απηνθηλήησλ, θαξάηε, αγψλεο κνηνζπθιεηψλ θαη αγψλεο ηαρππιφσλ ζθαθψλ.

P2. Βήηα- αλαζηνιείο
Απαγνξεχνληαη εληφο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηψλ ζε αγψλεο γηα ηα αζιήκαηα
αγψλσλ απηνθηλήησλ, κπηιηάξδνπ, βειαθίσλ, γθνιθ, ζθη/ ρηνλνζαλίδαο. Δμαίξεζε
απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ε ηνμνβνιία θαη ε ζθνπνβνιή πνπ ε απαγφξεπζε
ηζρχεη ηφζν εληφο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αγψλσλ φζν θαη εθηφο14.

Οη απαγνξεπκέλεο κέζνδνη έρνπλ απζηεξή απαγφξεπζε γηα ηνπο αζιεηέο είηε
εληφο είηε εθηφο ηεο πεξηφδνπ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε αγψλεο. Οη απαγνξεπκέλεο
κέζνδνη (M) απνηεινχληαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο.

M1. Μεηαθνξά ηνπ αίκαηνο ή ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο
Μ1.1. Απαγνξεχεηαη νπνηνζδήπνηε ρεηξηζκφο ή επαλεηζαγσγή νπνηαζδήπνηε
πνζφηεηαο ηνπ απηφινγνπ, νκφινγνπ ή εηεξφινγνπ αίκαηνο ή πξντφλησλ ησλ
εξπζξψλ θπηηάξσλ, αλεμαξηήηνπ πξνειεχζεσο ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα.
Μ1.2. Ζ ηερλεηή ελίζρπζε ηεο πξφζιεςεο, κεηαθνξάο ή δηαλνκήο ηνπ νμπγφλνπ,
εμαηξνπκέλνπ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ νμπγφλνπ.
Μ1.3. Οπνηαδήπνηε ελδναγγεηαθή κεηαθνξά αίκαηνο ή ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο κε
θπζηθά ή ρεκηθά κέζα.

14

World Anti- Doping Agency, The World Anti- Doping Code, The 2014 Prohibited List- International
Standard, p.:10.
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M2. Φεκηθνί θαη θπζηθνί ρεηξηζκνί
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε κνξθήο αιινίσζε ή πξνζπάζεηα αιινίσζεο κε ζθνπφ
ηελ κεηαβνιή ηεο αθεξαηφηεηαο ή ηεο ηζρχνο ησλ δεηγκάησλ (Samples) πνπ
ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ Έιεγρν Νηφπηλγθ (Doping Control). Δπίζεο, απαγνξεχνληαη νη
ελδνθιέβηεο εγρχζεηο θαη / ή νη ελέζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ ησλ 50 mL γηα θάζε 6
ψξεο εθηφο θαη αλ ε ιήςε ηνπο γίλεηαη κε λνζνθνκεηαθή απνδνρή ή θιηληθέο έξεπλεο.

M3. Γνληδηαθφ Νηφπηλγθ
Σα αθφινπζα, κε ηελ δπλεηηθή ελίζρπζε ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο, απαγνξεχνληαη15:
Μ3.1. Ζ κεηαθνξά ησλ πνιπκεξψλ ησλ λνπθιετθψλ νμέσλ ή ησλ αλάινγσλ ησλ
λνπθιετθψλ νμέσλ.
Μ3.2. Ζ ρξήζε θπζηνινγηθψλ ή γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ.

15

World Anti- Doping Agency, The World Anti- Doping Code, The 2014 Prohibited List- International
Standard, p.:7.
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1.1 «ΤΜΒΑΣΗΚΟ» ΝΣΟΠΗΝΓΚ
Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ κεραληζκψλ ηνπ αλζξσπίλνπ
ζψκαηνο θαζηζηνχλ ηελ αζιεηηθή ππεξνρή ηδηαίηεξα δχζθνιή ππφζεζε. Γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νπζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ απηψλ ζεσξείηαη
απαξαίηεηε ε εμέηαζε ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ – κεγεζψλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο.
Απηνί είλαη ε επιπγηζία- επθακςία, ε αληνρή, ε ηαρχηεηα, ε κπτθή δχλακε θαη ε
ζχζηαζε ηνπ ζψκαηνο (πνζνζηφ ιίπνπο). Άξα, γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ελφο ή
πνιιψλ ηέηνησλ δεηθηψλ- κεγεζψλ γίλεηαη ε ρξήζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη
κεζφδσλ. Φπζηθά, ην θάζε άζιεκα έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ζε έλα πςειφ
αζιεηηθφ επίπεδν φπσο είλαη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο, ηα Παγθφζκηα Πξσηαζιήκαηα ή
ηα Ζπεηξσηηθά Πξσηαζιήκαηα (Δπξσπατθφ, Ακεξηθαληθφ θ.η.ι.) νη απαηηήζεηο
απμάλνληαη. Έηζη, αλαιφγσο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αζιήκαηνο
επεξεάδεηαη ε θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζιεηή κε απνηέιεζκα πνιινί λα
θαηαθεχγνπλ ζηελ αλάινγε νπζία ή κέζνδν πνπ ζεσξνχλ φηη ζπλδέεηαη θαιχηεξα κε
ηελ βειηίσζε ή ηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Έζησ φηη δηαρσξίδνπκε ηα
αζιήκαηα κε βάζε ηνπο δείθηεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο κε ζθνπφ λα εληάμνπκε ηα
αζιήκαηα αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ ππνςήθησλ ή πηζαλψλ νπζηψλ πνπ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο αζιεηέο16.

Αληνρή
ηα αγσλίζκαηα αληνρήο δηαθξίλνπκε απηά πνπ θαηά θχξην ιφγν έρνπλ
αλάγθεο γηα απμεκέλε αληνρή, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θάπνην άζιεκα ην
νπνίν ρξεηάδεηαη βειηίσζε ελφο κφλν δείθηε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. Έηζη, ζηα
αγσλίζκαηα αληνρήο θαηεγνξηνπνηνχκε ηα αγσλίζκαηα δξφκσλ κεζαίσλ (800κ1500κ, 3000κ ζηηπι17) θαη κεγάισλ απνζηάζεσλ (5000κ- 10000κ- καξαζψληνο
42195κ- βάδελ) ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ, ηεο πνδειαζίαο (δξφκνο αληνρήο), ηνπ
ηξηάζινπ, ηεο θνιχκβεζεο, ηνπ ζθη αληνρήο ή cross country θαη αξθεηψλ άιισλ πνπ
έρνπλ κηθξφηεξεο αλάγθεο γηα βειηίσζε ηεο αληνρήο. Ζ αλάγθε γηα αχμεζε ηεο
16

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νπζηψλ θαη
κεζφδσλ ψζηε λα γίλεηαη πην ζηνρεπκέλνο έιεγρνο ησλ νπζηψλ κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε
αλίρλεπζή ηνπο.
17
Ζ ηδηνκνξθία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγσλίζκαηνο έρεη εθηφο απφ απμεκέλεο αλάγθεο γηα αληνρή θαη
δχλακεο.
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κεηαθνξάο ηνπ νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο είλαη ζεκαληηθή θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο
κπτθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αληνρήο18 είλαη απαξαίηεηε. Ζ κεηαθνξά ηνπ νμπγφλνπ
ζηνπο ηζηνχο κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ πξνπφλεζε ζην πςειφ πςφκεηξν, κε ηελ
δηακνλή ζε ππνμηθά δσκάηηα, κε κεηάγγηζε αίκαηνο θαη κε ρνξήγεζε απαγνξεπκέλσλ
νπζηψλ φπσο ε EPO19. Ζ ΔΡΟ δηεγείξεη ηελ εξπζξνπνίεζε κέζσ ησλ θαηάιιεισλ
δηαδηθαζηψλ ζηα πξφδξνκα εξπζξνθχηηαξα. Έηζη, ε κεγαιχηεξε παξαγσγή
εξπζξνθπηηάξσλ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε νμπγφλσζε ηνπ εξγαδφκελνπ κπφο, θαιχηεξε
αηκάησζή ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαιχηεξε απφδνζε ζην αγψληζκα απφ ηνλ αζιεηή.
Όκσο, ε βειηίσζε απηή επηθπιάζζεη θάπνηνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη είλαη αξθεηά
ζεκαληηθνί γηα ηελ πγεία ηνπ αζιεηή. Οη παξελέξγεηεο ηεο ΔΡΟ είλαη ε ππέξηαζε, ε
θαξδηαγγεηαθή ζξφκβσζε αιιά θαη ηα ζηεθαληαία επεηζφδηα20. Οη παξελέξγεηεο απηέο
είλαη ινγηθά επαθφινπζα αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνληαη
απφ κηα ηέηνηα ρξήζε21. Ζ πηζαλή ρξήζε ηεο ΔΡΟ αιιά θαη ηεο rEPO κπνξεί λα
επεξεάζεη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ νξνχ ηεο ΔΡΟ, ηα επίπεδα ηνπ αηκαηνθξίηε, ην
πνζνζηφ ησλ reticulocytes, ην πνζνζηφ ησλ καθξνθπηηάξσλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε
ηνπ νξνχ- δηαιπηψλ ππνδνρέσλ ηξαλζθεξίλεο (sTfr)22. Δπίζεο, άιιεο νπζίεο πνπ
ζεσξνχληαη απαγνξεπκέλεο θαη αλαθέξνληαη ζηελ ιίζηα ηνπ WADA σο δηεγεξηηθνί
παξάγνληεο ή παξάγνληεο εξπζξνπνίεζεο είλαη νη: dEPO, HIF, CERA, Hematide23.

Μπτθή Γχλακε
Ζ κπτθή δχλακε είλαη επίζεο έλαο δείθηεο θπζηθή θαηάζηαζεο, ν νπνίνο είλαη
απαξαίηεηνο ζηα πεξηζζφηεξα αζιήκαηα. Ζ HGH είλαη κηα νξκφλε πνπ εθθξίλεηαη
απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κέζσ ηεο ππφθπζεο. Γξα κέζσ ηεο ζχλδεζεο κε ηνλ
ππνδνρέα ηεο HGH, πξνθαιψληαο άκεζα απνηειέζκαηα ή ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο
18

Azzazy H.M.E. (2010) Gene Doping. D. Thieme & P. Hemmersbach (eds.) Doping in sports.
Handbook of Experimental Pharmacology 195, p.:495.
19
Azzazy HME, 2010, „Gene Doping‟, D Thieme & P Hemmersbach (eds.) „Doping in sports‟,
Handbook of Experimental Pharmacology 195, p.495.
20
Αzzazy HME, Mansour MM. & Chrisenson RH, 2005, „Doping in the recombinant era: Strategies
and counterstrategies‟, Clinical Biochemistry ,38, p.960.
21
Οη παξάκεηξνη απηνί πνπ αλαθέξνληαη είλαη επίζεο θαη νη παξάκεηξνη αλίρλεπζεο ηεο ρξήζεο ηεο
ΔΡΟ κηαο θαη κε ηελ αλίρλεπζε κφλν ηνπ ελφο δελ είλαη δπλαηή ε εμαθξίβσζε ηνπ ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ
δείγκαηνο.
22
Pascual JA, Belalcazar V, de Bolos C, Gutierrez R, Llop E, Segura J, 2004, „Recombinant
erythropoietin and analogues: a challenge for doping control‟, Ther Drug Monit, 26,2, p.:176.
23
World Anti- Doping Agency, The World Anti- Doping Code, The 2014 Prohibited List- International
Standard, p.:4.
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ηνπ IGF-I, ηνπ πην ζεκαληηθνχ κεζνιαβεηή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο HGH24. Παξά ην
γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο δελ έρνπλ εξεπλεζεί σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπο ζε πγηείο αζιεηέο πςεινχ επηπέδνπ, ε ρξήζε ηεο HGH θαίλεηαη λα είλαη
δεκνθηιήο κεηαμχ ησλ αζιεηψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εληζρχζνπλ ηελ θπζηθή
ηνπο επίδνζε25. Γεληθά, κε ηα ειάρηζηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ, αξθεηέο έξεπλεο
αλαθέξνπλ φηη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηνπ IGF-1 θαη ησλ πεξηζηαηηθψλ
θαξθίλνπ ηνπ ζηήζνπο, ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ παρένο εληέξνπ ζρεηίδνληαη26. Όκσο,
παξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ ε απμεηηθή νξκφλε είλαη γλσζηή γηα ηελ
ρνξήγεζή ηεο ζε αζζελείο εθήβνπο θαη παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ζχλδξνκν Turner ή
γελλήζεθαλ κηθξά ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θχεζήο ηνπο θ.η.ι. Ζ GH ζεσξείηαη φηη
απμάλεη ηελ ιηπνδηάιπζε θαη ηελ άιηπε ζσκαηηθή κάδα, ελψ αληηζέησο κεηψλεη ηελ
ιηπψδε κάδα θαη βειηηψλεη ηε VO2max αεξφβηα ηθαλφηεηα θαζψο επίζεο θαη ηελ
κέγηζηε παξαγφκελε ηζρχ27. Σα αγσλίζκαηα πνπ ρξεηάδνληαη ηελ GH θαη ηνλ IGF-I
είλαη αζιήκαηα κηθξψλ απνζηάζεσλ κε κεγάιεο απαηηήζεηο ηζρχνο, κπτθήο δχλακεο
θαη ρακεινχ ιίπνπο, ηέηνηα είλαη νη δξφκνη ηαρχηεηαο (100κ-400κ), ε άξζε βαξψλ, ηα
αγσλίζκαηα ηεο πνδειαζίαο πίζηαο θ.α.
Δπίζεο, ε κπτθή αχμεζε κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Έλαο
ηξφπνο είλαη ε αξλεηηθή ξχζκηζε ηεο κπτθήο αλάπηπμεο, δειαδή ηεο αληίζεηεο
ιεηηνπξγία απφ απηήλ ηεο IGF-I28. ην αλζξψπηλν ζψκα αιιά θαη ζε πνιιά είδε
δψσλ ππάξρεη κηα νπζία ε νπνία νλνκάδεηαη κπνζηαηίλε. Ζ κπνζηαηίλε είλαη κηα
πξσηεΐλε ε νπνία δξα ζηελ θαξδηά θαη ζηνλ ζθειεηηθφ κπ αιιά ν θπζηνινγηθφο ηεο
ξφινο δελ είλαη αθφκε μεθάζαξνο29. Ζ ρνξήγεζε ηνπ αλαζηνιέα κπνζηαηίλεο έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ δξακαηηθή αχμεζε ηεο κάδαο ηνπ ζθειεηηθνχ κπφο ιφγσ ηεο

24

Bidlingmaier M & Strasburger CJ, 2010, „Growth Hormone‟, „Doping in sports‟, D Thieme & P
Hemmersbach (eds.) Handbook of Experimental Pharmacology, 195, p.187.
25
Οκνίσο, ζει.187.
26
Allen NE, Roddam AW, Allen DS, Fentiman IS, Dos Santos Silva I, Peto J et al., 2005, „A
prospective study of serum insulin- like growth factor- I (IGF-I), IGF-II, IGF-binding protein-3 and
breast cancer risk‟, Br J Cancer, 92:1283-7.
27
Bidlingmaier M & Strasburger CJ, 2010, „Growth Hormone‟, „Doping in sports‟, D Thieme & P
Hemmersbach (eds.) Handbook of Experimental Pharmacology, 195, p.187.
28
ΜcPherron AC, Lawler SC, Lee SJ, 1997, „Regulation of skeletal muscle mass in mice by a new
TGF- beta superfamily member‟, Nature, 387,6628, pp.: 83-90.
29
Haisma, HJ & de Hon, O 2006, „Gene doping‟, J Sports Med, vol.27, no.4, p.262.
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αχμεζεο ησλ κπτθψλ ηλψλ (ππεξπιαζία), ηεο ππεξηξνθίαο ησλ κπψλ θαζψο επίζεο
θαη ηεο κείσζεο ηνπ ιίπνπο θαη ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ζην κπ γεληθφηεξα30.

Σχζηαζε Σψκαηνο ή Πνζνζηφ Λίπνπο
Ζ ρακειή πνζφηεηα ιίπνπο ζην ζψκα ηνπ αζιεηή είλαη απαξαίηεηε ζε φια ηα
αζιήκαηα. Πνιινί αζιεηέο θαίλνληαη πην βαξείο απφ άιινπο φκσο ε ρακειή ιηπψδεο
κάδα είλαη ην απαηηνχκελν αθφκα θαη γη‟ απηνχο. ε νξηζκέλα αζιήκαηα θηάλνπκε ζε
αθξαίεο ηηκέο ιίπνπο, ηεο ηάμεσο ηνπ 3-4% ζηνπο άλδξεο θαη ηνπ 8% ζηηο γπλαίθεο,
κε φιεο ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάηη ηέηνην ηφζν ζην
ζψκα ηεο γπλαίθαο φζν θαη ηνπ άλδξα.
Ζ νπζία PPAR-δ ζπγθαηαιέγεηαη ζχκθσλα κε ηελ απαγνξεπκέλε ιίζηα ηνπ
WADA31 ζηνπο κεηαβνιηθνχο ξπζκηζηέο (π.ρ. GW151632). Αλήθεη ζηελ ίδηα
θαηεγνξία πνπ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν AMPK (π.ρ. AICAR). Σν κνλνπάηη AMPKPPAR-δ κπνξεί λα ζηνρεπζεί κέζσ δξαζηηθψλ δηα ηνπ ζηφκαηνο θαξκάθσλ κε ζθνπφ
ηελ βειηίσζε ηεο πξνπνλεηηθήο πξνζαξκνγήο ή αθφκα θαη ηελ αχμεζε ηεο αληνρήο
ρσξίο άζθεζε33. Απηφο ν ηζρπξηζκφο καο θάλεη λα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη
ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο κπνξεί λα επλνήζνπλ ηελ αληνρή. Παξ‟ φια απηά φκσο, ν
PPAR-δ είλαη έλαο ππξεληθφο ππνδνρέαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο
ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο, ζηελ κείσζε ηνπ ιηπψδνπο βάξνπο θαζψο επίζεο θαη ζηελ
πξνζηαζία έλαληη ηεο ιηπνηνμηθφηεηαο34. Δπίζεο, κεηψλεη ηελ πξφζιεςε ηνπ βάξνπο,
απμάλεη ην κεηαβνιηθφ ξπζκφ ηνπ ζθειεηηθνχ κπφο θαη ηεο αληνρήο, βειηηψλεη ηελ

30

Lee SJ & McPherron AC, 2001, „Regulation of myostatin activity and muscle growth‟, Proc Natl
Acad Sci USA, 98:16, p.: 9306.
31
World Anti- Doping Agency, The World Anti- Doping Code, The 2014 Prohibited List- International
Standard, p.:5.
32
«Καηεγνξηνπνηείηαη σο νπζία γνληδηαθνχ ληφπηλγθ», βι. Thevis M, Möller I, Thomas A, Beuck S,
Rodchenkov et al., 2010, „Characterization of two major urinary metabolites of the PPARδ- agonist
GW1516 and implementation of the drug in route doping controls‟, Anal Bioanal Chem 396, 7,
p.:2479.
33
Narkar, VA, Downes, M, Yu, TR, Embler, E, Wang, Y-X, Banayo, E, Mihaylova, MM, Nelson, MC,
Zou, Y, Juguilon, H, Kang, H, Shaw, R & Evans, RM, 2008, „AMPK and PPARδ agonists are exercise
mimetics‟, Cell, vol.134, no.3, p.:405
34
Azzazy, HME, 2010, „Gene Doping. Doping in sports‟, Handbook of experimental pharmacology,
vol.195, p.499.
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επαηζζεζία ηεο ηλζνπιίλεο, ηελ θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία θαζψο επίζεο έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα θαηαζηέιιεη νξηζκέλα είδε θιεγκνλψλ35.
Δπίζεο, ζεκαληηθφ ζηελ ζχζηαζε ηνπ ζψκαηνο είλαη ην βάξνο ελφο αζιεηή.
Πνιιά αγσλίζκαηα πξηλ απφ ηηο δηνξγαλψζεηο- αγψλεο απαηηνχλ λα δπγίδνληαη νη
αζιεηέο θαη λα θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ην βάξνο ηνπο, εθείλεο ηεο ζηηγκήο, ζηελ
αλάινγε θαηεγνξία θηιψλ. Σέηνηα αζιήκαηα είλαη ε άξζε βαξψλ, ε πάιε θ.α. Αξθεηά
θξνχζκαηα ληφπηλγθ έρνπλ αλαθαιπθζεί κε ρξήζεο δηνπξεηηθψλ νπζηψλ. Οη
δηνπξεηηθέο νπζίεο απνβάιινπλ απφ ην ζψκα ην λεξφ θαη δηάθνξα πγξά. Γηνπξεηηθά
απνηειέζκαηα

έρνπλ

επίζεο

θαη

αξθεηέο

δηεγεξηηθέο

νπζίεο,

νη

νπνίεο

ρξεζηκνπνηνχληαη φκσο σο νπζίεο ζπγθάιπςεο (masking drugs).

Ταρχηεηα
Σα αγσλίζκαηα ηαρχηεηαο απαηηνχλ ηαρχηεηα θίλεζεο, ηαρχηεηα αληίδξαζεο
αιιά θαη κπτθή δχλακε. Παξ‟ φηη πνιινί ζεσξνχλ φηη ε ηαρχηεηα είλαη θαηά θχξην
ιφγν θιεξνλνκνχκελε ή γελεηηθά θαζνξηζκέλε, δελ έρνπκε κηα ζίγνπξε απάληεζε
γηα ην εάλ κπνξνχκε κέζσ κηα ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο λα ηελ βειηηψζνπκε. Λφγσ ηεο
κηθξήο δηάξθεηαο ησλ αγσληζκάησλ απηψλ νη δηαδηθαζίεο φζνλ αθνξά ηελ
πξνπνλεηηθή γηα ηελ βειηίσζή ηεο είλαη ε αχμεζε ηεο κπτθήο δχλακεο, ε
ηειεηνπνίεζε ηεο ηερληθήο ηνπ εθάζηνηε αζιήκαηνο αιιά θαη ε βειηίσζε ηνπ
ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε αθνπζηηθή ηαρχηεηα
αληίδξαζεο κηαο θαη ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ην ζήκα εθθίλεζεο είλαη ερεηηθφ.
Οπζίεο πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ παξάγνληα θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο ηαρχηεηαο είλαη
ε GH, ν PPAR-δ θαη γεληθφηεξα νπζίεο φπσο ε θαθεΐλε θαη φζεο γεληθά κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ αζιεηή φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ
δηεγεξηηθψλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζην ζψκα θαη ζην πλεχκα λα δξαζηεξηνπνηείηαη κε
άξηζην ηξφπν κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ζπγθέληξσζεο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο
επηζεηηθφηεηαο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηεγεξηηθψλ νπζηψλ εθηφο ηεο θαθεΐλεο, είλαη
ε ακθεηακίλε θαη ε κεζακθεηακίλε.

35

Οκνίσο, p. 499-500.
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Δπιπγηζία/ επθακςία
Ζ επιπγηζία κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηηο αξζξψζεηο,
ηνπο κχεο θαη ηνπο ηέλνληεο ή απφ γεληθνχο θαλφλεο, φπσο είλαη ε πξνπφλεζε θαη ε
ειηθία. Ο θάζε παξάγνληαο έρεη ηελ δηθή ηνπ πνζνζηηαία δπλαηφηεηα βειηίσζεο κε
85% γηα ηελ άξζξσζε, 10% γηα ηνλ κπ θαη ηνλ ηέλνληα θαη κφιηο 5%36 γηα ηνπο
γεληθνχο παξάγνληεο. Άξα ινηπφλ, νδεγνχκαζηε ζην ίδην πξφβιεκα κε ηελ ηαρχηεηα,
κφλν πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ην αληηκεησπίδνπκε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ.
Γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ αθξίβεηα/ ζπληνληζκφ
ησλ θηλήζεσλ ν νπνίνο δελ είλαη βαζηθφο δείθηεο – κέγεζνο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο
φκσο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ
αζιεηψλ.

Αθξίβεηα/ ζπληνληζκφο θηλήζεσλ
Ζ αθξίβεηα ησλ θηλήζεσλ κε απνηέιεζκα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ απηψλ είλαη ε
αλάγθε πνιιψλ αζιεκάησλ γηα κεγάιε ζπγθέληξσζε. Ζ ζπγθέληξσζε απηή
επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εξεκίαο θαη ηεο κείσζεο ηνπ άγρνπο. Μπνξεί απηφ λα είλαη
πνιχ γεληθφ θαη λα θαληάδεη δχζθνιν φκσο ζε θάπνηα αγσλίζκαηα φπσο ε
ζθνπνβνιή θαη ε ηνμνβνιία είλαη ν ιφγνο ηεο επηηπρίαο. Απηά ηα αγσλίζκαηα
απαηηνχλ ζηαζεξφηεηα θαη αθξίβεηα ζηφρνπ ελψ ε ππεξβνιηθή λεπξηθφηεηα πξέπεη λα
μεπεξαζηεί. πλήζσο, ζηα ζπγθεθξηκέλα αγσλίζκαηα νη νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
είλαη ε ληηαδπάκε (diazepam) θαη ε πξνπξαλνιφιε (propranolol) ελψ ζπαληφηεξα
ρξεζηκνπνηνχληαη ε αηζαλφιε (ethanol) θαη ε θάλλαβε (cannabis).
ε γεληθέο γξακκέο ππάξρνπλ νπζίεο πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο θαη δελ
πεξηνξίδνληαη ζηελ ρξήζε ηνπο απφ ην δείθηε ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο νχηε απφ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ θάζε αζιήκαηνο. Σέηνηεο νπζίεο είλαη νη νπζίεο ζπγθάιπςεο, νη
νπνίεο καδί κε ηηο παπζίπνλεο νπζίεο θαη ηνπο κεηαβνιηθνχο ξπζκηζηέο γηα κείσζε
ιίπνπο ζπγθαηαιέγνληαη ζε κηα επξεία θαηεγνξία. Οη νπζίεο ζπγθάιπςεο δελ έρνπλ
έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν δξάζεο, απιά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνηξέςνπλ ηελ
αλίρλεπζε άιισλ νπζηψλ. Ζ ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε θαη ε ρνξήγεζή ησλ αληίζηνηρσλ
36
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ζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε. Έλα ζπλεζηζκέλν παξάδεηγκα
ηέηνηαο νπζίαο είλαη ε επηηεζηνζηεξφλε (epitestosterone), ε νπνία δελ θαηέρεη
απνηειέζκαηα ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο αιιά επαλαθέξεη ηελ αλαινγία
ηεζηνζηεξφλεο πξνο επηηεζηνζηεξφλεο ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα κεηά ηελ ρξήζε
αλαβνιηθψλ ζηεξνεηδψλ.
Δπίζεο, ηα ηζρπξά παπζίπνλα επηηξέπνπλ ζηνλ αζιεηή λα ζπλερίζεη ηελ
πξνπφλεζε θαη ηνλ αγψλα πάξα ηελ ππέξβαζε ζην θαηψθιη αλνρήο ηνπ πφλνπ.
Οξηζκέλα απφ ηα ηζρπξά απηά παπζίπνλα απμάλνπλ ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο θαη ηελ
παξνρή νμπγφλνπ ζηα κπτθά θχηηαξα. Σα παπζίπνλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη
αξθεηέο θνξέο ηζρπξά λαξθσηηθά37 κε πνιιέο αξλεηηθέο παξελέξγεηεο γηα ην
αλζξψπηλν ζψκα. Σέινο, νη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο νπζίεο καδί κε ηελ
εθθξαδφκελή ηνπο πξσηεΐλε, ηελ θπζηνινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαζψο θαη ην
αλακελφκελν πεδίν ελίζρπζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα
(Πίλαθαο 7).
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1.2. ΜΔΘΟΓΟΗ «ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ» ΝΣΟΠΗΝΓΚ
Σα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απαγφξεπζε ησλ νπζηψλ ή ησλ κεζφδσλ ηνπ
ληφπηλγθ ζχκθσλα κε ηνλ WADA είλαη ηξία. Πξψηνλ, ε βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο
επίδνζεο, δεχηεξνλ ε ζχγθξνπζε κε ην πλεχκα ηνπ επ αγσλίδεζζαη θαη ηξίηνλ ε
δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ πγείαο ζηνλ αζιεηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη
δχν εθ ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, ηφηε ε νπζία ή ε κέζνδνο ζεσξείηαη απαγνξεπκέλε. Οη
κέζνδνη ηνπ «ζπκβαηηθνχ» ληφπηλγθ, ζχκθσλα κε ηελ απαγνξεπκέλε ιίζηα, είλαη
δχν:
Μεηαθνξά ηνπ αίκαηνο ή ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο38 θαη
Υεκηθνί θαη θπζηθνί ρεηξηζκνί39

Ζ πξψηε κέζνδνο είλαη κηα κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο ηνπ αζιεηή ή θάπνηνπ άιινπ
έμσ απφ ην ζψκα ηνπ κε ζθνπφ ηελ θχιαμή ηνπ θαη επαλαρνξήγεζή ηνπ ζε θάπνηα
ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ζεσξεζεί θαηάιιειε, πίζσ ζην ζψκα ηνπ αζιεηή. ηφρνο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ελίζρπζε θαη αχμεζε ησλ εξπζξψλ θπηηάξσλ ζην
θπθινθνξηθφ ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε κεηαθνξά νμπγφλνπ ζηνπο
εξγαδφκελνπο κχεο θαη ηελ θαιχηεξε απφδνζε. Δπίζεο ζηελ ίδηα κέζνδν εληάζζεηαη
θαη νπνηαδήπνηε πξφζιεςε, κεηαθνξά ή δηαλνκή νμπγφλνπ θαη ελδναγγεηαθή
κεηαθνξά αίκαηνο ή ζηνηρείσλ απηνχ. Οη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ηνπ αζιεηή κεηά απφ
κηα ηέηνηα δηαδηθαζία είλαη πνιινί. Ζ κεγάιε αχμεζε ησλ εξπζξψλ θπηηάξσλ κπνξεί
λα πξνθαιέζεη πήμε ηνπ αίκαηνο ή θαη ζξνκβψζεηο κε ακθίβνιε θαηάιεμε γηα ηελ
πγεία θαη ηελ δσή ηνπ αζιεηή. Δπίζεο, ε ρξήζε πξσηεαζψλ (proteases) κπνξεί λα
πξνθαιέζεη αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ ησλ δεηγκάησλ
νχξσλ. Οη πξσηεάζεο είλαη έλδπκα πνπ είλαη ηθαλά λα θαηαζηξέθνπλ πξσηεΐλεο40,
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε ηεο απαγνξεπκέλεο νπζίαο EPO απφ
αζιεηέο αγσληζκάησλ αληνρήο. Ζ ΔΡΟ σο κηα γιπθνπξσηεΐλε κπνξεί λα
θαηαζηξαθεί απφ ηελ εηζαγσγή κηαο πξσηεάζεο. Ο ιφγνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο
κνηάδεη παξάδνμνο, κηαο θαη ε εηζαγσγή ηεο ΔΡΟ έρεη σο ζθνπφ λα επέιζεη ην
38
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αλακελφκελν απνηέιεζκα ελψ ε κεηέπεηηα θαηαζηξνθή ηεο δελ θαίλεηαη λα έρεη
ινγηθή. Όκσο, ε απνθπγή ηεο αλίρλεπζεο ηεο ΔΡΟ απφ ηα νχξα είλαη πξνυπφζεζε γηα
λα κελ εληνπηζηεί ζεηηθφ ην δείγκα ηνπ ειέγρνπ ληφπηλγθ. Πάξα ηαχηα, νη κέζνδνη ηεο
απαγνξεπκέλεο ιίζηαο ηνπ WADA νινθιεξψλνληαη κε ηελ ηξίηε κέζνδν πνπ είλαη ε
κέζνδνο ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ41.

41

World Anti- Doping Agency, The World Anti- Doping Code, The 2014 Prohibited List- International
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2. ΓΟΝΗΓΗΑΚΟ ΝΣΟΠΗΝΓΚ
2.1 ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΟΝΗΓΗΑΚΟΤ ΝΣΟΠΗΝΓΚ
Ο WADA έρεη εηζήγαγε ην 2003 ζηελ απαγνξεπκέλε ιίζηα ηνπ σο
απαγνξεπκέλε κέζνδν ην γνληδηαθφ ληφπηλγθ42. Ζ κνξθή ηνπ νξηζκνχ ηνπ φκσο έρεη
κεηαβιεζεί αξθεηέο θνξέο κε ζθνπφ λα γίλεη πην ιεπηνκεξήο θαη λα απνδψζεη φζν ην
δπλαηφλ θαιχηεξα ην πξφβιεκα. Αλαιπηηθφηεξα, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη
ηξνπνπνηεζεί έμη θνξέο (Παξάξηεκα - Πίλαθαο 2). Σν 2014 ν θαηάινγνο αλαθέξεη:
«Τα αθφινπζα κε ηελ δπλαηφηεηα λα εληζρχζνπλ ηελ αζιεηηθή απφδνζε απαγνξεχνληαη:
(1) Η κεηαθνξά ησλ πνιπκεξψλ λνπθιετληθψλ νμέσλ ή ησλ αλαιφγσλ ησλ
λνπθιετληθψλ νμέσλ θαη (2) ε ρξήζε θαλνληθψλ ή γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ
θπηηάξσλ»43. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ WADA λα δψζεη έλαλ νξηζκφ γηα ην γνληδηαθφ
ληφπηλγθ δείρλεη θαη ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα ηελ ζσζηή αληίιεςε ηνπ ηη αθξηβψο
είλαη απηή ε κέζνδνο. Φαίλεηαη αξθεηά δχζθνιν λα απνδσζεί κε έλαλ αθξηβή νξηζκφ
ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θαη ζαλ απνηέιεζκα επέξρεηαη ε δπζθνιία ηεο αλαθάιπςεο
κηαο απνηειεζκαηηθήο κεζφδνπ αλίρλεπζεο.
Αλ θαη ε ρξήζε απηψλ ησλ γελεηηθψλ ηερλνινγηψλ δελ είλαη δπλαηή πξνο ην
παξφλ, αλεζπρίεο εθθξάδνληαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα είλαη δηαζέζηκεο
ζην κέιινλ44 γηα ηελ δεκηνπξγία «βηνληθψλ»45 αζιεηψλ. Ζ αλεζπρία ηεο Ηαηξηθήο
Δπηηξνπήο ηεο ΓΟΔ (IOC) γηα ην ζέκα ηεο γνληδηαθήο κεηαθνξάο θαη ζεξαπείαο ζηνλ
αζιεηηζκφ ήηαλ εκθαλήο απφ ην 2001, φηαλ μεθίλεζαλ νη πξψηεο επηηξνπέο κε
ζπδεηήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο, κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θαη πξνζέγγηζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο46. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζχζθεςε ήηαλ κφλν ε αξρή γηα ηνλ
WADA κηαο θαη αθνινχζεζαλ αξθεηέο αθφκα γηα ην ζέκα ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ
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ζηνλ αζιεηηζκφ κε πνιιά ρξήκαηα λα έρνπλ δαπαλεζεί47 γηα εξεπλεηηθέο εξγαζίεο
κεζφδσλ αλίρλεπζεο ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ (Παξάξηεκα- Πίλαθαο 3). Σν 2003 νη
εθπξφζσπνη ηνπ NECEDO θαη ηεο Οιιαλδηθήο Κνηλσλίαο ηεο Γνληδηαθήο Θεξαπείαο
(Dutch Society of Gene Therapy) έθαλαλ κηα ζπλάληεζε κε ζέκα: «ηελ ρξήζε ηνπ
γελεηηθνχ ρεηξηζκνχ ζηα αζιήκαηα» θαη απνθαζίζηεθε φηη ήηαλ κεγάιε αλάγθε γηα
κηα αλαλέσζε ηεο γεληθφηεξεο επηζθφπεζεο ηεο «πηζαλήο ρξήζεο ηνπ γνληδηαθνχ
ληφπηλγθ γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο48». Πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη
νη θφβνη ηνπο κπνξεί λα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα ζην κέιινλ θαη φηη ε εμέιημε ηεο
γελεηηθήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν ζηελ δηάγλσζε θαη ηελ ζεξαπεία αζζελεηψλ
αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλζξψπηλεο απφδνζεο ζηνλ
αζιεηηζκφ49.
Δπηπξνζζέησο, ε πξφνδνο ηεο γνληδηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο γνληδηαθήο
ζεξαπείαο κπνξνχλ ζχληνκα λα εμαζθαιίζνπλ ηα κέζα ηεο ελίζρπζεο ηεο αζιεηηθή
απφδνζεο κε κε εζηθά κέζα κέζσ ρεηξηζκψλ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ αζιεηηθή απφδνζε50. Οη βαζηθέο πηζαλέο κέζνδνη ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο:
1. Ζ ρνξήγεζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ51.
2. Ζ ρξήζε πιαζκηδηαθνχ DNA – κε ητθνπ θνξέα.
3. Ζ γνληδηαθή ζεξαπεία - ητθνπ θνξέα .
4. Ζ ρξήζε αλαζηνιέσλ ή επαγσγψλ κεηαγξαθηθψλ κνλνπαηηψλ52.

Η ρνξήγεζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ
ηελ πξψηε κέζνδν νη εξεπλεηέο αθαηξνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπ αζζελνχο
νξηζκέλα θχηηαξα απφ θάπνην φξγαλν θαη εηζάγνπλ ζε απηφ ην επηζπκεηφ γνληδηαθφ

47
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πιηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία θαη ζηελ ζπλέρεηα, εληφο ηνπ
εξγαζηεξίνπ, γίλεηαη ε θαιιηέξγεηα. Αθνινχζσο, ε έγρπζε ησλ γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ γίλεηαη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη κε ηειηθφ
πξννξηζκφ ησλ θπηηάξσλ απηψλ ην ζεκείν ιήςεο ηνπο (φξγαλν). Ζ ζπγθεθξηκέλε
κέζνδνο δελ ζεσξείηαη εθηθηή πξνο ην παξφλ.

Η ρξήζε πιαζκηδηαθνχ DNA – κε ητθνπ θνξέα
Ζ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδηαζκέλνπ DNA πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηερληθέο πνπ
νδεγνχλ ζε κεηαθνξά ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ απφ έλαλ νξγαληζκφ ζε έλαλ άιιν 53.
Έηζη, νδεγνχκαζηε ζηελ αλάγθε γηα θαηαζθεπή ηνπ αλαζπλδηαζκέλνπ DΝΑ κέζσ
ηεο απνκφλσζεο ηνπ νιηθνχ DNA απφ έλαλ νξγαληζκφ δφηε πνπ θφβεηαη ελδπκαηηθά
θαη ελψλεηαη κε έλα θνξέα θισλνπνίεζεο (π.ρ. έλα πιαζκίδην). Ζ κεηαθνξά ηνπ
αλαζπλδηαζκέλνπ κνξίνπ DNA ζε θχηηαξν- μεληζηή54 επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
εηζαγσγήο ηνπ DNA ζε βαθηεξηαθφ θχηηαξν- μεληζηή (κεηαζρεκαηηζκφο55).
Αθνινχζσο γίλεηαη ε επηινγή θαη ε απνκφλσζε ησλ θπηηάξσλ- μεληζηψλ θαη ηέινο ε
επηινγή ελφο βαθηεξηαθνχ θιψλνπ πνπ πεξηέρεη ην επηζπκεηφ ηκήκα DNA
(Παξάξηεκα- Δηθφλα 4)56. Δπίζεο, ν WADA ζεσξεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
δελ είλαη εθηθηή ζηελ πεξίπησζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ ζηνλ άλζξσπν.

Η γνληδηαθή ζεξαπεία - ητθνπ θνξέα
Ο φξνο γνληδηαθή ζεξαπεία πεξηγξάθεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ
πξννξίδεηαη γηα ηελ ζεξαπεία ή ηελ αλαθνχθηζε κίαο λφζνπ κε γελεηηθή ηξνπνπνίεζε
ησλ θπηηάξσλ ηνπ αζζελνχο. Πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ην
πιηθφ ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζε θχηηαξα ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα είλαη γνλίδηα,
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ηκήκαηα γνληδίνπ ή νιηγνλνπθιενηίδηα57. Αθφκε, ε έλλνηα ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο
πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή εμσγελψλ γνληδίσλ ζε ζσκαηηθά θχηηαξα πνπ
ζρεκαηίδνπλ ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο κε ζθνπφ λα παξάγεη έλα επηζπκεηφ
απνηέιεζκα58. Οη θαηεγνξίεο ηεο κπνξεί λα είλαη είηε ζε ζσκαηηθά θχηηαξα (somatic
cells), κε in vivo ή ex vivo ηερληθή κεηαθνξάο59, είηε ζε αλαπαξαγσγηθά/ γακεηηθά
θχηηαξα (germ line cells). Οη θνξείο ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο κπνξεί λα είλαη είηε
ητθήο πξνέιεπζεο είηε κε ητθήο (Παξάξηεκα- Δηθφλα 5)60. Οη ητθνί θνξείο
ρξεζηκνπνηνχληαη

πεξηζζφηεξν

ζηελ

γνληδηαθή

ζεξαπεία61

ελψ

πξφζθαηα

παξαηεξείηαη κηα απμαλφκελε ρξήζε ησλ κε ητθψλ θνξέσλ62. Δπίζεο, νη κέζνδνη
γνληδηαθήο κεηαθνξάο ρσξίδνληαη ζε ηξείο κεγάιεο θαηεγνξίεο63,64: Ζ πξψηε
θαηεγνξία αθνξά ηελ έγρπζε (έλεζε) γπκλνχ DNA, ε δεχηεξε ηηο θπζηθέο κεζφδνπο
θαη ε ηξίηε ηηο ρεκηθέο κεζφδνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη ζε
αζζελείο ζε θιηληθφ επίπεδν, φκσο δελ είλαη εθηθηή ζηελ αζιεηηθή δηαδηθαζία.

Η ρξήζε αλαζηνιέσλ ή επαγσγέσλ κεηαγξαθηθψλ κνλνπαηηψλ
Ζ αλαζηνιή θαη ε επαγσγή κεηαγξαθηθψλ κνλνπαηηψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
ππνέθθξαζεο ή ηεο ππεξέθθξαζεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ πξσηετλψλ ζηνλ αλζξψπηλν
νξγαληζκφ. Ζ ππνέθθξαζε θαη ε ππεξέθθξαζε είλαη δχν απφ ηηο ηξεηο βηνινγηθέο
ιεηηνπξγίεο ησλ κηθξψλ κνξίσλ RNA, καδί κε ηελ αλνζία. Σα κηθξά κφξηα RNA είλαη
δχν, ην siRNA θαη ην miRNA. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην siRNA είλαη ην πην
αμηνζεκείσην απφ ηα RNA interference (RNAi) θαη κπνξεί θαη παξεκβαίλεη κε ηελ
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έθθξαζε ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ κε ζπκπιεξσκαηηθέο αιιεινπρίεο λνπθιενηηδίσλ.
Ίζσο ην κέξνο ηνπ κεραληζκνχ πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ ην RNA ππεξεθθξάδεη ηα
γνλίδηα είλαη άγλσζηνο, φκσο ν WADA θαίλεηαη φηη έρεη δψζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ
ζηελ δεκηνπξγία κεζφδσλ αλίρλεπζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Αμηνζεκείσην είλαη ην
γεγνλφο φηη αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνέθθξαζεο
εθηεινχληαη ζπρλά αλαιχνληαο ηελ ξπζκηδφκελε πξσηεΐλε. Ζ άκεζε αλίρλεπζε ησλ
κηθξψλ, RNA interference θαη ησλ antisense νιηγνλνπθιενηηδίσλ απνθηνχλ κεγάιν
ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα ζην αληηθείκελν ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ηεο
απνηθνδφκεζεο. Δπίζεο, έρνπλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ππνζεηηθήο
θαηάρξεζεο απηψλ ησλ κνξίσλ απφ αζιεηέο65. ε γεληθέο γξακκέο, αξθεηά γνλίδηα,
φηαλ έρνπλ ππεξεθθξαζηεί έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάδνπλ ηελ κπτθή
ππεξηξνθία θαη ηελ βειηίσζε ηεο κπτθήο ιεηηνπξγίαο66, ζε απηά ζπγθαηαιέγνληαη ηα
γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ ηνλ IGF-167, IGF-1 ζηελ αλάπηπμε ησλ εκβξχσλ68, ηελ
EPO69, ηελ GH70, ηνλ VEGF, ηνλ FGF, ηηο ελδνξθίλεο θαη εγθεθαιίλεο71, ηνλ PPARδ72,73, ηνπο αλαζηνιείο κπνζηαηίλεο ή ηεο κπνζηαηίλεο74 θ.α.
Σέινο, έλα αλαδπφκελν πεδίν είλαη ε αλάπηπμε ησλ κηθξψλ κνξίσλ κε ζθνπφ
ηελ ηξνπνπνίεζε εηδηθά δξαζηηθψλ δηεγεξηψλ ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
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κεηάθξαζεο θαη επνκέλσο ηεο αχμεζεο ή κείσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ75.
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2.2 Ζ ΜΖ ΑΝΑΣΡΔΦΗΜΖ «ΔΝΗΥΤΖ»
Ζ κε αλαζηξέςηκε ελίζρπζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ είλαη κηα πηζαλή
πξαγκαηηθφηεηα ή κηα κειινληηθή θνβία (Παξάξηεκα- ρεδηάγξακκα 8). Ζ έξεπλα
ζήκεξα δελ έρεη απνδείμεη ηελ πινπνίεζε ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζία ή ελφο πεηξάκαηνο ζε θιηληθφ επίπεδν. Παξφια απηά φκσο, ε
δεκνζηνγξαθηθή αλάιπζε ερεί αξθεηά ζπειιψδεο θαη έληνλεο ινγνκαρίαο γηα ηελ
χπαξμή ηνπ. Κνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε απηήο ηεο κε
αλαζηξέςηκεο «ελίζρπζεο» είλαη ε αλαθνξά καο ζην πνπ βξίζθεηαη ε έξεπλα ζήκεξα,
εάλ ππάξρνπλ θαη πνηεο είλαη νη εθαξκνγέο ηεο θαη ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο
αλίρλεπζεο. Έσο ζήκεξα θακία απφ ηηο ηξείο πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο δελ έρεη
αλαθνηλσζεί απφ ηνλ WADA φηη έρεη αληρλεπζεί ή ππάξρεη ζηα άκεζα ζρέδηα
αλίρλεπζεο. Ζ ηέηαξηε φκσο κέζνδνο (ηεο ρξήζεο αλαζηνιέσλ ή επαγσγέσλ
κεηαγξαθηθψλ κνλνπαηηψλ) θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηνλ WADA γηα ηελ δεκηνπξγία
θαηάιιεισλ κεζφδσλ αλίρλεπζεο ή έζησ κεζφδσλ ελδείμεσλ γηα ηελ χπαξμή ηεο
απαγνξεπκέλεο κεζφδνπ.
Ζ αλίρλεπζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ είλαη έλαο «αγψλαο» θαηά ηνλ νπνίν ν
WADA πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη ηνπο «παξάλνκνπο» αζιεηέο, κε ηελ βνήζεηα ηνπ
εθάζηνηε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Καηαπνιέκεζεο ηνπ Νηφπηλγθ. Ο ζπγθεθξηκέλνο
νξγαληζκφο εξεπλά ηα ζέκαηα ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ εμηρλίαζε ηνπ γνληδηαθνχ
ληφπηλγθ είηε κε άκεζεο είηε κε έκκεζεο κεζφδνπο. Οη άκεζεο κέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ
γνληδηαθνχ ληφπηλγθ αλαθέξνληαη ζηελ αλαθάιπςε ησλ αλαζπλδηαζκέλσλ πξσηετλψλ
ή θνξέσλ γνληδηαθήο πξνζζήθεο (φπσο είλαη νη ηνί ή ηα πιαζκίδηα) ζε αληίζεζε κε ηηο
έκκεζεο κεζφδνπο αλίρλεπζεο, θαηά ηηο νπνίεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ εμέηαζε ηνπ
αζιεηή σο πξνο ηηο ζσκαηηθέο ή δνκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ελδνγελείο
(endogenous) θαη ζηηο αλαζπλδηαζκέλεο (recombinant) πξσηεΐλεο76. Οη έκκεζεο
κέζνδνη βαζίδνληαη ζηελ αλίρλεπζε ησλ βαζηθψλ αιιαγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
γνληδηαθφ ληφπηλγθ, δειαδή ηηο αιιαγέο ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα έπεηηα απφ ηελ
γνληδηαθή κεηαθνξά ή ηηο αιιαγέο ζην κεηαγξάθνκα ή ην πξσηεΐλσκα ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ θπηηαξηθνχ ηχπνπ77 (Παξάξηεκα- Πίλαθαο 6).
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Μνιαηαχηα, ζην γνληδηαθφ ληφπηλγθ ε αλίρλεπζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
αχμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ γνληδηαθνχ πξντφληνο πνπ είρε εθθξαζηεί ζε
θαλνληθά επίπεδα κε απνηέιεζκα ε αλίρλεπζε λα ζεσξείηαη αξθεηά πην δχζθνιε ζε
απηήλ ηελ πεξίπησζε78. ηελ πξνζπάζεηά ησλ εξεπλεηψλ λα πξνζεγγίζνπλ ην
πξφβιεκα ηεο αλίρλεπζεο θάπνηνη παξαηήξεζαλ νξηζκέλεο δνκηθέο δηαθνξέο (π.ρ.
αλάκεζα ζηελ αλαζπλδηαζκέλε εξπζξνπνηεηίλε (reEPO) θαη ζηελ ελδνγελψο
παξαγφκελε εξπζξνπνηεηίλε)79. Αληηζέησο, νξηζκέλνη εξεπλεηέο πξνζέγγηζαλ κία
άιιε εθδνρή παξαηεξψληαο ηελ άκεζε αλίρλεπζε (ε νπνία βαζίδεηαη ζε δηάθνξα
κνξηαθά δηαγλσζηηθά ηεζη κε ζθνπφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ γελνκηθνχ DNA απφ ην
ζπκπιεξσκαηηθφ DNA ή cDNA)80.
Γεληθφηεξα, ε αλίρλεπζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ κέζσ ησλ εηζαγφκελσλ
θνξέσλ ζηα πγξά ηνπ ζψκαηνο ηνπ αλζξψπνπ είλαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ
δηαθφξσλ κνξηαθψλ δηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ κε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα,
αμηνπηζηία, πςειή εμεηδίθεπζε, δπλαηφηεηα επαλάιεςεο θαη πξαθηηθφηεηα κε ζθνπφ
ηελ δεκηνπξγία ελφο ηαθηηθνχ θαη κφληκνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηφζν ησλ
επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ φζν θαη ησλ αζιεηψλ αλαςπρήο81. Γεληθά, ππάξρνπλ πνιιέο
αξθεηά ππνζρφκελεο λέεο κέζνδνη θαη ηδέεο αλίρλεπζεο πνπ αλαπηχζζνληαη, κηα απφ
απηέο είλαη ε ρξήζε ηνπ κεηαγξαθφκαηνο82. Δπηπξνζζέησο, είλαη δπλαηφλ θάπνηνη
ηζηνί λα ζεσξεζνχλ φηη παξέρνπλ δπλαηή πξφζβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο
κνληέινπ έθθξαζεο γνληδίνπ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε κεηαηξνπψλ κνληέισλ
έθθξαζεο, ππνζηεξίδνληαο ηελ εμέιημε ησλ ηερληθψλ αλίρλεπζεο γνληδηαθνχ
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ληφπηλγθ83. Οη ηερληθέο απηέο, ίζσο δελ κπνξνχλ πάληα λα απνζαθελίζνπλ ην ζνιφ
πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ θάπνηνη αζιεηέο έρνπλ απφ ηελ θχζε ηνπο θάπνηα
κεηάιιαμε ή θάπνηα ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ αζιεηψλ. αλ
απνηέιεζκα απηνχ είλαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα: δελ γλσξίδνπκε κε ζηγνπξηά εάλ ε
απνκάθξπλζε ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο (ρξφλνο εκηδσήο 15 ιεπηά) ζε θάπνηνλ αζιεηή
γίλεηαη γξεγνξφηεξα ιφγσ θάπνηαο κεηάιιαμεο ή εάλ νθείιεηαη ζε απαγνξεπκέλεο
κεζφδνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη επηζηήκνλεο δελ ζα έβιεπαλ θάηη ην
αζπλήζηζην ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ηνπ αζιεηή θαη ε δεηγκαηνιεςία ηνπ
αίκαηνο δελ ζα είρε θαλέλα αληρλεχζηκν απνηέιεζκα84.
Έηζη ινηπφλ, ην ζνιφ απηφ πεδίν πνπ δελ απνζαθελίδεηαη εμ νινθιήξνπ,
έθαλε αξθεηνχο επηζηήκνλεο λα θξαηήζνπλ επηθπιαθηηθή ζηάζε, κε ην U.S. AntiDoping Agency λα θάλεη δειψζεηο ηνπ ηχπνπ: «Γηα φιεο ηηο πξνζέζεηο θαη ηνπο
ζθνπνχο, ην γνληδηαθφ ληφπηλγθ ζα είλαη κε αληρλεχζηκν/ For all intents and purposes,
gene doping will be undetectable»
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. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, άξρηζαλ νη

επηζηήκνλεο λα είλαη πην ππνςηαζκέλνη θαη θεηδσινί ζηηο ζέζεηο ηνπο γηα ην
γνληδηαθφ ληφπηλγθ κε απνηέιεζκα αξθεηέο έξεπλεο λα επηθεληξσζνχλ ζηελ
εμσγελψο ρνξεγνχκελε νπζία ε νπνία ζα επεξέαδε ηα ππάξρνληα γνλίδηα ζηνλ
νξγαληζκφ ησλ αζιεηψλ φπσο ζπλέβε κε ηελ ΔPO86. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ
γνληδηαθνχ ληφπηλγθ, απηφ δελ είλαη εχθνια αληρλεχζηκν δηφηη ππάξρνπλ θάξκαθα
πνπ επεξεάδνπλ ηε γνληδηαθή απηή ηξνπνπνίεζε κε ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε
ησλ γνληδίσλ ή αθφκε επηηξέπνπλ ηελ αλίρλεπζή ηνπ έπεηηα κφλν απφ έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, π.ρ. ην ιηγφηεξν ηέζζεξεηο εβδνκάδεο κεηά87.
Δπίζεο, κειέηεο αξθεηψλ εηψλ πξηλ, ζε κατκνχδεο, έδεημαλ φηη ηα επίπεδα ηεο EPO
κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα επηζπκεηά επίπεδα
ηνπ αηκαηνθξίηε88. Αθνινχζσο, αξθεηέο έξεπλεο επεθηάζεθαλ θαη ζε άιια πεδία
83
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νπζηψλ θαη ζρεηηδφκελσλ γνληδίσλ φπσο απηφ ηεο ΣΖG θαη ηεο έθθξαζήο ηεο ζην
γνληδίσκα θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο89. Σν 2009 ζεσξήζεθε εξεπλεηηθά
αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ην Γαιιηθφ Anti-Doping Agency ζεψξεζε χπνπηφ πξνο
ρξήζε ην AICAR ζηνλ εηήζην επαγγεικαηηθφ πνδειαηηθφ αγψλα ηνπ γχξνπ Γαιιίαο.
Σν AICAR αλαθαιχθζεθε κε ζθνπφ ηελ ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο αληνρήο αθφκα θαη
ζε πνληίθηα πνπ έθαλαλ θαζηζηηθή δσή90,91, ελψ ππάξρεη ην ελδερφκελν ην
ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν λα κεηαηξέςεη ηηο ηαρείαο ζπζηνιήο κπτθέο ίλεο ζε ίλεο
βξαδείαο ζπζηνιήο νη νπνίεο σθεινχλ πην απνηειεζκαηηθά ηνπο αζιεηέο αληνρήο 92.
Σν ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα θαίλεηαη λα απαζρφιεζε αξθεηά ηνλ
WADA, κηαο θαη ην δεκνζίεπζε ηελ ίδηα ρξνληά93 αιιά ην πξφζζεζε επίζεο θαη σο
απαγνξεπκέλε κέζνδν γνληδηαθήο ζεξαπείαο ηεο απαγνξεπκέλεο ιίζηαο ηνπ 200994.
Δπηπξνζζέησο, φπσο ζε φιεο ηηο κεζφδνπο ληφπηλγθ έηζη θαη ζην γνληδηαθφ ληφπηλγθ
είλαη ζεκαληηθφ λα επηηχρνπκε ηελ κέγηζηε αζθάιεηα, ζηαζεξφηεηα θαη επαλάιεςε
κε ζθνπφ λα ζεσξεζεί αμηφπηζηε ε δηαδηθαζία. Έηζη, ζηελ βηβιηνγξαθία
παξαηεξήζεθε αλαθνξά ζηα RMs θαη ζηα CRMs, ηα νπνία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο
ζηελ βαζκνλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηεζη θαη ζηελ επαιήζεπζε ησλ κεζφδσλ
ηνπο95,96 κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε αλάιπζε θαη εγθπξφηεηα ησλ κεζφδσλ ζηελ ξεπζηή
έξεπλα γχξσ απφ ην γνληδηαθφ ληφπηλγθ.
Σέινο, ε αλεζπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ είλαη εκθαλήο απφ
ην 2001 ζηελ IOC φηαλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο Ηαηξηθήο επηηξνπήο ηεο
Γ.Ο.Δ. ζπληάρζεθε έλα θείκελν σο κηα δήισζε αλάγθεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε
ηνπ ζέκαηνο ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ ζηελ Λσδάλλε κε ζέκα: «Η γνληδηαθή ζεξαπεία
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θαη νη κειινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ζηνλ αζιεηηζκφ»97. Δπίζεο, ην 2013 ε Διιεληθή
Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο δεκνζίεπζε ηελ Γλψκε κε ζέκα: «Human EnhancementPhysical Characteristics» (Αλζξψπηλε Δλίζρπζε- Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά) θαη
αλαθέξζεθε ζην ληφπηλγθ θαη ζην γνληδηαθφ ληφπηλγθ98. Όκσο, ζηελ επνρή ηεο
γελεηηθήο ηερλνινγίαο είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ γνληδηαθή πξνδηάζεζε
ελφο αηφκνπ γηα θάζε άζιεκα99. Δπίζεο, κέζσ ηνπ γελεηηθνχ ειέγρνπ ζε αζιεηέο
κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θαηάιιειεο εμεηδηθεπκέλεο πξνπνλεηηθέο κέζνδνη θαη
ε βειηίσζε ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο ηνπ θάζε ελφο μερσξηζηά100.
Παξά ηελ κεγάιε εξεπλεηηθή αληηπαξάζεζε θαη ην ζεκείν ην νπνίν βξίζθεηαη
ε έξεπλα γηα ην «ζπκβαηηθφ» θαη ην γνληδηαθφ ληφπηλγθ ζήκεξα, γηα ηελ αδπλακία
αλίρλεπζεο ηπρψλ εθαξκνγψλ ηνπ θαη εάλ ηειηθά ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
αζιεηηζκνχ, ην γνληδηαθφ ληφπηλγθ θαη γεληθά ην ληφπηλγθ είλαη έλα αξθεηά
ελδηαθέξνλ θαη θαηλνχξγην πεδίν γηα ηελ Βηνεζηθή. Ζ Βηνεζηθή επέξρεηαη κε ζθνπφ
λα αλαθεξζεί ζηνπο εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζηηο εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο
ληφπηλγθ, ηφζν ηνπ «ζπκβαηηθνχ» φζν θαη ηνπ γνληδηαθνχ θαη λα αθαηξέζεη ηπρφλ
αληηιήςεηο πνπ εζθαικέλα ζεσξνχληαη κε εζηθήο θχζεσο ή αθφκα θαη εάλ είλαη
δπλαηφλ λα εηζάγεη λέεο. ηελ επφκελε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζην ζεζκηθφ- λνκηθφ
πιαίζην θαη ζα ζέζνπκε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ
δηαζηάζσλ ηεο ρξήζεο ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ).
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΔΤΣΔΡΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΔ
ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΦΑΡΜΑΚΟΓΗΔΓΔΡΖ
(ΝΣΟΠΗΝΓΚ)
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ηελ δεχηεξε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηεπηνχκε ηα θνηλσληθά
πξνβιήκαηα θαη ην θνηλσληθφ αληίθηππν πνπ έρεη ε ρξήζε ηφζν ηνπ «ζπκβαηηθνχ»
φζν θαη ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ. Δπίζεο, αλαθέξνληαη νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ
ληφπηλγθ ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ αιιά θαη ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ηεο
Διιάδνο. ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθεξζνχκε ζηα θνηλσληθά θαη λνκηθά ζέκαηα ηεο
ρξήζεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ).

1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΝΣΟΠΗΝΓΚ
Ζ ρξήζε ληφπηλγθ εθηφο ησλ βηνινγηθψλ θαη εζηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ εγείξεη
θαη θνηλσληθνχο. Αξθεηά έληνλεο είλαη νη απφςεηο φηη ε ρξήζε ληφπηλγθ είλαη έλα
θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη φηη ε θαηαπνιέκεζή ηνπ ζα επέιζεη κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ
θνηλσλία. Ζ ρξήζε ληφπηλγθ εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ αζιεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε
εμάπισζή ηνπ γίλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο αθφκα θαη ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο.
Αλεζπρεηηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο ησλ λεαξψλ αηφκσλ πνπ έρεη δηαπηζησζεί φηη
θάλνπλ ρξήζε ληφπηλγθ. Κξνχζκαηα έρνπλ παξαηεξεζεί ζε ζρνιηθνχο αγψλεο θαη ζε
Παλεπηζηεκηαθνχο ή θνιιεγηαθνχο αγψλεο ζηηο Ζ.Π.Α. εκαληηθφ ζ‟ απηφ ην ζεκείν
είλαη λα εμεηάζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλίδνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ θνηλσληθνχ
πξνβιήκαηνο ηνπ ληφπηλγθ:
Οη νηθνλνκηθέο απνιαβέο γηα ηνπο αζιεηέο, ηνπο δηαθηλεηέο θαη ηνπο
έκπνξνπο ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. Οη νπζίεο ληφπηλγθ ιφγσ ηεο
απαγνξεπκέλεο ηνπο ηδηφηεηαο δηαθηλνχληαη θαη γίλνληαη αληηθείκελν
εκπνξίνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπκβαίλεη θαη ζηα λαξθσηηθά. Ζ «ζθηά» πνπ
θαιχπηεη απηφ ην ζέκα είλαη ηεξάζηηα θαη νη δησθηηθέο αξρέο αιιά θαη ν
WADA βξίζθνληαη ζηελ δχζθνιε ζέζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο.
Σν κεγάιν εχξνο ειηθηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε. Πηζαλνί ρξήζηεο ληφπηλγθ είλαη
αζιεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ αλ αλαινγηζηνχκε φηη ν πξσηαζιεηηζκφο ζε
νξηζκέλα αγσλίζκαηα μεθηλάεη ζηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ, φπσο είλαη ε
ελφξγαλε θαη ζε νξηζκέλα δηαξθεί έσο ηα ζαξάληα, φπσο ζπκβαίλεη ζην
πνδφζθαηξν.
Σν εθάζηνηε θξάηνο πνπ αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα κε ηελ εκπνξία, ηελ
δηαθίλεζε ή ηελ ρξήζε ηνπ ληφπηλγθ θηλεηνπνηεί ηνπο κεραληζκνχο ηνπ αιιά
39

θαη ηελ δηθαζηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία πξνθεηκέλνπ λα παηάμεη ην
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα.
ε γεληθέο γξακκέο ε ρξήζε ληφπηλγθ έρεη μεθηλήζεη λα εηζρσξεί ζε πνιινχο
ρψξνπο θαη νη νπζίεο θαη νη κέζνδνί ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιιέο θνηλσληθέο
νκάδεο. Σν ληφπηλγθ παξαηεξείηαη ζηνλ πξσηαζιεηηζκφ (αζιεηηζκφο πςεινχ
επηπέδνπ) απφ αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη ζε δηεζλείο θαη εζληθνχο αγψλεο. Δπίζεο,
παξαηεξείηαη ζε παηδηθέο θαη εθεβηθέο ειηθίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ζρνιηθψλ αγψλσλ
αιιά θαη ζε γπκλαζηήξηα απφ άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ έλα γπκλαζκέλν
ζψκα κε ηαπηφρξνλε απψιεηα βάξνπο ζε ππεξβνιηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ
ειιεληθή θνηλσλία κέζσ ησλ κεραληζκψλ επηβξάβεπζήο ησλ πξσηαζιεηψλ έρεη
δεκηνπξγήζεη κηα πξνηξνπή ζε νξηζκέλνπο αζιεηέο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε
ρξήζε ληφπηλγθ.
Αο εμεηάζνπκε φκσο ηνπο ιφγνπο πνπ πηζαλψο πξνθαινχλ έλα θίλεηξν γηα
ηνπο αζιεηέο λα θάλνπλ ρξήζε ληφπηλγθ:
Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα απφ ην θξάηνο θαη ηηο Δζληθέο Οκνζπνλδίεο, ηα
ρξεκαηηθά έπαζια απφ αγψλεο, ηα νδνηπνξηθά θαη ηα ζπκβφιαηα ησλ
ρνξεγψλ.
Ζ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε γηα ηνπο ελήιηθνπο αζιεηέο θαη ε
κνξηνδφηεζε ή εηζαγσγή άλεπ εμεηάζεσλ ζε Παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα γηα
ηνπο αλήιηθνπο αζιεηέο πνπ θέξνπλ δηαθξίζεηο.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λένη αζιεηέο παξνπζηάδνληαη ζην αζιεηηθφ
πξνζθήλην κε απνηέιεζκα αξθεηνί κεγαιχηεξνη αζιεηέο λα αηζζάλνληαη ηηο
δπλάκεηο ηνπο λα ηνπο εγθαηαιείπνπλ ή λα κελ είλαη αξθεηέο γηα κηα λίθε ή
κηα δηάθξηζεο.
Οη δηάθνξεο πηέζεηο κε νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα δηάθξηζε απφ ηνπο
πξνπνλεηέο, ηνπο έθνξνπο, ηνπο αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ηνπο ρνξεγνχο
πνπ έρνπλ επελδχζεη ρξεκαηηθά πνζά ζηηο λίθεο ησλ αζιεηψλ.
Οη πηέζεηο κε θίλεηξν ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο εζληθέο πξνζδνθίεο ησλ
αζιεηψλ πνπ θέξνπλ ην εζλφζεκν ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο. Σν θνξηίν
θαίλεηαη αζήθσην ζηηο πιάηεο νξηζκέλσλ αζιεηψλ νη νπνίνη αηζζάλνληαη κηα
νιφθιεξε ρψξα λα πξνζδνθά κηα λίθε απφ ηνπο ίδηνπο.
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Ζ θαηαζηξνθνινγία φηη αθνχ φινη νη αζιεηέο θάλνπλ ρξήζε άξα γηαηί φρη θαη
έλαο αθφκε.
Ζ ειιεηκκαηηθή θαη αλνξγάλσηε αζιεηηαηξηθή ππνζηήξημε αιιά θαη ηα
νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα θαξκαθεπηηθήο ππνζηήξημεο π.ρ. ηεο Αλαηνιηθήο
Γεξκαλίαο ηνπ 1970 ή ηεο Κίλαο ηνπ 1990.
Ζ αλεμέιεγθηε ρξήζε λνκίκσλ ζπκπιεξσκάησλ αιιά θαη θαξκάθσλ
(αληηθιεγκνλψδε θαη παπζίπνλα) πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηνπο
αζιεηηθνχο ρψξνπο θαη νη αζιεηέο δηαζέηνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε απηά κέζσ
ησλ θαξκαθείσλ, ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή.
Ζ αζίγαζηε εζσηεξηθή επηζπκία γηα δηάθξηζε θαη λίθε. Οη αζιεηέο πνπ
επηζπκνχλ λα δηαθξηζνχλ κε θάζε θφζηνο θαη κε θάζε ηίκεκα.
Δθηφο απφ ηνπο ιφγνπο θαη ηα θίλεηξα ησλ αζιεηψλ λα πξνβνχλ ζε ρξήζε
ληφπηλγθ πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαη ηηο αηηίεο εμάπισζήο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ.
Πνιιέο θνξέο ππάξρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο ρξήζεο
ληφπηλγθ, κηαο θαη ε θνηλσλία βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή κεηαβνιή θαη επεξεάδεη ηνπο
πνιίηεο ηεο κέζσ ησλ ζεζκψλ ηεο αιιά θαη νη πνιίηεο ηεο επεξεάδνπλ απηή κέζσ
ησλ πξάμεψλ ηνπο.
Έηζη, δελ ζα κπνξνχζακε λα αθήζνπκε εθηφο ηεο αλάιπζήο καο ηηο αηηίεο
εμάπισζεο ηνπ ληφπηλγθ νη νπνίεο είλαη: (1) ε θαθή παξερφκελε παηδεία, θαηά ηελ
νπνία δελ είλαη εκθαλήο ε αζιεηηθή παηδεία θαη ε αζιεηηθή θαιιηέξγεηα.
Απνμελσκέλνη απφ ηηο αξραίεο καο ξίδεο φπνπ ν αζιεηηζκφο ήηαλ κηα κνξθή παηδείαο
έρνπκε ράζεη ηηο αζιεηηθέο εθθάλζεηο ηεο κφξθσζήο καο. (2) Ζ νηθνλνκηθή αλνρή
πνπ πιήηηεη αξθεηέο ρψξεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθξηζία πνπ εμαπιψλεηαη φιν
θαη πεξηζζφηεξν, πξνθαιεί ηελ εχθνιε ιχζε ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ απφ ηνπο αζιεηέο.
Βαζηθφ θίλεηξν ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ αηφκνπ ή
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. (3) Ζ ζχγρξνλε θνηλσληθή δσή θαηά ηελ νπνία ηα βαζηθά
θξηηήξηα είλαη πιένλ ν πιηζκφο, ε ηδηνηέιεηα θαη ε πξνβνιή θαχισλ ηδαληθψλ φπσο ε
εθήκεξε δφμα θαη δχλακε αιιά θαη ην ρξήκα. (4) Ζ πξνβνιή αζιεηψλ σο «ηδαληθά»
πξφηππα απνδεηθλχεη φηη βεβειψλεη ηελ έλλνηα ηνπ αζιεηηζκνχ φηαλ απηνί
αληρλεπζνχλ σο ρξήζηεο ληφπηλγθ κε απνηέιεζκα ηελ θελφηεηα ηνπ φξνπ είδσιν. (5)
Ο αξλεηηθφο ξφινο ησλ ΜΜΔ, φηαλ πξνάγνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κε θάζε θφζηνο θαη
κεηψλνπλ ηελ επγελή άκηιια θαη ην επ αγσλίδεζζαη. Σέινο, (6) ε εκπνξεπκαηνπνίεζε
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ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ε εμέιημή ηνπ ζε κηα «επηρείξεζε» αγνξαπσιεζίαο θαη εκπνξίνπ
έρεη αιινηψζεη ην αζιεηηθφ πλεχκα θαη ηελ νπζία ηνπ αζιεηηζκνχ.
Σν πξφβιεκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ληφπηλγθ πξέπεη λα επέιζεη ζε κηα ιχζε. Ζ
αληηκεηψπηζή ηνπ κπνξεί λα έρεη πνιιέο πξνζεγγίζεηο. Οη πηζαλνί ηξφπνη
αληηκεηψπηζήο ηνπ ζα κπνξνχζαλ λα μεθηλήζνπλ κέζσ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ
λνκηθψλ θπξψζεσλ. Δπίζεο, ην ΔΚΑΝ101 κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ. Αθφκε, ν πεξηνξηζκφο ησλ πξνλνκίσλ ησλ αζιεηψλ πνπ
αθνινπζνχλ έπεηηα απφ δηαθξίζεηο ζε ηνπηθφ ή παλειιήλην επίπεδν, ε ππνρξεσηηθή
επηκφξθσζε ησλ πξνπνλεηψλ θαη ησλ ηαηξψλ γηα ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ πξφιεςεο
ηεο ρξήζεο ηνπ ληφπηλγθ, ε δεκηνπξγία ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ή κεραληζκψλ
επνπηείαο πξνο ηνπο αζιεηηάηξνπο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο.
Σέινο, ε νξγαλσκέλε ελεκέξσζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ, ησλ
αζιεηηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ζε γνλείο, καζεηέο θαη αζιεηέο κέζσ εκεξίδσλ ή
επηζθέςεσλ ζε ζρνιεία θαη αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο είλαη απαξαίηεηε.
Έηζη ινηπφλ, ην θαηλφκελν ηνπ ληφπηλγθ απφ θνηλσληθήο ζθνπηάο αλαθέξεηαη
ζε θνηλσληθέο νκάδεο πνπ θάλνπλ ρξήζε, ζηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα
ηελ ρξήζε απηή, ηελ δηαθίλεζε θαη ην εκπφξηα ηνπ ληφπηλγθ θαη ηέινο ζηηο πηζαλέο
αηηίεο εμάπισζήο ηνπ. Όινη απηνί νη παξάγνληεο είλαη αλαγθαίαο αλαθνξάο δηφηη
κέζσ απηήο ηεο γλψζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη νη ζπλζήθεο αληηκεηψπηζήο
ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ
αληηκεηψπηζεο είλαη θαη ε γλψζε ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ην ληφπηλγθ. Οη
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο είλαη ζπλαθείο απφ ρψξα ζε ρψξα κηαο θαη ηελ ζπλνιηθή
«γξακκή» ηνπο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Καηαπνιέκεζεο
ηνπ Νηφπηλγθ (WADA). ην επφκελν ηκήκα απηήο ηεο ελφηεηαο ζα αλαθεξζνχκε
ζηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη έπεηηα
ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα.

101

Σν ΔΚΑΝ είλαη ε ζπληνκνγξαθία ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Καηαπνιέκεζεο ηνπ Νηφπηλγθ θαη
είλαη ν εζληθφο θνξέαο πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο
πνιηηηθήο αληηληφπηλγθ ζηελ Διιάδα. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:
http://www.0069.syzefxis.gov.gr/index.php/eskan/skopos-armodiothtes
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2. ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΝΣΟΠΗΝΓΚ
2.1. Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΥΧΡΔ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ
Ζ χκβαζε ηνπ Οβηέδν (1997) ε νπνία ππνγξάθεθε ζην Οβηέδν ηεο Ηζπαλίαο
ζε γεληθέο γξακκέο δηαζέηεη ηξία βαζηθά πξσηφθνιια: ηελ απαγφξεπζε ηεο
θισλνπνίεζεο ζην άλζξσπν (1998), ηελ κεηακφζρεπζε ηζηψλ θαη νξγάλσλ (2002)
θαη ηελ βηνταηξηθή έξεπλα (2005). Σν 13ν άξζξν ηεο απνηειεί κηα ζεκαληηθή
πεξηνξηζηηθή δηάηαμε γηα ην γνληδίσκα ησλ απνγφλσλ, φκσο απηφ ην ζέκα δελ ζα καο
απαζρνιήζεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κηαο θαη αλαθεξφκαζηε κφλν ζηα ζσκαηηθά
θχηηαξα. Ζ ζχκβαζε ηνπ Οβηέδν φκσο, καο αθνξά δηφηη αλαθέξεηαη ζηελ ζπλαίλεζε
θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έξεπλα. Σν ζέκα πνπ ηίζεληαη ζε απηήλ
ηελ πεξίπησζε είλαη θαηά πφζν έρνπλ νη αζιεηέο ζσζηή ελεκέξσζε θαη ζπλαίλεζε
ζηελ δηαδηθαζία ηεο ρξήζεο ηνπ ληφπηλγθ.
Δπίζεο, γηα ηε ρξήζε ληφπηλγθ ε Δπξσπατθή χκβαζε θαηά ηνπ Νηφπηλγθ
(1989, ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο) αλαθέξεηαη ζηνλ ζηφρν πνπ είλαη ε «κείσζε θαη
ηειηθά ε εμάιεηςε ηνπ ληφπηλγθ ζηνλ αζιεηηζκφ, εληφο ησλ νξίσλ ησλ αληίζηνηρσλ
ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεψλ ηνπο, λα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο». Δπηπιένλ, ην 2005 ηέζεθε ζε ηζρχ ε Γηεζλήο
χκβαζε θαηά ηεο Φαξκαθνδηέγεξζεο ζηνλ αζιεηηζκφ απφ ηελ UNESCO.
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2.2.ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
Σν ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο
α/121/17.6.1999, λ.2725/1999, θαη αθνξνχλ ηνλ εξαζηηερληθφ θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ
αζιεηηζκφ θαη α/239/10.10.2002, λ.3057/2002, πνπ ηξνπνπνηνχλ θαη ζπκπιεξψλνπλ
ηνλ λ. 2725/1999 θαη αλαθέξνληαη ζε ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ.
Αθφκε, ε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ ππφθεηηαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο
θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο (Οδεγία 2001/1983, φπσο ελζσκαηψζεθε κε ηε ΓΤΓ 3
α/83657/24.1.2006, λ. 1316/83, φπσο ηζρχεη, λ.δ. 96/1973, φπσο ηζρχεη), ζρεηηθέο
ηδίσο κε ηελ επζχλε ησλ ηαηξψλ, ησλ θαξκαθνπνηψλ θαη ησλ εκπφξσλ, ε νπνία είλαη
ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΟΦ102. Δπίζεο, νη δηεζλείο ζπκβάζεηο έρνπλ θπξσζεί κε λφκνπο
ζηελ Διιάδα.
Χο πξνο ην ληφπηλγθ, ε Γηεζλήο χκβαζε θαηά ηνπ Νηφπηλγθ ζηνλ αζιεηηζκφ
(UNESCO, 2005), έρεη θπξσζεί κε ηνλ λ. 3516/2006 θαη ε Δπξσπατθή χκβαζε θαηά
ηεο Φαξκαθνδηέγεξζεο (1989) έρεη θπξσζεί κε ηνλ λ. 2371/1996. Έηζη κέζσ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ λνκνζεηεκάησλ έγηλε πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ
ζηελ Διιάδα κε απηά ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Όκσο, κφιηο ην 2012
κε ηελ YA 3956/19.2.2012 αλαθέξεηαη ζηελ Διιάδα ε εμεηδίθεπζε πνπ απαηηνχλ νη
έιεγρνη ληφπηλγθ απφ ην ΔΚΑΝ. Όζνλ αθνξά ηηο γελεηηθέο παξεκβάζεηο θαη
βειηηψζεηο ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε δηάηαμε ηεο χκβαζεο ηνπ Οβηέδν (1997) ππ‟
αξηζκφλ 13 πνπ αλαθέξακε ζην πξψην ηκήκα ηεο ελφηεηαο απηήο 103.
ηελ επφκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζε κηα ζχληνκε
ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ρξήζεο αζέκηησλ κέζσλ θαη κεζφδσλ. Αθνινχζσο, ζα
αλαθεξζνχκε ζηνπο εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ
βηβιηνγξαθία ζηελ ρξήζε ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο (ληφπηλγθ) θαη ζα αλαιχζνπκε ηελ
έλλνηα ηεο πξνπφλεζεο απφ εζηθήο ζθνπηάο. Δπίζεο, ζα δεκηνπξγήζνπκε ηελ
θαηάιιειε επηρεηξεκαηνινγία πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ην ζεκηηφ ή κε ζεκηηφ
ηνπ ληφπηλγθ γηα ιφγνπο πξνζβνιήο ηεο θχζεο, πγείαο ησλ αζιεηψλ, απηνλνκίαοειεπζεξίαο, δηθαηνζχλεο θαη «αζιεηηθήο εζηθήο». Σέινο, αθνχ νη παξαπάλσ
102

National Bioethics Commission (Hellas), 2013, Report in Human Enhancement- Physical
Characteristics, p.:30, (http://bioethics.gr/images/pdf/GNOMES/REPORT-Human%20enhancementPhysical%20FINAL%20GR.pdf)
103
Σν 13ν άξζξν φπνπ αλαθέξεη φηη νη επεκβάζεηο ζην αλζξψπηλν γνληδίσκα επηηξέπνληαη «κφλν γηα
πξνιεπηηθνχο, δηαγλσζηηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο θαη κφλνλ εθ‟ φζνλ δελ απνζθνπεί ζην λα
εηζαγάγεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζην γνληδίσκα ησλ απνγφλσλ».
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επηρεηξεκαηνινγία ζπγθξηζεί κε ην αξρηθφ εξψηεκα: Γηαηί είλαη ζεκηηή ε πξνπφλεζε
θαη νη λφκηκεο νπζίεο, ηφηε ζα εμεηαζηνχλ νη πξφζζεηνη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί γηα ην
γνληδηαθφ ληφπηλγθ. Απηνί είλαη: ε κφληκε ηξνπνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, ε
εζηθή επζχλε ηνπ επηζηήκνλα θαη ε δίθαηε θαηαλνκή.
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III.
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1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΘΔΜΑΣΧΝ
Ζ εζηθή ζηελ ζχγρξνλε γελεηηθή κεραληθή είλαη κία πξφθιεζε πνπ δχζθνια
νξηνζεηείηαη θαη δχζθνια πεξηγξάθεηαη. Πνηα είλαη ηα εζηθά φξηα ηεο γελεηηθήο
επηζηήκεο; Πνηεο είλαη νη ζχγρξνλέο αλαθαιχςεηο θαη επεκβάζεηο ζην αλζξψπηλν
γνληδίσκα πνπ θαιείηαη ε εζηθή λα γλσξίδεη θαη λα θαιχςεη; Καηά πφζν δηαθπβεχεηαη
ην αζιεηηθφ ηδεψδεο απφ ηελ πηζαλή πινπνίεζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ; Καηά πφζν
ηίζεηαη ζε θίλδπλν ην εζηθφ ζεκέιην ηεο ηαηξηθήο θαη ην πλεχκα ηνπ αζιεηηζκνχ;
Δίλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκαηηζκψλ (εζηθήο
θχζεσο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα ζην γελεηηθφ πιηθφ ηνπ αλζξψπνπ θαη πνπ
δελ έρεη σο ζθνπφ ηελ ζεξαπεία αιιά ηελ βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Όκσο,
απφ ηηο πξψηεο Οιπκπηάδεο, φηαλ δελ ππήξρε αθφκα ε γλψζε γηα ην γελεηηθφ πιηθφ
ηνπ αλζξψπνπ θαη ην ληφπηλγθ ήηαλ ζε έλα πξψηκν ζηάδην, ν νπζηαζηηθφο ιφγνο
ηηκσξίαο ήηαλ ην θίλεηξν γηα απάηε θαη φρη ε αλίρλεπζε θάπνηαο νπζίαο, φπσο
ζπκβαίλεη ζήκεξα. Σν επ αγσλίδεζζαη, ε επγελήο άκηιια, ε νιπκπηαθή εθερεηξία, ε
ζπληξνθηθφηεηα, ε δηθαηνζχλε θαη ηα αζιεηηθά ηδεψδε είραλ θπξίαξρν ξφιν ζηνπο
Οιπκπηαθνχο αγψλεο ησλ αξραίσλ ρξφλσλ. Παξά ην γεγνλφο ηεο θαηαπάηεζεο
νξηζκέλσλ εμ απηψλ, νη πνηλέο ηεο επνρήο εθείλεο ήηαλ αξθεηά εμεπηειηζηηθέο θαη
ηαπεηλσηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο πνηλέο ησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Σν
γεγνλφο απηφ δήισλε ηελ αλάγθε ησλ αξκφδησλ αξρψλ λα πξνάγνπλ ηα ηδεψδε θαη
ηηο αξρέο κε θάζε ηξφπν αθφκα θαη αλ γηα ηηο εζηθέο αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ
απηέο ήηαλ κε εζηθέο.
Δλ ζπλερεία, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία κε ζθνπφ ηελ
παξνπζίαζε ηεο βηνεζηθήο θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηεο απφ ηνπο ζχγρξνλνπο
ζπγγξαθείο. θνπφο απηήο ηεο αλαθνξάο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ θεληξηθψλ
δεηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία αιιά θαη ν εζηθφο πξνβιεκαηηζκφο
απηψλ. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ «ζπκβαηηθνχ» θαη
ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ.
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1.1.

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ

Οη αξραίνη Έιιελεο θαηαθαίλεηαη φηη γλψξηδαλ ην ηξίπηπρν ψκα- Ννποπλαίζζεκα. Ζ ηζνξξνπία πνπ πξνήγαγαλ κε ηελ ζσκαηηθή θαιιηέξγεηα, ηελ
αλάπηπμε ηδαληθψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ απνζθνπνχζε ζηελ δηακφξθσζε ηνπ
πλεχκαηνο θαη δεκηνπξγνχζε νινθιεξσκέλνπο θαη ψξηκνπο ελάξεηνπο αζιεηέο κε
βαζηά θαιιηέξγεηα ζπλείδεζεο. Σν Οιπκπηαθφ Ηδεψδεο απνηέιεζε έλα κέηξν ηνπ
ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη έλα ζεκαληηθφ ζχλνιν πξφηππεο ζπκπεξηθνξάο κε
ραξαθηεξηζηηθέο πνηλέο θαη παξαδείγκαηα ηηκσξίαο πξνο παξαδεηγκαηηζκφ ησλ
απνθιηλφλησλ θαη φζνλ είραλ ηελ δηάζεζε γηα απάηε.
Οη Διιαλνδίθεο γλσζηνί θαη σο «Γηθαζηέο ησλ Διιήλσλ», ήηαλ νη θξηηέο ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ηηκσξνχζαλ ηφζν πιηθά φζν θαη παξαδεηγκαηηθά (Εάλεο),
φινπο ηνπο αζιεηέο πνπ ππφθππηαλ ζην ιάζνο ηνπ ρξεκαηηζκνχ ή ηεο δσξνδνθίαο
άιισλ ζπλαζιεηψλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ λίθε. Οη Εάλεο104 ήηαλ αγάικαηα πνπ έθεξαλ
επηγξαθέο νη νπνίεο θαηέγξαθαλ ηα γεγνλφηα θαη ηνπνζεηνχληαλ εθ‟ φξνπ δσήο ζηελ
είζνδν ηνπ ζηαδίνπ κε ζθνπφ ηελ ηαπείλσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηεο πφιεο ηνπο
αιιά θαη ηνλ παξαδεηγκαηηζκφ ησλ ππνινίπσλ αζιεηψλ. Αγάικαηα κε ζθνπφ ηελ
ηηκσξία είραλ γίλεη γηα ηνλ Δχπνιν απφ ηελ Θεζζαιία ην 338 π.Υ. θαη ηνπο ηξεηο
αληηπάινπο ηνπ ζην άζιεκα ηεο ππγκαρίαο: ηνλ Αγήλσξα απφ ηελ Αξθαδία, ηνλ
Πξχηαλε απφ ηελ Κχδηθν θαη ηνλ Φφξκην απφ ηελ Αιηθαξλαζζφ105 αιιά θαη πνιιψλ
άιισλ. θνπφο θαη επηδίσμε ήηαλ λα πηνζεηεζεί ε λννηξνπία φηη «κηα Οιπκπηαθή λίθε
δελ θεξδίδεηαη κε ρξήκαηα, αιιά κε ηελ ηαρχηεηα ησλ πνδηψλ θαη ηελ δχλακε ησλ
ρεξηψλ»106,107. Δπίζεο, γλσζηή ήηαλ ε ηηκσξία ησλ Διιελνδηθψλ γηα ηελ πνηλή δηα
ξαβδηζκνχ ζε φπνηνλ μεθίλαγε πξηλ αθφκε δνζεί ε εθθίλεζε108,109,110. Παξ‟ φια απηά
φκσο νη ηηκσξίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ήηαλ πνιχ ιίγεο.
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Απφ ηνλ 7ν αηψλα π.Υ. αξρίδεη ε θξηηηθή θαη ε ζηαδηαθή ζχγθξηζε ηνπ αζιεηή
κε ηνλ πνιεκηζηή111. Ο επαγγεικαηηζκφο ηνπ αζιεηηζκνχ είρε αξρίζεη λα γίλεηαη κία
πξαγκαηηθφηεηα θαη κεγάια εζηθά αλαζηήκαηα φπσο ν σθξάηεο, ν Πιάησλ, ν
Αξηζηνηέιεο, ν Δπξηπίδεο, ν Αξηζηνθάλεο, ν Ηζνθξάηε θ.α. δελ δίζηαζαλ λα ζίμνπλ
ηηο άζρεκεο πιεπξέο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο δσήο ησλ αζιεηψλ112. Δηδηθφηεξα, ν
Δπξηπίδεο έιεγε φηη: «Απφ ηηο ρηιηάδεο ησλ θαθψλ πνπ αλέθπςαλ πάλσ ζηελ Διιάδα ην
ρεηξφηεξν ήηαλ νη αζιεηέο»113. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ε ζσκαηηθή
άζθεζε θαη ε δσή ησλ επαγγεικαηηψλ, πιένλ, αζιεηψλ είρε γίλεη αληηθείκελν
επίθξηζεο θαη απφ κεγάινπο ζηξαηεγνχο φπσο ν Μέγαο Αιέμαλδξνο114,115,116, ν
Φηινπνίκελαο117,118 θαη ν Δπακεηλψλδαο119. Έηζη ινηπφλ, νδεγεζήθακε ζε έλα
ηζηνξηθφ νδνηπνξηθφ πνπ είρε πςειά ηδαληθά, επγέλεηα ηεο ςπρήο, άκηιια, ηηκσξία
θαη κε ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ έγηλε επαγγεικαηηθφο θαη κε ελάξεηνο120,121, φπσο
αλαθέξνπλ πνιινί θηιφζνθνη θαη ηζηνξηθνί ηεο επνρήο.
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2. ΖΘΗΚΟΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ
2.1. ΖΘΗΚΟΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ «ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ» ΝΣΟΠΗΝΓΚ
Ζ ρξήζε ληφπηλγθ έρεη πξνθαιέζεη κεγάιεο αλεζπρίεο ζηνπο θχθινπο ηνπ
αζιεηηζκνχ αιιά θαη ηεο πνιηηείαο. Οη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη
απφ ηελ ρξήζε ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ έρνπλ απαζρνιήζεη πνιχ
ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Οη αλεζπρίεο πνπ
επηθξαηνχλ ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αλαθέξνληαη ζηελ βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο
απφδνζεο κε αζέκηηνπο ηξφπνπο θαη ηερληθέο, κε ζθνπφ ηελ δφμα, ην θέξδνο θαη ηελ
ππεξνρή ελφο αζιεηή έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Έηζη, ε ρξήζε ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο
πξνθαιεί αξθεηέο εζηθέο «παξαβάζεηο», νη νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπεο κε αξρέο θαη
αμίεο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ, πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο θαη ζπλαζιεηέο
ηνπ αιιά θαη πξνο ηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο.
Οη αλεζπρίεο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί νθείινληαη ζε ζέκαηα πγείαο ησλ
αζιεηψλ, πξνζβνιήο ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ, έιιεηςεο δηθαηνζχλεο, πεξηνξηζκνχ
ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο θαη αληίζεζεο ηνπ ληφπηλγθ κε ηνλ ζθνπφ ηνπ
αζιεηηζκνχ, ηα αζιεηηθά ηδαληθά θαη ηηο αξρέο ηνπ Οιπκπηζκνχ. Όκσο, πξέπεη λα
είκαζηε πξνζεθηηθνί ζηηο αληηξξήζεηο καο ζρεηηθά κε ηελ πιήξε εζηθή απφξξηςε ηνπ
ληφπηλγθ κηαο θαη δελ είλαη φιεο νη ζέζεηο κε εζηθά δηθαηνινγεκέλεο. Αμηνζεκείσην
είλαη ην γεγνλφο φηη αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ αληηηαρζεί ζηελ άπνςε φηη ην ληφπηλγθ
είλαη νινθιεξσηηθά αλεπίηξεπην θαη αζέκηην122. Όκσο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε
φηη εθ‟ φζνλ ππάξρνπλ λφκνη θαη θαλφλεο πνπ θαηαδηθάδνπλ ην ληφπηλγθ ηφζν απφ
ηνλ WADA φζν θαη απφ ην εθάζηνηε θξάηνο, νη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο θαη
αζιήηξηεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη κφλν απνδέρνληαη ηνπο θαλφλεο απηνχο θαη έηζη
ε ρξήζε ηνπ ληφπηλγθ ζεσξείηαη θαηαδηθαζηέα θαη παξάλνκε. Δπίζεο, απφ ηελ
ζθνπηά ηεο εζηθήο νη θαλνληζκνί είλαη δεθηνί απφ φινπο ηνπο αζιεηέο θαη κέζσ ηεο
απφιπηήο ζπκθσλίαο ή ηεο «ζησπεξήο ζπλαίλεζήο» ηνπο πξνο απηνχο (ζχκθσλα κε
ηνλ Locke) έζησ θαη ζησπεξά δειψλνπλ ηελ απνδνρή ηνπο πξνο απηνχο θαη έηζη ε
ρξήζε ηνπ ληφπηλγθ ζεσξείηαη εζηθά θαηαδηθαζηέα. Σέινο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην
ίδην αζέκηην θαη κε εζηθά απνδεθηφ είλαη ην ληφπηλγθ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο
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πγείαο, ηεο πξνζβνιήο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο απηνλνκίαο θαη
ηεο ειεπζεξίαο αιιά θαη ησλ αζιεηηθψλ ηδαληθψλ θαη αξρψλ ηνπ Οιπκπηζκνχ.
ε γεληθέο γξακκέο, ε βηβιηνγξαθία εζηηάδεη ζε ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο
γηα ηελ εζηθή ηελ αλζξψπηλεο «ελίζρπζεο» ζηνλ αζιεηηζκφ: (1) ζηελ βιάβε ηεο
πγείαο, (2) ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη (3) ζηελ πξνζβνιή ηνπ αζιεηηθνχ
«πλεχκαηνο»123. Ζ αλεζπρία ηεο απάηεο γηα ην κέιινλ ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη έληνλε
θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξεηαη ζε άξζξα πνπ ζρνιηάδνπλ ηελ
πεξίπησζε ηεο λνκηκνπνίεζεο φισλ ησλ απαγνξεπκέλσλ κεζφδσλ θαη νπζηψλ θαη
εάλ απηφ ζα βνεζνχζε ζηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απάηεο124.
Όκσο, ην «πλεχκα» ηνπ αζιεηηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ίδην ην «πλεχκα»
ηνπ αζιεηή θαη δηέπεηαη απφ νξηζκέλεο αμίεο φπσο: ην επ αγσλίδεζζαη θαη ε
ηηκηφηεηα, ε ππεξνρή ηεο απφδνζεο, ν ραξαθηήξαο θαη ε κφξθσζε, ε απφιαπζε, ε
ζπλεξγαζία, ε αθνζίσζε θαη ε δέζκεπζε, ν ζεβαζκφο ζηνπο θαλφλεο θαη ηνπο
λφκνπο, ν ζεβαζκφο ζηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο ζπλαζιεηέο καο, ην ζάξξνο θαη ε
αιιειεγγχε125. Απηέο πξέπεη λα είλαη νη βαζηθέο αμίεο γηα έλαλ αζιεηή θαη γηα έλαλ
αζινχκελν. Οη αξρέο απηέο πξέπεη λα πξνζδίδνπλ νπζηαζηηθφ λφεκα γηα ηελ νπζία
ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ πξσηαζιεηηζκνχ.
Αο

μεθηλήζνπκε

φκσο

λα

ζέζνπκε

κηα

δηαβάζκηζε

ησλ

εζηθψλ

πξνβιεκαηηζκψλ γηα ηε ρξήζε ληφπηλγθ. Γηαηί είλαη ζεκηηή ε πξνπφλεζε θαη νη
λφκηκεο νπζίεο; Έλα επηρείξεκα γη‟ απηήλ ηελ εξψηεζε είλαη φηη ν θάζε έλαο κπνξεί
λα πξνπνλείηαη φζν ζέιεη θαη επηζπκεί ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη λα θαηαλαιψλεη
νπνηαδήπνηε λφκηκε νπζία επηζπκεί. Χο αληεπηρείξεκα δηαηππψλεηαη ε απνκάθξπλζε
απφ ηελ θχζε ηνπ αλζξψπνπ κέζσ ηεο ζθιεξήο θαη εμαληιεηηθήο πξνπφλεζεο θαη
ηεο θαηαλάισζεο νπζηψλ αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη λφκηκεο ή φρη.
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ν άλζξσπνο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο
χπαξμήο ηνπ πξνζπάζεζε λα θάλεη ηε δσή ηνπ θαιχηεξε θαη πην άλεηε, κε
απνηέιεζκα λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θχζε ηνπ. Απηφ ην επηηχγραλε κέζσ ηεο
πξνεηνηκαζίαο ηνπ κε εξγαιεία θπλεγηνχ, ηεο δεκηνπξγίαο ελδπκάησλ, ηεο
123
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θαηαζθεπήο θαηνηθηψλ αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο επηζηεκψλ φπσο ε ηαηξηθή. ηελ
ζπλέρεηα, φζν ν άλζξσπνο έιπλε ηα βηνπνξηζηηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη ηα
πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ ρξφλν,
μεθίλεζε λα δεκηνπξγεί ρφκπη θαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ρξεζίκεπαλ γηα ηελ
θνηλσληθνπνίεζε ηνπ, ηελ επθνξία ηνπ αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ επραξίζηεζε. Σα
ρφκπηο απηά, πνιιέο θνξέο κε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή δνπιεηά κπνξνχζαλ λα
εμειηρζνχλ ζε θάπνηνπ είδνπο εξγαζία, κε απνηέιεζκα ην νηθνλνκηθφ φθεινο. Έηζη
ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ πξσηαζιεηηζκφ. Ο πξσηαζιεηηζκφο είλαη έλα ζηάδην κεηά ηνλ
αζιεηηζκφ, ν νπνίνο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο θαη κπνξεί κεηέπεηηα λα
ζεσξεζεί κηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε νηθνλνκηθά νθέιε. Σν ηαιέλην είλαη
έλα αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ θαινχ αζιεηή. Σν ηαιέλην ελφο παηδηνχ ζηνλ
αζιεηηζκφ φπσο θαη ην ηαιέλην ζηε κνπζηθή ελφο άιινπ είλαη θάηη ην νπνίν
αλαθαιχπηεηαη κε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε πνιιά δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Άξα, φπσο
βνεζάκε θαη επηηξέπνπκε ζηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ην ηαιέλην ηνπο ζηελ κνπζηθή,
έηζη πξέπεη λα ζπκβαίλεη θαη ζηνλ αζιεηηζκφ. Όπσο δηδάζθνπκε ζε έλα ηαιαληνχρν
παηδί ζην βηνιί, κνπζηθή, λφηεο θαη ηνπ επηηξέπνπκε λα καζεηεχεη θαη λα κνξθψλεηαη
γχξσ απφ απηφ, έηζη επηηξέπνπκε θαη ζηα παηδηά ηα νπνία είλαη ηαιαληνχρα ζην
αζιεηηζκφ λα πξνπνλνχληαη. Σφζν ην παηδί πνπ θαιιηεξγεί ην ηαιέλην ηνπ ζηε
κνπζηθή φζν θαη εθείλν πνπ ην θαιιηεξγεί ζηνλ αζιεηηζκφ έρνπλ δηθαίσκα ζηελ
ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο126. Όπσο, έλα παηδί πξνεηνηκάδεηαη θαη
δηαβάδεη γηα λα δψζεη εμεηάζεηο γηα λα πάξεη έλα πηπρίν ζε κηα μέλε γιψζζα έηζη
ζπκβαίλεη θαη κε εθείλν πνπ θάλεη πξνπφλεζε. ηελ πξψηε πεξίπησζε δελ θηάλεη ην
ηαιέλην ηεο γισζζνκάζεηαο γηα λα επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ, ελψ ζηελ δεχηεξε δελ
θηάλεη ην θπζηθφ ηαιέλην γηα πςειή αιηηθφηεηα γηα λα επηηχρεη ζε έλαλ αζιεηηθφ
αγψλα κηα πςειή επίδνζε. ηελ βηβιηνγξαθία γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη
εάλ καο ελδηέθεξε ην έκθπην ηαιέλην δελ ζα δηλφηαλ ηφζε έκθαζε ζηελ πξνπφλεζε,
ηελ δηαηξνθή θαη φια ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά νη αζιεηέο θαη νη
πξνπνλεηέο ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνπφλεζεο θαη θαη‟ επέθηαζε θαη
ηεο απφδνζήο ηνπο127. Κάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα επζηαζεί, κηαο θαη ν ζπγγξαθέαο δελ
έρεη ιάβεη ππ‟ φςηλ ηνπ φηη θάπνηνο πνπ έρεη έκθπην ηαιέλην ζηελ κνπζηθή δελ ζα
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πξέπεη λα θάλεη φζν πεξηζζφηεξα κπνξεί (κε εζηθφ ηξφπν) ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ην
ηαιέλην ηνπ; Δίλαη ζεκηηφ θαη εζηθά ζσζηφ λα κάζεη θάπνηνο κνπζηθή, λα
θαιιηεξγήζεη ην κνπζηθφ ηνπ απηί θ.η.ι. Άιισζηε, ε αλαγλψξηζε ηνπ πφζν θαινί ή
«ραξηζκαηηθνί» είκαζηε ζε θάηη πξνυπνζέηεη θαιιηέξγεηα θαη ελαζρφιεζε κε απηφ.
Έηζη ινηπφλ, ε ηάζε γηα ηειείσζε ηεο αλζξψπηλεο θιεξνλνκηάο αιιά θαη ηεο
ππαθνήο ησλ θαλφλσλ πξέπεη λα είλαη κέιεκα ελφο εζηθνχ αηφκνπ πνπ ζέβεηαη ηελ
θπζηθή ηνπ ηάζε γηα επδαηκνλία.
Ο άλζξσπνο ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία έρεη ηελ ηάζε λα δέρεηαη σο εζηθή ηελ
ζεξαπεία αζζελεηψλ αθφκα θαη αλ απηή δηέπεηαη απφ έλα ξίζθν γηα ηελ δσή ηνπ
αζζελνχο ελψ θξαηάεη κηα αξλεηηθή ζηάζε γηα ηελ πξνπφλεζε, πνπ κε γλψζε θαη
εμεηδίθεπζε, δελ πξνθαιεί ζε θακία πεξίπησζε βιάβε ζηελ πγεία ηνπ αζιεηή. Σέινο,
ε αλαθάιπςε ηνπ ηαιέληνπ δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξσηαζιεηηζκνχ,
φκσο είλαη κηα εμέιημε ζηνλ ηνκέα απηφ, ηελ νπνία δελ κπνξνχκε λα απαγνξεχζνπκε
κηαο θαη φινη νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα ηειεηνπνηεζνχλ θαη λα δηαθξηζνχλ ζε θάηη
ην νπνίν είλαη θαινί. Αθφκε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πξσηαζιεηηζκφο γίλεηαη
επαγγεικαηηθφο, ηφηε φπσο δελ κπνξνχκε λα εκπνδίζνπκε θάπνηνλ επαγγεικαηία λα
εξγαζζεί έηζη δελ κπνξνχκε λα εκπνδίζνπκε θαη έλαλ αζιεηή λα θάλεη ην ίδην ζην
αληηθείκελν ηνπ. Άξα, δελ ππάξρεη πξφβιεκα απφ εζηθήο ζθνπηάο γηα ην ζεκηηφ ή κε
ζεκηηφ ηεο πξνπφλεζεο.
Όζνλ αθνξά ηηο λφκηκεο νπζίεο, έλα επηρείξεκα είλαη φηη εθ‟ φζνλ
επηηξέπνληαη ηφηε κπνξεί ν θαζέλαο λα ηηο ρξεζηκνπνηεί. Χο αληεπηρείξεκα είλαη φηη
φιεο νη νπζίεο είλαη ελ δπλάκεη απαγνξεπκέλεο άξα θαη δελ πξέπεη λα
θαηαλαιψλνληαη. Χο αξρή γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ αληεπηρεηξήκαηνο απηνχ ζέηνπκε
φηη ν WADA έρεη εθδψζεη κφλν ηελ ιίζηα ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. Απηφ
ζεκαίλεη φηη φπνηα νπζία δελ είλαη εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιίζηαο ζεσξείηαη λφκηκε
θαη άξα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο. Κάηη ηέηνην φκσο, δελ θαίλεηαη λα είλαη απνδεθηφ
κηαο θαη ε ιίζηα ηνπ WADA ζπλερψο αλαλεψλεηαη κε λέεο νπζίεο πνπ πξνζηίζεληαη
ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. Έηζη, νη λφκηκεο νπζίεο δελ είλαη παξά κηα πξνζσξηλή
θαηάζηαζε πνπ είλαη απξνζδηφξηζηε θαη ελ δπλάκεη απαγνξεπκέλε. Άξα, ν φξνο
λφκηκεο νπζίεο ζεσξείηαη κε δφθηκνο.
Σέινο, παξαηεξνχκε φηη νη αζιεηέο πνπ θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ κπνξνχλ λα
ξηζθάξνπλ ηελ πγεία ηνπο γηα ηα ξεθφξ θαη ηε λίθε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε
53

παξαηεξνχκε ηελ ζχγθξνπζε ησλ αγαζψλ ηεο πγείαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο σθέιεηαο.
Άξα ν αζιεηήο θαιείηαη λα δηαιέμεη πνηα είλαη ζεκαληηθφηεξε αλάγθε γηα εθείλνλ θαη
λα θξηζεί εζηθά γηα ηελ επηινγή ηνπ απηή.
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Γηαηί φκσο είλαη αζέκηην ην ληφπηλγθ γεληθά;
Δίλαη αζέκηην ην ληφπηλγθ θαη ε πξνπφλεζε γηα ιφγνπο πξνζβνιήο ηεο θχζεο;
ε απηφ ην ηκήκα ηεο εξγαζίαο ζα εμεηάζνπκε θαηά πφζν είλαη ζεκηηφ ή κε
ζεκηηφ ην ζέκα ηνπ ληφπηλγθ ζε πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ πξψηε αθνξά ηνπο
ιφγνπο πξνζβνιήο ηεο θχζεο, ε δεχηεξε ηελ πγεία, αθνινπζνχλ ε απηνλνκία, ε
δηθαηνζχλε θαη ηέινο νη ιφγνη «αζιεηηθήο εζηθήο». Δλ ζπλερεία, φινη νη παξαπάλσ
ιφγνη ζα εμεηαζηνχλ θαηά πφζν δηαθέξνπλ απφ ην πξψην ηκήκα ησλ εζηθψλ
πξνβιεκαηηζκψλ.
Όζνλ αθνξά ηελ θχζε ην επηρείξεκα είλαη ην εμήο: Η πξνπφλεζε είλαη θάηη
αθχζηθν θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν είλαη κε εζηθή θαη νη αζιεηηθέο επηδφζεηο κεηά απφ
ζπζηεκαηηθή πξνπφλεζε απνηηκνχληαη σο θπζηθέο. Χο ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο πνπ λα κπνξεί λα εληζρπζεί πεξηζζφηεξν
απφ ηηο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο128 κε ζεκηηφ ηξφπν. Σν ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα έρεη
σο πξψην αληεπηρείξεκα φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζηαζεξή πεξηγξαθή γηα ην ηη είλαη
θπζηθφ θαη ηη φρη φζνλ αθνξά ηελ πξνπφλεζε. Δπίζεο, ην δεχηεξν αληεπηρείξεκα
είλαη φηη κπνξεί λα ζεσξεζεί αλήζηθν λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζηαζκά γηα ην ηη
ζεσξείηαη θπζηθφ θαη ηη κε θπζηθφ ζηελ πξνπφλεζε. Αλαιπηηθφηεξα, κπνξεί λα
ζεσξεζεί θπζηθή ε ρξήζε ελφο νιφζσκνπ καγηφ αιιά φρη ε πξνπφλεζε ηεο
θνιχκβεζεο, επίζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί θπζηθή ε ρξήζε παπνπηζηψλ κε θαξθηά
(ζπάημ) αιιά φρη ε πξνπφλεζε ζην πςφκεηξν ελφο αζιεηή πνπ γελλήζεθε θαη
κεγάισζε ζε κηα ηέηνηα πεξηνρή. Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηεο αθπζηθφηεηαο ηεο
πξνπφλεζεο είλαη φηη κεηψλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ αζιεηψλ θαη δελ
ελζαξξχλεη ηελ πξνβνιή ησλ θπζηθψλ ηαιέλησλ129. Όκσο, έλαο ηέηνηνο ηζρπξηζκφο
δελ ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο130 πνπ θάλεη θάπνηνο αζιεηήο
πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηα θπζηθά απνθηεζέληα πξνζφληα ηνπ. Δπηπιένλ, ε
πξνπφλεζε κε ζθνπφ ι.ρ. ηελ βειηίσζε ηεο αληνρήο δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηε
θαιχηεξε απφδνζε ζε θάπνην αγψληζκα αληνρήο αιιά νχηε θαη ηελ δηάθξηζε ζε
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απηφ131. Άξα, ην θπζηθφ ηαιέλην δελ είλαη απαξαίηεην φηη επεξεάδεηαη απφιπηα απφ
ηελ πξνπφλεζε. Δπίζεο, ηφζν ζην πξψην αληεπηρείξεκα φζν θαη ζην δεχηεξν, δελ
έρεη ιεθζεί ππ‟ φςηλ ε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πξνπφλεζεο απφ άζιεκα ζε άζιεκα.
Αλαιπηηθφηεξα, ην ηξέμηκν ηνπ δξνκέα πνπ γίλεηαη κε ηηο θπζηθέο ηνπ δπλάκεηο ζε
έλα δάζνο ζεσξείηαη πην θπζηθή πξνπφλεζε απφ εθείλε ελφο πνδειάηε πνπ
πξνπνλείηαη ζε έλα ηερλεηφ αληηθείκελν (πνδήιαην) θαη ζε έλαλ δξφκν απφ άζθαιην;
Φπζηθά ν δηαρσξηζκφο ησλ αγσληζκάησλ ζε θπζηθά ή ηερλεηά δελ είλαη ν ζθνπφο
απηήο ηεο εξγαζίαο αιιά κε απηφ ην παξάδεηγκα θαίλεηαη ε αβαζηκφηεηα ηνπ
ηζρπξηζκνχ γηα θπζηθή ή κε θπζηθή πξνπφλεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ δερφκαζηαλ ην
ηζρπξηζκφ απηφ σο βάζηκν ζα έπξεπε λ‟ αθαηξέζνπκε απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο
φια εθείλα ηα αγσλίζκαηα ηα νπνία απαηηνχλ ρξήζε εμνπιηζκνχ. Χο αζιεηηθφο
εμνπιηζκφο ζεσξείηαη ην πνδήιαην, ηα βάξε, ην θνληάξη ηνπ άικαηνο επί θνληψ, ην
καγηφ θαζψο θαη ηα αζιεηηθά ξνχρα θαη παπνχηζηα. Φπζηθά απηά δελ ζα κπνξνχζαλ
λ‟ αθαηξεζνχλ γηα επλφεηνπο ιφγνπο, άξα ε ηερλεηή ή κε θπζηθή πξνπφλεζε, ζε
απηφ ην αληηθείκελν, ζεσξείηαη απνξξηπηέα σο φξνο δηφηη ην κφλν πνπ ζα κπνξνχζε
λα επηηχρεη είλαη ε απνηξνπή θαη ε απνζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ
λέσλ αλαθαιχςεσλ ηεο ζηνλ αζιεηηζκφ.
Σέινο, αλ ζεσξείηαη κε εζηθφ λα θαιιηεξγνχκε ην ζψκα καο κέζσ ηεο
πξνπφλεζεο άιιν ηφζν κε εζηθφ ζα ζεσξνχηαλ ε θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ κέζσ ηεο
ζπζηεκαηηθήο κειέηεο βηβιίσλ θαη ζπγγξακκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο. Όκσο, ε
ππεξάζπηζε ηεο θπζηθφηεηάο καο σο αλζξψπηλν είδνο δελ επέξρεηαη κε ηελ
απαγφξεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θιεξνλνκίαο καο θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε καο ζε
έλαλ ηξφπν δσήο πνπ καο θιεξνλνκήζεθε πξηλ ρηιηάδεο ρξφληα. Άξα, κέζσ ηεο
πξνπφλεζεο δελ δηαθπβεχεηαη ε πξνζβνιή ηεο θχζεο ελψ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε
ληφπηλγθ δελ ηίζεηαη ζέκα πξνζβνιήο ηεο δηφηη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα έπξεπε λα
απαγνξεχζνπκε θαη νπνηαδήπνηε άιιε ηερλεηή δηαδηθαζία, φπσο πξναλαθέξακε.
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Ζ βειηίσζε ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζσζηήο πξνπφλεζεο θαη φρη ηεο
πξνπφλεζεο ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο αξρέο. Οη αξρέο απηέο είλαη: ε αξρή ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
εξεζίζκαηνο επηβάξπλζεο, ηεο πξννδεπηηθήο αχμεζεο ηεο επηβάξπλζεο, ηεο παξαιιαγήο ηεο
πξνπνλεηηθήο επηβάξπλζεο, ηεο επηβάξπλζεο θαη απνθαηάζηαζεο- αλάιεςεο, ηεο επαλάιεςεο θαη
δηάξθεηαο, ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηεο αληηζηνηρίαο κε ηελ ειηθία, ηνπ καθξνρξφληνπ πξνγξακκαηηζκνχ,
ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο ξπζκηδφκελεο αιιειεπίδξαζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο πξνπφλεζεο θαη ηεο
πεξηνδηθφηεηαο θαη θπθιηθφηεηαο. Δπίζεο, απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο ζσζηήο πξνπφλεζεο είλαη ε
ηερληθή θαη νη παξάγνληεο θπζηθήο θαηάζηαζεο (ε δχλακε, ε ηαρχηεηα, ε αληνρή, ε θηλεηηθφηεηα θαη
νη ζπληνληζηηθέο ηθαλφηεηεο).
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Δίλαη αζέκηην ην ληφπηλγθ θαη ε πξνπφλεζε γηα ιφγνπο πξνζβνιήο ηεο πγείαο θαη ηεο
αζθάιεηαο ηνπ αζιεηή;
Σν πην ζπλεζηζκέλν επηρείξεκα ζηελ βηβιηνγξαθία είλαη νη βιαβεξέο
ζπλέπεηεο πνπ πξνζδίδεη ζηελ πγεία ησλ αζιεηψλ ε ρξήζε θαξκαθνδηεγεξζεο ή
ληφπηλγθ. Ζ αζθάιεηα είλαη φλησο έλαο αξθεηά ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ
απαγφξεπζε, ηεο θαξκαθνδηέγεξζεο απφ ην θξάηνο. Όκσο, πνιιά εξσηήκαηα
γελληνχληαη απφ κηα ηέηνηα πξάμε. Οη πεξηζζφηεξεο νπζίεο θαη κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη αζιεηέο είλαη αξθεηά επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ηνπο θαη νη
παξελέξγεηεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζηνλ ζάλαην. Απηφ ην επηρείξεκα είλαη
φλησο αιεζέο θαη βάζηκν. ηελ βηβιηνγξαθία έλαο αξθεηά ζεκαληηθφο αξηζκφο
αζιεηψλ πνδειαζίαο θαη δξνκέσλ ηνπ θιαζζηθνχ αζιεηηζκνχ έρεη ππνζηεί ζε λεαξή
ειηθία θαξδηαθή πξνζβνιή εμαηηίαο ηεο ρξήζεο EPO θαη άιισλ δηεγεξηηθψλ
νπζηψλ132,133,134. Αληεπηρείξεκα ζηελ ινγηθή ηεο αλάγθεο γηα απαγφξεπζε ηνπ
ληφπηλγθ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη βιαβεξφ γηα ηελ πγεία ησλ αζιεηψλ, δελ
κπνξεί λα επζηαζεί κε βάζε ηελ εζηθή επηρεηξεκαηνινγία. Οη αζιεηέο θαη νη
ζπλεξγάηεο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ πνιιά κέζα, ηξφπνπο θαη ηερληθέο πξνπφλεζεο, είδε
θαη ζπλδπαζκνχο δηαηξνθήο αιιά θαη λφκηκα ζθεπάζκαηα κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε
απνθαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ κεηά ηελ πξνπφλεζε πνπ επίζεο κπνξνχλ λα
βιάςνπλ ηελ πγεία ηνπο, φκσο δελ έρνπλ απαγνξεπηεί. Απηφ ην αληεπηρείξεκα είλαη
εχινγν, φκσο ε αζθάιεηα ηεο πγείαο ελφο αζιεηή θαη ελφο αλζξψπνπ γεληθφηεξα δελ
ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ηελ ζπγθξίλνπκε κε άιιεο επηθίλδπλεο ή απαγνξεπκέλεο
κεζφδνπο αιιά λα ηελ θαηαδηθάδνπκε θαηεγνξεκαηηθά.
Δπίζεο, σο αληεπηρείξεκα ζεσξνχκε φηη πνιιά είλαη ηα αζιήκαηα πνπ
ζεσξνχληαη αξθεηά επηθίλδπλα ζε ζρέζε κε άιια φπσο νη αγψλεο απηνθηλήησλ, ε
πνδειαζία θαη ε αλαξξίρεζε, αιιά ε απαγφξεπζή ηνπο δελ είλαη ην επηζπκεηφ
απνηέιεζκα. Οη θίλδπλνη ελφο αζιήκαηνο δελ είλαη πάληα ηφζν απιήο κνξθήο
αμηνινγήζεσο. Οη εμσηεξηθήο κνξθήο θίλδπλνη δελ είλαη δπλαηφλ λ‟ απνθεπρζνχλ,
φπσο νη ππφινηπνη, π.ρ. ζηελ πνδειαζία δξφκνπ κηα ζχγθξνπζε απφ άιινπο
πνδειάηεο ή απφ θάπνην απηνθίλεην ή κεραλή πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπλνδεία ηνπ
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πεινηφλ, δελ είλαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία θηλδχλσλ φπσο ην ληφπηλγθ, ην νπνίν είλαη
δπλαηφλ λ‟ απνθεπρζεί. Άξα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ελίζρπζε κε
θπζηθνχο ηξφπνπο πνπ είλαη πξνζηηνί πξνο φινπο ζρεδφλ ηνπο αζιεηέο φπσο ε
δηαηξνθή αθφκα θη φηαλ είλαη απζηεξή, ε πξνπφλεζε αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ είλαη ζθιεξή, δελ απνηεινχλ ηθαλά επηρεηξήκαηα ψζηε λα ζεσξεζεί ε ρξήζε
ληφπηλγθ σο εζηθά απνδεθηή γηα ηελ πγεία ησλ αζιεηψλ.
Πάξα ηαχηα, είκαζηε ζε ζέζε λα πηζηεχνπκε φηη νη θίλδπλνη πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη αζιεηέο ιφγσ ηεο επηδίσμή ηνπο γηα δηάθξηζε θαη λίθε, κπνξνχλ
λα ζεσξεζνχλ επηηξεπηνί ζηνλ βαζκφ ηνπ αλεθηνχ. πκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
θηλδχλσλ ηνπ ληφπηλγθ135 πνπ είλαη πξφβιεκα γηα ηελ θπζηθή αζθάιεηα ησλ αζιεηψλ.
Όκσο, νη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί καο γηα ηελ αζθάιεηα δελ θαιχπηνληαη σο εδψ.
Δπεηδή ν αζιεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη ρξήζε ληφπηλγθ θαη ην γλσξίδεη, σο
έιινγν νλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηελ πξάμε ηνπ απηή κε βάζε ηηο αξρέο θαη
ηηο αμίεο ηνπ. Ζ αθεηεξία ηνπ εζηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ έγθεηηαη ζην ζέκα επζχλεο
πνπ έρεη ν αζιεηήο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ησλ ζπγρξφλσο δψλησλ ζηελ ίδηα
θνηλσλία.
Αο ζέζνπκε ινηπφλ, ηξία θξηηήξηα γηα λα εμεηάζνπκε ηνλ εζηθφ
πξνβιεκαηηζκφ ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ. Πξψηνλ, ην
σθειηκηζηηθφ ππφδεηγκα. Ο σθειηκηζκφο σο έλα ζπλεπεηνθξαηηθφ ζχζηεκα ζα καο
εμππεξεηήζεη λα ζέζνπκε έλα θξηηήξην κε βάζε ηελ εζηθή νξζφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ
ληφπηλγθ απφ ηηο ζπλέπεηέο ηνπ ζηελ πγεία ηνπ αζιεηή. χκθσλα κε ηνπο
σθειηκηζηέο θηιφζνθνπο, ζθνπφο ησλ πξάμεψλ καο πξέπεη λα είλαη ε κεγαιχηεξε
θαηά ην δπλαηφλ σθέιεηα γηα ηνλ κεγαιχηεξν θαηά ην δπλαηφλ αξηζκφ αηφκσλ136. Ζ
νξζνινγηθή κνξθή ηνπ σθειηκηζκνχ νδεγεί ζε δχν κνξθέο ζπλεπεηνθξαηίαο, ηελ
«εγσηζηηθή» θαη ηελ αιηξνπηζηηθή. Δίλαη εκθαλέο φηη ε πξψηε ηθαλνπνηεί ηελ
πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ ληφπηλγθ ζην πεδίν ηνπ πξσηαζιεηηζκνχ θαζψο ε
ζπγθεθξηκέλε έρεη σο εζηθφ θαλφλα ηελ σθέιεηα ηνπ εαπηνχ ηνπ αζιεηή, ρσξίο λα
σθειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Έηζη ινηπφλ, ε πξνζσπηθή
επηπρία ελφο αζιεηή πνπ έρεη θάλεη ρξήζε ληφπηλγθ θαη έρεη ζηεθζεί ληθεηήο δελ
πξνθαιεί θάπνην φθεινο, ζπκθέξνλ ή ρξεζηκφηεηα ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο
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ζπλαλζξψπνπο ηνπ αζιεηή. Φπζηθά, ε αηνκηθή επηπρία ελφο αζιεηή δελ είλαη ιφγνο
πξνο παξάβιεςε φκσο, δελ είλαη επαξθήο ιφγνο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην θξηηήξην ηνπ
Χθειηκηζκνχ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Bentham θαη ηελ ζεσξία ηνπ γηα ηελ
αξηζκεηηθή ησλ εδνλψλ, φπνπ ε έληαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο εδνλήο παίδνπλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν σο πνζνηηθνί ραξαθηήξεο137 θαη κφλν, δελ πηζηεχσ φηη θαη πάιη
ηθαλνπνηνχλ ηελ ρξήζε ηνπ ληφπηλγθ138. Αθνινχζσο, εάλ αλαδεηήζνπκε ηελ πνηφηεηα
ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπκε ηελ εζηθή απνδνρή ηνπ ληφπηλγθ ζηνλ ηνκέα ηεο
πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη πάιη δελ ζα κπνξέζνπκε λα βξνχκε θάπνηα εζηθή
ηθαλνπνίεζε. Σν γεγνλφο απηφ επαιεζεχεηαη εάλ ρσξίζνπκε ηηο εδνλέο κε βάζε ην
επίπεδφ ηνπο, ζε πςεινχ ή ρακεινχ επηπέδνπ 139,140. Τςεινχ επηπέδνπ ή πνηνηηθά
αλψηεξεο, ν Mill ζεσξεί ηηο εδνλέο ηεο δηάλνηαο θαη ησλ εζηθψλ αηζζεκάησλ ζηηο
νπνίεο δελ ζπγθαηαιέγεηαη ην ληφπηλγθ. Άξα, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην
σθειηκηζηηθφ ππφδεηγκα δελ ηθαλνπνηείηαη σο θξηηήξην γηα ηελ εζηθά επηηξεπηή
ρξήζε ηνπ ληφπηλγθ γηα ην αληηθείκελν ηεο πγείαο.
„Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ησλ ζπκθεξφλησλ απφ ηελ ζθνπηά ησλ άιισλ εθ‟
φζνλ ε ρξήζε ληφπηλγθ δελ δηθαηνινγείηαη απφ αιηξνπηζηηθά θίλεηξα ή απφ
θηιάλζξσπε θαη δίθαηε ζπκπεξηθνξά δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη πξνάγεη ηα
ζπκθέξνληα ησλ «άιισλ»141. Σέινο, ε ρξήζε ληφπηλγθ είλαη κε εζηθά επηηξεπηή θαη
αζέκηηε γηα ηνλ ιφγν ηεο αζθάιεηαο ηεο πγείαο ηνπ αζιεηή κηαο θαη δελ ηθαλνπνηεί
θαλέλα απφ ηα ηξία θξηηήξηα ησλ εζηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ ηέζεθαλ.
Δπίζεο, δελ είλαη ν κφλνο ιφγνο γηα ηνλ απνθιεηζκφ θαξκάθσλ θαη
ηερλνινγηψλ πνπ εληζρχνπλ επηδφζεηο142 απφ ηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ. Αθφκε θαη
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εθείλεο νη εληζρπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αζθαιείο θαη
πξνζηηέο ζε φινπο κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ αζιήκαηνο143 θαη
ηελ πγεία ηνπ αζιεηή. Άξα ε ρξήζε ληφπηλγθ ζεσξείηαη αζέκηηε γηα ιφγνπο πγείαο
θαη αζθάιεηαο ηνπ αζιεηή.
Όζνλ αθνξά ηελ δηαθνξά ηεο αζέκηηεο πιεπξάο ηνπ ληφπηλγθ κε ην αλ είλαη
ζεκηηή ε πξνπφλεζε ζεσξψ φηη δελ ηίζεηαη θακία ζχγθξηζε. Ζ πξνπφλεζε θαη ε
άζθεζε γεληθφηεξα έρεη απνδεηρζεί φηη βειηηψλεη ηελ πγεία144. Δίλαη ηαηξηθψο
απνδεδεηγκέλν φηη ηφζν ε ζσκαηηθή145 φζν θαη ε πλεπκαηηθή πγεία146 ηνπ
αζθνχκελνπ βειηηψλεηαη. Οη αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο γίλνληαη θαιχηεξεο, ην ζψκα
δπλακψλεη, έλα αίζζεκα επθνξίαο θαη επεμίαο δηαθαηέρεη ηνλ αζιεηή θαη
ζρεκαηίδεηαη έλα πγηέζηεξν πξνθίι γηα ηνλ άλζξσπν.
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Δίλαη αζέκηην ην ληφπηλγθ θαη ε πξνπφλεζε γηα ιφγνπο απηνλνκίαο;
Ζ ρξήζε ληφπηλγθ ζεσξείηαη φηη πηζαλψο πξνζβάιεη ηελ απηνλνκία ηνπ
δξψληνο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αζιεηηθή δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ηνπ
ληφπηλγθ ν αζιεηήο απηφο πηζαλψο ζεσξεί φηη κε ηελ λνκνζεζία πνπ θαηαδηθάδεη ην
ληφπηλγθ, πεξηνξίδεηαη ε απηνλνκία ηνπ. Σν επηρείξεκα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη
φηη φηαλ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ληφπηλγθ, ηφηε πεξηνξίδεηαη ή πξνζβάιιεηαη ε
απηνλνκία ηνπ αζιεηή.
Ο εζηθφο πξνβιεκαηηζκφο είλαη εάλ ε ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο θαη ηεο
επηινγήο ελφο αζιεηή είλαη ηθαλή ψζηε ν αζιεηήο λα θάλεη ηελ ρξήζε ληφπηλγθ ζε
αγψλεο. χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, «εζηθφλ» είλαη ε ςπρηθή ιεηηνπξγία ηεο
«βνχιεζεο», ηεο ζέιεζεο. Τη είλαη φκσο ε βνχιεζε; Βνχιεζε είλαη ε ζηαζεξή
ζέιεζε θαη ε επηζπκία γηα ηελ επηδίσμε θαη ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζθνπνχ, επηπιένλ,
είλαη ε ςπρηθή ιεηηνπξγία πνπ εθδειψλεηαη ζηελ ηάζε γηα θάηη, θαη ζηελ πξνζπάζεηα
γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζθνπνχ πνπ επηιέρζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζπλεηδεηά. Άξα,
ε ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο πξνυπνζέηεη δπλαηφηεηα επηινγήο. Αθνινχζσο, ε
ειεχζεξε επηινγή απαηηεί ηελ ζπλεηδεηή απφθαζε άξα ηελ θαηάιιειε εθηίκεζε θαη
γλψζε (ή ελεκέξσζή ηεο απφ αμηφπηζηε πεγή) ηεο θαηάζηαζεο. Ζ βνχιεζε, σο κηα
ηθαλφηεηα λα ιακβάλνπκε απνθάζεηο γηα ηηο πξάμεηο καο, είλαη θαη απηή έλα είδνο
πξάμεο, κηα πξάμε λνεηηθή ε νπνία πξνεγείηαη ηεο θπζηθήο πξάμεο ηελ νπνία
απνθαζίζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε. Έηζη, εάλ γηα παξάδεηγκα απνθαζίζνπκε φηη
ζε πέληε ιεπηά ζα ζεθσζνχκε απφ ηελ θαξέθια γηα λα πάκε κηα βφιηα, κπνξνχκε
έπεηηα λα ην πξαγκαηνπνηήζνπκε. χκθσλα φκσο κε ηνλ Hobbes νη πξάμεηο καο
κπνξεί λα είλαη δχν εηδψλ, νη αθνχζηεο θαη νη εθνχζηεο θαη ε βνχιεζε θαζαπηή
ζεσξείηαη αθνχζηα147. Αλαιπηηθφηεξα, εάλ απνθαζίζσ λα ζεθσζψ απφ ηελ θαξέθια
ζε πέληε ιεπηά, έρσ ηελ βνχιεζε λα ην θάλσ, αιιά αιιάδσ γλψκε θαη απνθαζίδσ
φηη είλαη κάιινλ αδχλαην. ε απηφ ην απιφ παξάδεηγκα πξφθεηηαη λα πάξσ κηα
απφθαζε είηε λα ζεθσζψ είηε λα κελ ζεθσζψ, σζηφζν ε απφθαζή κνπ θαζ‟ απηή,
ηελ ζηηγκή εθείλε, ην πνηα ζα είλαη θαη πνηνο ζα είλαη ν θαζνξηζηηθφο ιφγνο ή ην
θίλεηξν ηεο απφθαζήο κνπ ζεσξείηαη θαηά ηνλ Hobbes σο θάηη ην αθνχζην ή κε
ειεγρφκελν. Πσο ζρεηίδεηαη φκσο απηφ ην παξάδεηγκα κε ην ληφπηλγθ; Έζησ φηη έλαο
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αζιεηήο έρεη ηελ ειεπζεξία λα απνθαζίζεη εληφο δχν εκεξψλ εάλ ζα θάλεη ρξήζε
απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ ή φρη. Έζησ φηη απνθαζίδεη ζεηηθά ζηελ ρξήζε
ληφπηλγθ θαη μεθηλάεη ηελ απαηηνχκελε αγσγή, ηφηε ε απφθαζή ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ
Hobbes είλαη αθνχζηα ή κε ειεγρφκελε. Φπζηθά θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο ειαθξπληηθφ. Αθφκα θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, νη πιηθνί
θαη νη νηθνλνκηθνί ψζεζαλ ηνλ αζιεηή ζε κηα ηέηνηα απφθαζε, αθφκε θαη ηφηε είλαη
εθνχζηα ε απφθαζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν αζιεηήο είρε ην πεξηζψξην λα ζθεθζεί
θαη λα ζέζεη ηηο εζηθέο ηνπ αξρέο θαη αμίεο ψζηε λα πξνβεί ζε κηα απφθαζε πνπ ηνλ
εθθξάδεη θαη ηνλ αληηπξνζσπεχεη. Θα κπνξνχζακε λα θαληαζηνχκε ηελ ρξήζε
ληφπηλγθ σο κηα ζπλεηδεηή πξάμε πνπ πξνθαιεί έλαλ εζηθφ θαζνξηζκφ ζε έλα
ελζπλείδεην άηνκν. Έηζη ζεσξείηαη φηη ν ηζρπξηζκφο ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο θαη ηεο
ζέιεζεο δελ κπνξεί λα επζηαζεί ζηελ ππεξάζπηζε ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ αιιά κφλν
ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Έηζη, ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ πξνζβάιιεηαη ε απηνλνκία
ηνπ αζιεηή πνπ θάλεη ρξήζε ληφπηλγθ.
Όκσο ε ειεπζεξία- απηνλνκία ελφο αζιεηή λα θάλεη ρξήζε ληφπηλγθ κεηψλεη ηελ
ειεπζεξία- απηνλνκία ελφο άιινπ αζιεηή λα ζπκκεηάζρεη ζε έλαλ αγψλα ρσξίο ρξήζε
ληφπηλγθ; Γηα ηελ απάληεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξήκαηνο, απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε είλαη λα ζέζνπκε ηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ θαη λα εμεηάζνπκε
εάλ απηά ηθαλνπνηνχλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε ειεπζεξία ελφο αζιεηή πνπ επηζπκεί ηελ
ρξήζε ληφπηλγθ δελ πξέπεη λα ελνρινχλ ηνπο ππφινηπνπο αζιεηέο άξα θαη ην θξάηνο.
Ο Mill ζέηεη ην φξην ηεο ειεπζεξίαο αλαθεξφκελνο σο εμήο: «Ο κνλαδηθφο ζθνπφο
ράξηλ ηνπ νπνίνπ λνκηκνπνηείηαη [..] λα πεξηνξηζηεί ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ παξά ηελ
ζέιεζή ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη γηα λα απνηξέςεη ηε βιάβε ζε άιια άηνκα. Γελ
λνκηκνπνηείηαη φκσο ην θξάηνο λα πεξηνξίζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ γηα ην δηθφ ηνπ
θαιφ (ζσκαηηθφ ή εζηθφ). Γελ δηθαηνχηαη λα ην ππνρξεψζεη λα θάλεη ή λα κελ θάλεη
θάηη δηφηη ππνηίζεηαη πσο έηζη ζα είλαη θαιχηεξα γηα ην ίδην ή δηφηη ζα ην θάλεη
επηπρέζηεξν ή γηαηί ζχκθσλα κε θάπνηνπο έηζη είλαη πην ζσζηφ ή πην ζνθφ. Τν άηνκν
είλαη θπξίαξρν πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ»148,149. Έηζη ινηπφλ, νδεγνχκαζηε ζηελ αξρή ηεο
κε βιάβεο (harmful principle), θαηά ηελ νπνία ε ρξήζε ληφπηλγθ ζπλδέεηαη κε ηελ
απάηε πνπ πξνθαιεί ν αζιεηήο ζηνπο ζεαηέο πνπ έρνπλ πιεξψζεη θάπνην εηζηηήξην
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γηα ηελ δηνξγάλσζε, ζηνπο δηνξγαλσηέο, ζηνπο ζπλαζιεηέο, ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ζηνλ ίδην ηνλ πξνπνλεηή ηνπ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ
Feinberg γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, ζηα φξηα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο αιιά θαη
ζηνλ δηάινγν γηα ην ηη είλαη βιάβε. Ο Feinberg σο θιαζηθφο ππνζηεξηθηήο ηνπ
θηιειεπζεξηζκνχ ζεσξεί φηη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα κελ πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ησλ
πνιηηψλ παξά κφλν ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ν πεξηνξηζκφο ηεο
λνκηκνπνηείηαη απφ εζηθέο αξρέο150. Οη αξρέο απηέο είλαη: ε αξρή ηεο βιάβεο (harm
principle), ε αξρή ηεο πξνζβνιήο (offence principle), ν λνκηθφο εζηθηζκφο (legal
moralism), ελψ ν Wertheimer πξνζζέηεη ηελ αξρή ησλ ζπιινγηθψλ αγαζψλ
(collective benefits principle), ηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο (justice principle) θαη ηέινο
ηελ αξρή ηεο αλάγθεο (need principle)151. ηελ πεξίπησζε ηνπ ληφπηλγθ ε αξρή ηεο
κε βιάβεο πξνζβάιιεηαη δηφηη βιάπηεη ηνπο ζεαηέο, ηνπο δηνξγαλσηέο θαη ηνπο
ζπλαζιεηέο φπσο πξναλαθέξακε. Ζ αξρή ηεο πξνζβνιήο, επίζεο ζίγεηαη γηαηί ν
αζιεηήο πνπ θάλεη ρξήζε ληφπηλγθ πξνζβάιεη κε ηελ ελέξγεηά ηνπ απηήλ, ηνπο
ζπλαζιεηέο ηνπ πξνθαιψληαο ηνπο αηζζήκαηα αγαλάθηεζεο θαη αεδίαο θαη ηνπο
ζεαηέο κε αηζζήκαηα ληξνπήο θαη απαμίσζεο γηα ηνλ ίδην ηνλ αγψλα. Δπίζεο, ζίγεη
ηνλ εαπηφ ηνπ νηθνλνκηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο θαιχπηεη ηα έμνδα ηεο
παξάλνκεο αγσγήο ηνπ αιιά θαη εζηθά δηφηη παξαλνκεί ζχκθσλα κε ηνπο αζιεηηθνχο
θαλφλεο θαη ηνπο γεληθφηεξνπο λνκηθνχο θαλφλεο ηνπ θξάηνπο ηνπ θαη ηνπ WADA.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηνπ Feinberg, ν λνκηθφο εζηθηζκφο, ε
θξαηνχζα ζπκβαηηθή εζηθή πξνθαιεί έλα αίζζεκα απνηξνπηαζκνχ ζηνπο αλζξψπνπο
γχξσ απφ ηνλ αζιεηή πνπ έρεη θάλεη ρξήζε ληφπηλγθ. Αιιά αθφκα θη αλ δελ έβιαπηε
θαλέλαλ ε πξάμε απηή ην θνηλφ αίζζεκα ηελ θξίλεη αλήζηθε θαη απνθιίλνπζα απφ
ηελ θξαηνχζα ζπκπεξηθνξά. Άξα, νδεγνχκαζηε ζηελ παξαδνρή φηη ε πξάμε ηνπ
ληφπηλγθ κεηψλεη ηελ απηνλνκία ελφο άιινπ αζιεηή λα ζπκκεηέρεη ζηνπο αζιεηηθνχο
αγψλεο θαη ρξεηάδεηαη λα πεξηνξηζηεί ε ειεπζεξία ηνπ αζιεηή πνπ ην πξάηηεη. Δπίζεο,
ν πεξηνξηζκφο ηεο κπνξεί λα λνκηκνπνηεζεί γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. Ζ ειεπζεξία
θαη ε απηνλνκία δελ κπνξνχλ λα είλαη απεξηφξηζηεο φηαλ δηαθπβεχνληαη ηέηνηα
ζέκαηα θαη ε θαηαλνκή ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη απζαίξεηε. Δπηπξνζζέησο, φζνλ
αθνξά ηηο αξρέο ηνπ Wertheimer γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο, ε ρξήζε
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ληφπηλγθ δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή δεκνζίσλ αγαζψλ, νχηε πξνάγεη ηελ
δηθαηνζχλε ή εμππεξεηεί αλάγθεο άιισλ αλζξψπσλ, άξα νχηε ζε απηήλ ηελ
πεξίπησζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έγθεηηαη ζηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηε ρξήζε ηνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ν Feinberg ζπδεηά θαη ηηο
ηέζζεξηο, λνκηκνπνηεί κφλν ηηο δχν πξψηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο152 πνπ
θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ηθαλνπνηείηαη ην επηρείξεκα φηη ε ρξήζε ληφπηλγθ
έγθεηηαη ζηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα θάλεη ηελ ρξήζε ηνπ, εηδηθά ζε έλαλ αγψλα
πνπ ην απαγνξεχεη θαη πνπ ν ίδηνο ν αζιεηήο ην γλσξίδεη. Έηζη, ζηελ πξψηε
πεξίπησζε ηεο απαγφξεπζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ληφπηλγθ απαληάηαη ε κε πξνζβνιή ηεο
απηνλνκίαο ηνπ πξάηνληνο. Δπίζεο, ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε δειαδή ηεο κείσζεο ηεο
ειεπζεξίαο- απηνλνκίαο ηνπ ζπλαζιεηή πνπ δελ έρεη πξνβεί ζην αηφπεκα ηεο
θαξκαθνδηέγεξζεο αληηιακβαλφκαζηε ην αζέκηην ηεο πξάμεο απηήο.
Όζνλ αθνξά ηελ δηαθνξά ηεο αζέκηηεο πιεπξάο ηνπ ληφπηλγθ γηα ιφγνπο
απηνλνκίαο κε ην αλ είλαη ζεκηηή ε πξνπφλεζε, ην επηρείξεκα ηίζεληαη σο εμήο: Έζησ
φηη ζεσξνχκε φηη πξνζβάιινληαη νη αξρέο ηεο κε βιάβεο θαη ηεο πξνζβνιήο, ε
θξαηνχζα ζπκβαηηθή εζηθή θαη έηζη λνκηκνπνηείηαη ε θνηλσλία θαη ην θξάηνο λα
πεξηνξίζεη ηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ. Αξρηθά, δελ πξνζβάιιεηαη ε αξρή ηεο κε
βιάβεο κηαο θαη δελ βιάπηεηαη νχηε ππνβάιιεηαη ην άηνκν ζε θάπνην παξάινγν
θίλδπλν απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηελ πξνπφλεζε. Δπίζεο, νχηε ε αξρή ηεο
πξνζβνιήο αιινηψλεηαη κηαο θαη δελ πξνζβάιιεηαη θαλέλα πξφζσπν απφ ηελ
ελέξγεηα απηή ηνπ αζιεηή. Σέινο, ε θξαηνχζα ζπκβαηηθή εζηθή δελ θαίλεηαη λα
βιάπηεηαη κηαο θαη δελ θξίλεηαη αλήζηθε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζιεηή λα πξνπνλείηαη.
Έηζη, δελ ηθαλνπνηείηαη ην αξρηθφ καο επηρείξεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνπνλείηαη, άξα δελ κπνξεί λα γίλεη θαη εζηθά
απνδεθηφ.
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Δίλαη αζέκηην ην ληφπηλγθ θαη ε πξνπφλεζε γηα ιφγνπο δηθαηνζχλεο;
Σν επηρείξεκά καο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη φηη: ην ληφπηλγθ πξνζβάιιεη
δεηήκαηα δηθαηνζχλεο. Γηα λα εληνπίζνπκε εάλ ηζρχεη έλα ηέηνην επηρείξεκα ζα
πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε ηα εζηθά ζέκαηα δηθαηνζχλεο πνπ αλαθχπηνπλ. Πξψηνλ, έλα
εζηθφ ζέκα δηθαηνζχλεο είλαη ην πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηνπλ νξηζκέλνη αζιεηέο κε
νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε ρξήζε νπζηψλ ή κεζφδσλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ
απφδνζε ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα.
Γεχηεξνλ, ηίζεηαη γλήζην ζέκα δηθαηνζχλεο πξνο εθείλνπο ηνπο αζιεηέο πνπ δελ
θάλνπλ ρξήζε ληφπηλγθ θαη ζπλαγσλίδνληαη ελ αγλνία ηνπο ζε έλα άδηθν πεξηβάιινλ
κε εθείλνπο πνπ θάλνπλ ρξήζε ληφπηλγθ. Σξίηνλ, δήηεκα δηθαηνζχλεο ηίζεληαη φηαλ
θάπνηνη αζιεηέο είλαη εθ θχζεσο πην κπψδεηο ή ηθαλφηεξνη ζε θάπνηα αγσλίζκαηα ζε
ζρέζε κε άιινπο.
Όζνλ αθνξά ηνλ πξψην ηζρπξηζκφ ζεσξψ φηη δελ ηίζεηαη εζηθφ ζέκα
δηθαηνζχλεο ή πξνζβνιή απηήο δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαθεξφκαζηε ζε
δηθαηνζχλε ζε θάηη ην νπνίν είλαη παξάλνκν εθ ησλ πξνηέξσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε
νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ελφο αζιεηή λα πξνβεί ζε αγνξά νπζηψλ ληφπηλγθ ζε ζρέζε
κε έλαλ πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη απηήλ ηελ αγνξά δελ ζέηεη γλήζηα ζέκαηα
δηθαηνζχλεο γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε αληζφηεηα είλαη εγγελψο άδηθε απφ κφλε ηεο.
Δπηπιένλ, ππάξρνπλ αληζφηεηεο πνπ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη είλαη κε δίθαηεο
ζηνλ αζιεηηζκφ φπσο νη ζπλζήθεο πξνπφλεζεο. Κάπνηεο ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ
θφζκνπ, φπσο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη ηεο Χθεαλίαο
παξέρνπλ θαιχηεξα ζηάδηα θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαιχηεξα ζπζηήκαηα
πγείαο φζνλ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε αζιεηηθψλ ηξαπκαηηζκψλ, επθνιφηεξε
πξφζβαζε ζε δηαηηνιφγνπο θαη δηαηξνθνιφγνπο αιιά θαη παλεπηζηήκηα γηα
εθπαίδεπζε

ή

επηκφξθσζε

επαγγεικαηηψλ

πξνπνλεηψλ.

Αληηζέησο,

ρψξεο

αλαπηπζζφκελεο ηεο Αζίαο ή ηεο Αθξηθήο δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο ίδηεο
δπλαηφηεηεο ζε αζιεηέο πςεινχ επηπέδνπ. Όκσο θάηη ηέηνην δελ είλαη ζέκα
δηθαηνζχλεο αιιά ζέκα αληζνηήησλ θαη ε ρξήζε ληφπηλγθ είλαη κηα απαγνξεπκέλε
δηαδηθαζία απφ κφλε ηεο. Έηζη, νπνηαδήπνηε αληζφηεηα θαηά ηελ ρξήζε ληφπηλγθ
είλαη εγγελψο άδηθε ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη θαη νη αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ηεο

65

πγείαο ή ζην πφζηκν λεξφ. Δπίζεο, είλαη πξνθαλέο φηη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα
δελ είλαη δίθαην εμ‟ νξηζκνχ ηνπ153.
ηνλ δεχηεξν ηζρπξηζκφ ηεο κε εζηθήο ρξήζεο ηνπ ληφπηλγθ ζχκθσλα κε ηελ
αξρή ηεο δηθαηνζχλεο ζίγνληαη ζέκαηα ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ θαηά ηα νπνία
ην θξάηνο είλαη ππεχζπλν θαη νθείιεη λα παξεκβαίλεη. Αλαιπηηθφηεξα, νη αζιεηέο πνπ
δελ θάλνπλ ρξήζε ληφπηλγθ θαη ζπλαγσλίδνληαη ελ αγλνία ηνπο ζε έλα άδηθν
πεξηβάιινλ κε εθείλνπο πνπ θάλνπλ ρξήζε ληφπηλγθ είλαη πνιιέο θνξέο κηα
πξαγκαηηθφηεηα ζηα ζηάδηα θαη ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Πνιιέο δε είλαη νη
πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπλ εμειηρζεί δίθεο θαη ηειενπηηθέο ζπγθξνχζεηο κε απνηέιεζκα
ηηο θξαηηθέο ή πνιηηεηαθέο παξεκβάζεηο πξνο ιχζε ησλ ζεκάησλ απηψλ.
Όκσο γηαηί νθείιεη ην θξάηνο λα παξέκβεη κε πνηλέο θπιάθηζεο ζηνπο ρξήζηεο
ληφπηλγθ; Γηα λα απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηη
είδνπο αμίεο πξνζβάιινληαη. χκθσλα κε ηνλ Dworkin νη επηπηψζεηο ηεο ηερλνινγίαο
ζηνλ άλζξσπν κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ κέζσ ηεο δηάθξηζεο ησλ αμηψλ ζε παξάγσγεο
θαη εγγελείο. Οη παξάγσγεο αμίεο (derivative values) αθνξνχλ δεηήκαηα
ηθαλνπνηήζεσο ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ, δειαδή απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
δηθαηνζχλεο154. Δλψ, νη κε παξάγσγεο αμίεο ή απηνηειείο155 αμίεο (detached values)
δελ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπκθέξνληαη νξηζκέλσλ αηφκσλ αιιά είλαη «εγγελείο» αμίεο.
Ζ θχζε δηαζέηεη απηνηειή αμία κε ηελ έλλνηα πνπ είλαη απηνηειέο έλα έξγν ηέρλεο,
έηζη θαη ε αλζξψπηλε θχζε κε ηηο ηδηφηεηέο ηεο, ηηο ειιείςεηο ηεο αιιά θαη ηελ
νληφηεηά ηεο δηαζέηεη απηνηειή αμία. Οη εγγελείο αμίεο ζπλπθαίλνληαη κε θάπνηνπ
είδνπο επέλδπζε ζε αμία. Άξα, κε ηελ αιινίσζή ηεο κέζσ ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ, ελφο
έξγνπ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε θχζε (φπσο ην αλζξψπηλν ζψκα) δεκηνπξγείηαη έλαο
εζηθφο πξνβιεκαηηζκφο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη δελ ππάξρεη ν ζεβαζκφο, απφ
ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ληφπηλγθ, ηνπ «αγψλα» ηεο θχζεο γηα ηελ
δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ είδνπο.
Οη εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο εγείξνπλ ζπρλά εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά
κε ηηο παξάγσγεο αμίεο (ζπκθέξνληα θαη δηθαηψκαηα) θαη ηελ δηαλεκεηηθή
153

Kious, BM 2008, „Philosophy on steroids: Why the anti-doping position could use a little
enhancement‟, Theor Med Bioeth, vol.29, no.4, p.:225.
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δηθαηνζχλε, φκσο είλαη αδηακθηζβήηεην φηη νη εγγελείο αμίεο (αλζξψπηλε δσή) ζέηνπλ
ηα κεγαιχηεξα εξσηήκαηα. Πνιινί θηιφζνθνη εθθξάδνπλ εξσηήκαηα γηα ην αλ
ππάξρεη θάηη πνπ κπνξεί λα έρεη εγγελή αμία156, ν αζιεηηζκφο κπνξεί λα έρεη δηφηη δελ
εμππεξεηεί κφλν ζπκθέξνληα αιιά θαη επηζπκίεο157 φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ηέρλε ή
ηελ κνπζηθή. Ζ κνπζηθή γηα θάπνηνλ πνπ δελ επηζπκεί λα αθνχζεη ή λα αζρνιεζεί
καδί ηεο δελ έρεη ηελ απαξαίηεηε αμία φκσο απηφ δελ ζπλεπάγεηαη φηη νη ππφινηπνη
άλζξσπνη πνπ δελ επηζπκνχλ λα γίλνπλ πηαλίζηεο ή βηνιηζηέο θάλνπλ θάπνην ιάζνο ή
δελ κπνξνχλ λα δείμνπλ ζεβαζκφ ζηελ κνπζηθή πνπ ζπλζέηνπλ νη κνπζηθνί
(ππνθεηκεληθά ζεκαληηθφ/ subjectivity). Έηζη θαη ζηνλ αζιεηηζκφ, επεηδή νξηζκέλνη
ηνλ ζεσξνχλ ζεκαληηθφ είηε κε ηηο πξάμεηο ηνπο είηε κε ηελ αδηαθνξία ηνπο δελ
ζεκαίλεη φηη ν αζιεηηζκφο δελ δηαζέηεη αμία θαη δελ απαηηείηαη ζεβαζκφο πξνο
απηφλ158. Δπίζεο, κπνξεί θάηη λα είλαη εγγελψο πνιχηηκν (intrinsically valuable) φηαλ
ε αμία πνπ δηαζέηεη δελ είλαη εμαξηεκέλε απφ απηφ πνπ επραξηζηεί θάπνηνπο
αλζξψπνπο, φπσο έλαο πίλαθαο δσγξαθηθήο κε επηξξνή απφ ηελ αλαγέλλεζε ίζσο λα
κελ αξέζεη ζε έλαλ ιάηξε ηεο δσγξαθηθήο πνπ ζαπκάδεη ην ξεχκα ηνπ ξνθνθφ ή απφ
θάπνηνλ πνπ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ δσγξαθηθή γεληθφηεξα. Ζ ίδηα ινγηθή επηθξαηεί
θαη ζην ζέκα ηνπ αζιεηηζκνχ, ε αμία ελφο ρξπζνχ κεηαιιίνπ ησλ νιπκπηαθψλ
αγψλσλ ηνπ Παξηζηνχ ηνπ 1900 πνπ εθηίζεηαη ζε έλα κνπζείν δελ κπνξεί λα έρεη ηελ
ίδηα αμία ή ηνλ ζαπκαζκφ κε απηήλ πνπ έρεη ζηα κάηηα ελφο αζιεηή ή ελφο ιάηξε ηνπ
αζιεηηζκνχ. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα λα δνχκε απφ θνληά, έζησ έλα εθ ησλ δχν, αθφκα
θη αλ έρνπκε δεη ρηιηάδεο αληίγξαθα159 ζε βηβιία ή ζην δηαδίθηπν, ζα καο πξνθαινχζε
δένο. Ζ πξάμε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πίλαθα δσγξαθηθήο ηνπ ξεχκαηνο ηεο
αλαγέλλεζεο ή ηνπ ρξπζνχ κεηαιιίνπ ηνπ 1900 καο δεκηνπξγεί κηα απνθξνπζηηθή
αίζζεζε, κηα αίζζεζε βεβήισζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αζιεηηθήο καο θιεξνλνκηάο.
Έηζη, αηζζαλφκαζηε κε νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ καο σο
αλζξψπσλ θαη φρη απαξαίηεηα σο αηφκσλ κηαο ρψξαο κφλν. Με απηφλ ηνλ
παξαιιειηζκφ αληηιακβαλφκαζηε φηη ν αζιεηηζκφο είλαη έλα πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν,
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πνπ πξνάγεη αξρέο, ήζε, έζηκα, παξαδφζεηο θαη έηζη φπσο ζεβφκαζηε ην απνηέιεζκα
ελφο ηειηθνχ νιπκπηαθψλ αγψλσλ πνπ είλαη ην κεηάιιην ή ην δάθληλν ζηεθάλη έηζη
πξέπεη λα ζεβφκαζηε θαη ηελ δηαδηθαζία πξνο απηφ, πνπ είλαη ν αγψλαο θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε απηφλ. Άξα, ε ρξήζε ληφπηλγθ απφ έλαλ αζιεηή
πξνζβάιεη ηελ αμία ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο πνπ πξέπεη λα
δηέπεη ηνλ αγψλα απηφλ έλαληη ησλ ζπλαζιεηψλ ηνπ.
Έηζη, απαληψληαη θαη νη δχν πξψηνη ηζρπξηζκνί πεξί δηθαηνζχλεο φπνπ δελ
παίδνπλ ξφιν νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο ή ε ρξήζε, απφ νξηζκέλνπο αζιεηέο, ληφπηλγθ
επεηδή ε δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε δελ παίδεη ξφιν ζηελ πξνζβνιή ησλ δηθαησκάησλ
θαη ζπκθεξφλησλ ησλ «θαζαξψλ» αζιεηψλ. Ο αζιεηηζκφο δηαζέηεη απφ κφλνο ηνπ
κηα αμία πνπ πξνζβάιιεηαη κε ηε ρξήζε ληφπηλγθ. Έηζη, ζηνλ πξψην ηζρπξηζκφ δελ
ηίζεηαη ζέκα δηθαηνζχλεο ελψ ζηνλ δεχηεξν ηζρπξηζκφ ηίζεηαη.
Ο ηξίηνο ηζρπξηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνηνη
αζιεηέο είλαη εθ θχζεσο πην κπψδεηο ή πην ηθαλνί ζε νξηζκέλα αγσλίζκαηα ζε ζρέζε
κε άιινπο. Θέκα δηθαηνζχλεο δελ ηίζεηαη νχηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε γηαηί ε
θπζηθή θιεξνλνκηά δελ ζέηεη ζέκαηα δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ θαη δελ ζα
κπνξνχζε θάηη ηέηνην λα δηθαηνινγήζεη κηα θξαηηθή παξέκβαζε. Σν απνηέιεζκα
απηνχ είλαη φηη νη άλζξσπνη πνπ είλαη γελλεκέλνη κε κηα πξνδηάζεζε γηα πςειέο
επηδφζεηο ζε έλα ζπνξ είλαη επλνεκέλνη ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ εθ θχζεσο, φκσο
είλαη ζην δηθφ ηνπο ρέξη εάλ ζα αλαθαιχςνπλ πνπ είλαη θαινί θαη εάλ θαιιηεξγήζνπλ
απηήλ ηελ πξνδηάζεζή. Έηζη ινηπφλ, δελ ηίζεηαη ζέκα δηθαηνζχλεο ζηηο εθ θχζεσο
επηινγέο θαη «θιεξνλνκηέο».
Αθνινχζσο, πξέπεη λα δηαθξίλνπκε εάλ ην θξάηνο κπνξεί ή ρξεηάδεηαη λα
παξεκβαίλεη ψζηε λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ζηνπο αζιεηέο. Σν θξάηνο νθείιεη λα
παξέκβεη γηα αξθεηνχο ιφγνπο φπσο νη ζρέζεηο πξνο ηξίηνπο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο
φπνπ ζίγνληαη ζπκθέξνληα ή δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηνπ θαη πξέπεη λα ζέηεη φξηα
ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ κε ηελ ρξήζε ηνπ «ζπκβαηηθνχ» ληφπηλγθ. Ηδαληθά, ε
εμαζθάιηζε ίζεο πξφζβαζεο ζε νπνηνδήπνηε κέζν πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη κηα
επίδνζε απνηειεί ην κέηξν ηεο δηθαηνζχλεο160. Αλ θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ, ε
απαγφξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ είλαη, θαη‟ αξρήλ, ζεκηηή, ζε δηαγσληζηηθέο
160
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δηαδηθαζίεο (π.ρ. ζηνλ αζιεηηζκφ- ηδίσο ηνλ πξσηαζιεηηζκφ, φπνπ ην ζπκθέξνλ ησλ
ηξίησλ είλαη εληνλφηεξν)161.
Σέινο, απνδεηθλχεηαη φηη ην αξρηθφ καο επηρείξεκα φηη ζεσξνχκε πσο
πξνζβάιιεηαη ε δηθαηνζχλε απφ ηελ ρξήζε ληφπηλγθ δελ θαίλεηαη λα επζηαζεί ζηελ
πξψηε πεξίπησζε φπνπ αλαθεξφκαζηε ζην πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηνπλ νξηζκέλνη
αζιεηέο κε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε ρξήζε νπζηψλ ή κεζφδσλ πνπ
βειηηψλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο ζε ζρέζε κε άιινπο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ δπλαηφηεηα
απηή. Δπίζεο, νχηε ζηελ ηξίηε πεξίπησζε δελ ηίζεηαη ζέκα δηθαηνζχλεο δηφηη δελ
δηθαηνινγείηαη ε θξαηηθή παξέκβαζε. Όζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ηίζεληαη
έλα γλήζην ζέκα δηθαηνζχλεο πξνο ηνπο αζιεηέο εθείλνπο πνπ δελ πξάηηνπλ ρξήζε
θαξκαθνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ ή κεζφδσλ ληφπηλγθ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα άδηθν
πεξηβάιινλ κε εθείλνπο πνπ θάλνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Έηζη, λνκηκνπνηείηαη
ην θξάηνο λα παξεκβαίλεη αθνχ ζίγνληαη ηα δεηήκαηα πνπ πξναλαθέξακε.
Όζνλ αθνξά ηελ δηαθνξά ηεο αζέκηηεο πιεπξάο ηνπ ληφπηλγθ γηα ιφγνπο
δηθαηνζχλεο κε ην αλ είλαη ζεκηηή ε πξνπφλεζε, ην επηρείξεκα ηίζεληαη σο εμήο: Η
πξνπφλεζε δελ είλαη ζεκηηή δηφηη δεκηνπξγεί έλα πιενλέθηεκα πέξαλ ηνλ θπζηθψλ
δπλαηνηήησλ ηνπ αζιεηή έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Πσο κπνξνχκε φκσο λα δερηνχκε ηελ
ζπγθεθξηκέλε παξαδνρή σο νξζή, απ ηελ ζηηγκή πνπ ηίπνηα ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία
δελ κπνξεί λα θαηαθηεζεί ρσξίο πξνζπάζεηα θαη ππνκνλή; Έλαο αζιεηήο κπνξεί λα
θαιιηεξγήζεη ην θπζηθφ ηνπ ηαιέλην ρσξίο λα ζίγεη δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληα άιισλ
θαη απηφο ν ηξφπνο είλαη ε πξνπφλεζε. Ο ηζρπξηζκφο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα
ήηαλ φηη εάλ καο ελδηέθεξε ην έκθπην ηαιέλην δελ ζα επηηξέπακε ηελ ελαζρφιεζε
ησλ αζιεηψλ κε ηελ πξνπφλεζε πνπ ζθνπφ έρεη ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο162.
Όκσο, νχηε κπνξεί νχηε έρεη ην δηθαίσκα ην ίδην ην θξάηνο ή ε θνηλσλία λα εκπνδίζεη
ηελ θαιιηέξγεηα ελφο γλήζηνπ ηαιέληνπ φηαλ απηή πινπνηείηαη κε λφκηκν θαη εζηθφ
ηξφπν. Φπζηθά θαη ζα ήηαλ εζηθά ζεκηηφ έλαο αζιεηήο λα θαιιηεξγήζεη ην ηαιέλην
ηνπ κε ηελ πξνπφλεζε κηαο θαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηθαηνινγεί ηελ ειεχζεξε
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο163 ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηελ ειεχζεξε απαζρφιεζε
161
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ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ. Άιισζηε, ε αλαθάιπςε ηνπ πφζν θαινί ή «ραξηζκαηηθνί»
είκαζηε ζε θάηη φπσο ν αζιεηηζκφο, πξνυπνζέηεη ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ πξνπφλεζε
θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ ηξφπνπ δσήο απαιιαγκέλνπ απφ θαηαρξήζεηο.
Έηζη ινηπφλ, ε ηάζε γηα ηειείσζε ηεο αλζξψπηλεο θιεξνλνκηάο ηνπ αλζξψπνπ
αιιά θαη ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα είλαη κέιεκα ελφο
εζηθνχ αηφκνπ πνπ ζέβεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαη ηελ θπζηθή ηνπ
θιεξνλνκηά. πκπεξαζκαηηθά, δελ ηθαλνπνηείηαη ην επηρείξεκα γηα ην αζέκηην ηεο
πξνπφλεζεο γηα ιφγνπο δηθαηνζχλεο.
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Δίλαη αζέκηην ην ληφπηλγθ θαη ε πξνπφλεζε γηα ιφγνπο «αζιεηηθήο εζηθήο»;
Σν αξρηθφ καο επηρείξεκα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη φηη δελ ζα έπξεπε λα
καο ελδηαθέξνπλ νη θαλφλεο ησλ αζιεκάησλ δηφηη ν αζιεηηζκφο δελ ζα έπξεπε λα έρεη
ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο. Ο αζιεηηζκφο απαξηίδεηαη απφ νξηζκέλνπο θαλφλεο, ηδαληθά
αιιά θαη αξρέο, ηηο νπνίεο ε ρξήζε ληφπηλγθ είλαη ζε ζέζε λα αιινηψζεη ή λα
θαηαζηξέςεη. Σν αληεπηρείξεκά καο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη φηη ηα αζιήκαηα
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ άπνςε ησλ θαλφλσλ ηνπο164. Όπσο ν Rawls ηζρπξίζηεθε,
εάλ θάπνηνο μεθηλήζεη λα παίμεη κπέηδκπνι ή άιια αζιήκαηα, ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη165. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ζπκβεί θάηη ηέηνην, ηφηε ν αζιεηήο παχεη λα δξα ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα. Έηζη,
φπσο ε ζπκκεηνρή ζε έλαλ αγψλα πνδειαζίαο166 δελ είλαη δίθαηε κε ηελ ζπκκεηνρή
ελφο κεραλνθίλεηνπ κέζνπ π.ρ. κνηνζηθιέηαο ή κεραλνινγηθά ηξνπνπνηεκέλνπ
πνδειάηνπ, έηζη θαη ν ηζρπξηζκφο απηφο καο νδεγεί ζηελ παξαδνρή φηη ην ίδην
ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε κηαο απαγνξεπκέλεο νπζίαο ή κεζφδνπ απφ
ηνλ WADA βειηηψλεη ηελ απφδνζε ελφο αζιεηή. Οη θαλφλεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα
νινθιεξψλνπλ ηελ νπζία θαη ηελ ππφζηαζε ηνπ αζιήκαηνο θαη ηελ αμία ηνπ
αζιεηηζκνχ γεληθφηεξα. Ο ηζρπξηζκφο φηη ε ρξήζε ληφπηλγθ είλαη κε εζηθά επηηξεπηή
ελζαξξχλεηαη απφ ηελ αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ αζιεηηζκνχ.
Γηαηί ε λίθε ηνπ πνδειαηηθνχ γχξνπ Γαιιίαο κε κνηνζπθιέηα δελ καο ραξνπνηεί
ή δελ καο πξνθαιεί ηνλ ίδην ζαπκαζκφ πξνο ηνλ αζιεηή κε εθείλνλ πνπ ηα θαηάθεξε κε
έλα πνδήιαην; Γηαηί ε αιιαγή ησλ πηνληψλ ζην αγσληζηηθφ ζθάθη απφ ηνλ έλαλ αζιεηή
φηαλ ν άιινο δελ θνηηάεη καο δεκηνπξγεί κηα απαμίσζε γηα ηελ λίθε ηνπ; Σν επ
αγσλίδεζζαη θαη ηα αζιεηηθά ηδαληθά ήηαλ ηφζν γηα ηελ αξραηφηεηα φζν θαη γηα ηελ
ζχγρξνλε θνηλσλία κηα πεγή αγλφηεηαο θαη θαιήο ζέιεζεο κε ζηφρν ηελ εζσηεξηθή
ηειεηφηεηα. Ζ ζπλαδειθνζχλε θαη ε αθηινθέξδεηα απνθέξνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε
εζσηεξηθή ηειεηφηεηα θαη νη θαλφλεο ησλ αζιεκάησλ απνηεινχλ κηα πεγή δχλακεο
γηα ηνλ αζιεηή. Απηή ε πεγή δχλακεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εζσηεξηθφηεηα δελ
κπνξεί παξά λα πξνζδψζεη κηα αμία ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηα ηδαληθά ηνπ, κηα αμία πνπ
έρεη θαιιηεξγεζεί απφ ην γλήζην αζιεηηθφ πλεχκα θαη έρεη θαζηεξσζεί πιένλ κέζα
164
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ζηνπο αηψλεο. Σν αζιεηηθφ πλεχκα πεγάδεη απφ ην γλήζην αξραίν νιπκπηαθφ πλεχκα.
Σν πλεχκα ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ, είλαη έλα πλεχκα ειεχζεξν θαη απαιιαγκέλν
απφ εζληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο δεζκεχζεηο167. Τπεξεηεί έλα ινγηθφ θαη
ζνθφ εηξεληθφ δηεζληζκφ θαη εμππεξεηεί κηα θνηλσληθή εηξήλε ζε δηεζλή θιίκαθα.
Γηα ηνλ νιπκπηζκφ, αξρή, ηέινο θαη ζθνπφο είλαη απνθιεηζηηθά ε βειηίσζε ηνπ
αλζξψπνπ κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αζιεηηζκνχ ζε έλα λέν θαηλφκελν
δσήο θαη πνιηηηζκνχ168. Έηζη ζεσξνχκε ηνλ αζιεηηζκφ σο έλα θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζηηθφ αγαζφ κε παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα θαη πξέπεη λα εμεηάζνπκε εάλ είλαη θαη
«χςηζην»169 ζχκθσλα κε ηνλ Κant ψζηε λα απνθαλζνχκε γηα ηελ εζηθή ηεο
παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ.
Σν «χςηζην αγαζφ» θαηά ηνλ Kant απνηειεί κηα ζχλζεζε ηεο εζηθφηεηαο θαη
ηεο επδαηκνλίαο. Γηα λα ην πεηχρεη ν Kant απηφ πξνβαίλεη ζε κία δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ
αλψηαηνπ θαη ηνπ νινθιεξσκέλνπ (ή θαζ‟ εαπηφ χςηζην) αγαζνχ. Χο «χςηζην
αγαζφ» ζεσξεί ν Kant ηελ ζπλχπαξμε ή ζχλζεζε εζηθφηεηαο θαη επδαηκνλίαο, θαη
κάιηζηα κε απηή ηε ζεηξά: ε εζηθφηεηα (ή ε αξεηή) είλαη ην αλψηαην αγαζφ θαη ν
πξψηνο αλαγθαίνο φξνο φισλ, «φζα καο θαίλνληαη επηζπκεηά θαη ηεο επηδίσμεο ηεο
επδαηκνλίαο», αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ χςηζηνπ αγαζνχ ε επδαηκνλία είλαη ην δεχηεξν
ζηνηρείν ηνπ πςίζηνπ αγαζνχ, εθείλν πνπ ην νινθιεξψλεη (ΚΠΛ, 5, 110-1/164-5)170.
Έηζη, εθ‟ φζνλ ζεσξνχκε ηνλ αζιεηηζκφ έλα είδνο αγαζνχ πνπ ε θνηλσλία θαη ν
πνιηηηζκφο πξνζθέξνπλ απιφρεξα ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο αιιά θαη ζε εκάο ηνπο
ίδηνπο δελ ζεσξείηαη εζηθά επηηξεπηφ λα αιινηψλνπκε ηελ δηαδηθαζία παξαβηάδνληαο
ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ εθάζηνηε αζιήκαηνο κε ζθνπφ ηελ παξαπνίεζε θαη
ηελ λφζεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ηελ απφξξηςε ηεο επδαηκνλίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο
αξεηήο πνπ επηδεηά ν θάζε αζιεηήο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κε θάζε ηνπ πξάμε κηα
«επηπρηζκέλε» δσή. Φπζηθά, ν θάζε αζιεηήο θαη ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα πξάμεη φπσο επηζπκεί, ε πξάμε ηνπ απηή φκσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
εζηθά επηηξεπηή ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξείηαη εζηθά
αλεπίηξεπηε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζχκθσλα κε ηνλ Kant: «Ο εζηθφο λφκνο, σο ν
167
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κνξθνινγηθφο φξνο πνπ ζέηεη ν Λφγνο γηα ηε ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο καο, είλαη
δεζκεπηηθφο γηα καο αθ’ εαπηνχ, ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ θάπνηνλ ζθνπφ πνπ ζα ήηαλ ν
νπζηαζηηθφο φξνο ηνπ˙ παξ’ φια απηά, καο θαζνξίδεη θαη κάιηζηα a priori, έλαλ ηειηθφ
ζθνπφ, ηνλ νπνίν καο δεζκεχεη λα ηνλ επηδηψθνκε, θαη απηφο είλαη ην χςηζην κέζσ ηεο
ειεπζεξίαο δπλαηφ αγαζφ ζηνλ θφζκν» (ΚΚΓ, 5,450/412)171. Έηζη, νδεγνχκαζηε ζηελ
ηεθκεξίσζε ηνπ θαζήθνληνο αθ‟ εαπηνχ πνπ θαζνξίδεη ηελ νπζία ηεο
εζσηεξηθφηεηαο ηνπ δξψληνο θαη εμππεξεηεί λα πξνζδηνξίζνπκε φηη ε κε εζηθή
εζσηεξηθφηεηα δελ κπνξεί λα πξνζδψζεη ηελ αξεηή ή ηελ πξάμε πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ
εζηθφ λφκν θαη ην θαζήθνλ, πφζν κάιινλ ζην αζιεηηθφ αγαζφ ή ζηελ αζιεηηθή αμία.
Σν θαζήθνλ ή ηα θαζήθνληα δηαθξίλνληαη απφ ηνλ Kant ζε θαζήθνληα πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ ηχπν ηνπ εζηθνχ θαζνξηζκνχ ηεο ζέιεζεο (θαζνιηθφηεηα) θαη ζε
εθείλα πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη κφλν απφ ηε κνξθή ηνπ εζηθνχ θαζνξηζκνχ ηεο
ζέιεζεο, αιιά πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ έλα ζθνπφ172, ηνλ ζθνπφ πνπ είλαη
ζπγρξφλσο θαη θαζήθνλ, ην «θαζήθνλ αξεηήο». Άξα νδεγνχκαζηε ζηελ παξαδνρή φηη
νη παξαπάλσ ζθνπνί κε βάζε ηελ δηάθξηζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα θαζήθνληα έλαληη
ησλ άιισλ (π.ρ. ζπλαζιεηψλ) θαη ηνπ εαπηνχ καο (π.ρ. αζιεηήο) πξέπεη λα
νδεγνχληαη απφ έλα «θαζήθνλ αξεηήο».
Αθνινχζσο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εζηθά πξάηησλ θάπνηνο ηνπ νπνίνπ ε
πξάμε (θαξκαθνδηέγεξζε) δελ πξνάγεη ηελ επδαηκνλία ησλ άιισλ αιιά ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο αζιεηηθήο δηαδηθαζίαο κε δφιν θαη ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ
ςεπδή ζπκκεηνρή θαη λίθε, αιιά θαη ηελ αληίζεζε ζηελ αηειεχηεηε πξνζπάζεηα γηα
βειηίσζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ θπζηθψλ θαηαβνιψλ θαη ηθαλνηήησλ173 ηνπ αζιεηή.
Ηζρπξηδφκαζηε ινηπφλ, φηη ν γεληθφο ζθνπφο ηεο αζιεηηθήο ζπκκεηνρήο είλαη
αζπκβίβαζηνο σο πξνο ηελ ρξήζε ληφπηλγθ174. Αληηηηζέκελε ζηελ ρξήζε ληφπηλγθ
αλαθέξνκαη ζηνλ ζθνπφ θάζε αζιήκαηνο πνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θπζηθνχ
ραξίζκαηνο175,176,ηεο πξνπφλεζεο, ηεο επηκέιεηαο θαη ηεο αθνζίσζεο.
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Σέινο, ε κε εζηθή δηάζηαζε ηεο αιινίσζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ αζιήκαηνο
αιιά ησλ αζιεηηθψλ ηδαληθψλ θαη αξρψλ ηνπ νιπκπηζκνχ έγθεηηαη ζηελ ηάζε γηα κηα
εθπιήξσζε ελφο είδνπο «πξνκεζετθήο θηινδνμίαο», κε κηα λέα θχζε ψζηε λα
ππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο καο177. Έηζη ινηπφλ,
απνξξίπηεηαη ην αξρηθφ επηρείξεκα φηη δελ ζα έπξεπε λα καο ελδηαθέξνπλ νη θαλφλεο
ησλ αζιεκάησλ δηφηη ν αζιεηηζκφο δελ ζα έπξεπε λα έρεη ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε απφξξηςε φκσο επηθέξεη ηελ παξαδνρή ηνπ αληεπηρεηξήκαηφο καο φηη
ηα αζιήκαηα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ άπνςε ησλ θαλφλσλ ηνπο178.
Όζνλ αθνξά ηελ δηαθνξά ηεο αζέκηηεο πιεπξάο ηνπ ληφπηλγθ γηα ιφγνπο
«αζιεηηθήο εζηθήο» κε ην αλ είλαη ζεκηηή ε πξνπφλεζε, ην επηρείξεκα ηίζεληαη σο
εμήο: Η πξνπφλεζε δελ είλαη ζεκηηή δηφηη πξνζβάιιεη ηελ «αζιεηηθή εζηθή» δηφηη δελ
ηηκά ηελ χπαξμε θπζηθψλ ραξηζκάησλ. Σν επηρείξεκα απηφ είλαη εζθαικέλν δηφηη δελ
είλαη ζθνπφο ηεο «αζιεηηθήο εζηθήο» ε ηηκή ή ε εθηίκεζε ησλ θπζηθψλ ραξηζκάησλ
ζε έλαλ αζιεηή αιιά ε θαιιηέξγεηα απηψλ. Δπίζεο, ε πξνζπάζεηα γηα ην πςειφηεξν
αζιεηηθφ ηδαληθφ δελ είλαη ην «ακάξηεκα» ηεο «αζιεηηθήο εζηθήο». Σν «ακάξηεκα»
ζα ήηαλ ε απνθπγή ηεο εμάζθεζεο θαη ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο θαη ην πξφβιεκα ηεο
δηαθζνξάο ηεο αζιεηηθήο αλακέηξεζεο σο αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Μφλν έηζη ε
«αζιεηηθή εζηθή» ζα έραλε ηελ δχλακή ηεο, δηφηη απηή πεγάδεη απφ ηελ
ζειεκαηηθφηεηαο θαη ην δένο πνπ πξνθαινχλ νη ζπζίεο θαη ν κφρζνο ησλ αζιεηψλ179.
Δπίζεο, ε «αζιεηηθή εζηθή» ηζρπξνπνηεί ην ζεκηηφ ηεο πξνπφλεζεο απφ ηελ
ίδηα ηελ εηπκνινγία ησλ ιέμεψλ ηεο. Ο αζιεηήο (ξηδηθή ιέμε: άζινο < αξρ. Άζινο,
εηπκνινγία < κηγλ. Αζιεηήο< αζιψ) πξνέξρεηαη απφ ηελ ιέμε άζινο πνπ είλαη κηα
δχζθνιε πξάμε ή θαηφξζσκα. Ζ εζηθή (εζηθφο< ήζνο) είλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ
θαη αμηψλ κε ηνπο νπνίνπο νξίδνπκε ην επηηξεπηφ, ην απαγνξεπκέλν αιιά θαη
ζεκειηψλνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο καο πξνο ηνπο γχξσ αλζξψπνπο.

πιήζνπο ή ηεο έληαζεο απηψλ ησλ πξνζφλησλ (πνπ ππεξηζρχεη ν φξνο charismatic: π.ρ. ραξηζκαηηθφο
εγέηεο), βι. Sandel, MJ 2009, „The case against perfection: Ethics in the age of genetic engineering‟,
Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard U.P., p.:55.
176
Kious, BM 2008, „Philosophy on steroids: Why the anti-doping position could use a little
enhancement‟, Theor Med Bioeth, vol.29, no.4, p.:227.
177
Sandel, MJ 2009, „The case against perfection: Ethics in the age of genetic engineering‟, Cambridge
Mass: Belknap Press of Harvard U.P., p.:54-55.
178
Kious, BM 2008, „Philosophy on steroids: Why the anti-doping position could use a little
enhancement‟, Theor Med Bioeth, vol.29, no.4, p.: 226.
179
Sandel, MJ 2009, „The case against perfection: Ethics in the age of genetic engineering‟, Cambridge
Mass: Belknap Press of Harvard U.P., p.:56-57.
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Σέινο, ε δεκηνπξγία ηνπ θαηνξζψκαηνο ή ηνπ επηηεχγκαηνο πξνέξρεηαη απφ
θφπν πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε ίδηα ε πξνπφλεζε. Άξα, θαηαξξίπηεηαη ην
αληεπηρείξεκα πνπ πξναλαθέξζεθε φηη δειαδή: ε πξνπφλεζε είλαη κε ζεκηηή δηφηη
πξνζβάιιεη ηελ «αζιεηηθή εζηθή» δηφηη δελ ηηκά ηελ χπαξμε θπζηθψλ ραξηζκάησλ αιιά
είλαη ζεκηηή δηφηη βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ηεο «αζιεηηθήο εζηθήο» πνπ είλαη ν άζινο,
δειαδή ην θαηφξζσκα.
Έηζη ινηπφλ, ζπλνςίδνληαη νη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ αλαθχπηνπλ απφ
ηελ ζεκηηή ή κε δηαδηθαζία ηεο πξνπφλεζεο. Οη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί ηνπ
«ζπκβαηηθνχ» ληφπηλγθ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζβνιή ηεο θχζεο, ζηελ βιάβε ηεο
πγείαο ηνπ αζιεηή, ζηνπο ιφγνπο απηνλνκίαο θαη ειεπζεξίαο, ζηα ζέκαηα
δηθαηνζχλεο πξνο ηνπο ζπλαζιεηέο θαη ζηνλ ζεζκφ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηέινο ζηελ
«αζιεηηθή εζηθή». Δλ ζπλερεία, φινη νη ηνκείο ησλ εζηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ
ζπγθξίζεθαλ κε ην ζεκηηφ ή κε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνπφλεζεο.
ην επφκελν ηκήκα ηεο ελφηεηαο απηήο ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο εζηθνχο
πξνβιεκαηηζκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πηζαλή ρξήζε ηνπ «γνληδηαθνχ»
ληφπηλγθ. Οη πξνβιεκαηηζκνί απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο
ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο κηαο θαη ην «γνληδηαθφ» ληφπηλγθ δελ δηαθέξεη ζε
απηνχο. Δπίζεο, δελ ζα γίλεη θάπνηα αλαθνξά ζηελ κεηαθνξά ησλ πξνβιεκαηηζκψλ
απηψλ ζηηο επφκελεο γελεέο κηαο θαη ζα εμεηαζζεί ην δήηεκα γχξσ απφ ηα ζσκαηηθά
θχηηαξα, ηα νπνία δελ κεηαθέξνπλ ηα επίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε απηέο.
Αθφκε, δελ ζα εμεηαζηεί ε πηζαλφηεηα θάπνηαο κεηάιιαμεο, ε νπνία κπνξεί λα
θιεξνλνκεζεί ζηνπο απνγφλνπο, αιιά αλαθέξεηαη ζε απηφ ην ζεκείν, κφλν γηα
ιφγνπο πιεξφηεηαο ηεο εξγαζίαο.
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2.2. ΖΘΗΚΟΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ ΓΟΝΗΓΗΑΚΟΤ ΝΣΟΠΗΝΓΚ

Οη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ζχγρξνλε γελεηηθή
κεραληθή είλαη αξθεηνί θαη ε ξαγδαία επηζηεκνληθή πξφνδνο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ
πξνθαιεί ηελ επαλεμέηαζε ησλ εζηθψλ αξρψλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ δηέπνπλ
ηα λέα επηηεχγκαηα. Σν γεγνλφο ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκαηηζκψλ (εζηθήο θχζεσο) πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα ζην γελεηηθφ πιηθφ ηνπ αλζξψπνπ κε ζθνπφ είηε ηελ
ζεξαπεία είηε ην πηζαλψο κειινληηθφ γνληδηαθφ ληφπηλγθ, είλαη έλα επίθαηξν ζέκα. Ζ
ρξήζε ησλ αλζξψπηλσλ θπηηάξσλ είηε ζσκαηηθψλ είηε γακεηηθψλ πξνθαιεί ηεξάζηηα
πξνβιήκαηα, κε ηδηαίηεξε αλεζπρία γηα ηα δεχηεξα. Ο θφβνο γηα ηελ ρξήζε ησλ
γακεηηθψλ θπηηάξσλ (germ cells) είλαη έλαο δξφκνο άγλσζηεο θαηάιεμεο180. Κάζε
λέα επηζηεκνληθή εμέιημε πνπ πινπνηείηαη απνηειεί κηα λέα βάζε γηα θξηηηθή
δηεξεχλεζε, φπσο ζπλέβε κε ηελ θισλνπνίεζε, ηελ εμσζσκαηηθή θαη πνιιέο
θαηλνηνκίεο πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.
εκαληηθφ ζεκείν ζε κηα εζηθή αμηνιφγεζε είλαη λα κελ δηαθπβεχεηαη ε
ηεθκεξίσζε, ε εηιηθξίλεηα θαη ε αληηθεηκεληθή κειέηε ησλ εζηθψλ παξακέηξσλ
αμηνινγήζεσο αιιά νχηε θαη λα πεξηνξίδεηαη ε εζηθή ζεκειίσζε ηεο νξζφηεηαο ηεο
άπνςήο καο απφ ηηο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ θάζε ιανχ θαη ηηο
ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο.
Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα γχξσ απφ ηελ γνληδηαθή ζεξαπεία αιιά θαη ην
έξγν ησλ νξγαληζκψλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ ληφπηλγθ έρεη ήδε απνδψζεη ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα. Όκσο, αζζέλεηεο θαη ζάλαηνη είλαη δπλαηφλ λα ζπκβνχλ κηαο θαη νη
επηθπιάμεηο ησλ επηζηεκφλσλ είλαη έληνλεο αθνχ νη ιεηηνπξγίεο πνιιψλ γνληδίσλ
παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ άγλσζηεο. εκαληηθφο ζηφρνο γηα ηηο απαληήζεηο ζηηο
εζηθέο καο αλεζπρίεο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ
εξεπλεηψλ γχξσ απφ ηηο γνληδηαθέο ηξνπνπνηήζεηο181. Βαζηθφο ζθνπφο απφ ηελ

180

Οη γακέηεο νη νπνίνη είλαη ηα σάξηα θαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα εγείξνπλ κεγάινπο εζηθνχο
πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο ζηελ γελεηηθή θαη ζηελ ηαηξηθή. Σα γακεηηθήο/
βιαζηηθήο ζεηξάο θχηηαξα (germ line) ελφο αηφκνπ είλαη ε αιιεινπρία (line) ησλ γακεηηθψλ
θπηηάξσλ. Σα γακεηηθά θχηηαξα δηαζέηνπλ ην γελεηηθφ πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί ζηνπο
απφγνλνπο.
181
Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη επηηξαπεί λνκηθά ε γνληδηαθή ηξνπνπνίεζε ηεο γακεηηθήο ζεηξάο αηφκσλ κε
θάπνηα πάζεζε κηαο θαη ηα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ κηα ηέηνηα πξάμε είλαη πνιιά θαη
ηφζν ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα φζν θαη ε γεληθφηεξε θνηλσλία έρνπλ εθθξάζεη κεγάιεο αλεζπρίεο γηα
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ζηηγκή ησλ πξψησλ ηαηξηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ αιιά θαη ησλ πξψησλ
αλαθαιχςεσλ γχξσ απφ ηελ γελεηηθή ήηαλ ε ζεξαπεία αζζελεηψλ αιιά θαη ε
πξφιεςή ηνπο.
Έηζη, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη βαζηθφ κέιεκά ησλ επηζηεκφλσλ
πξέπεη λα είλαη ε «γνληδηαθή δηφξζσζε» ησλ γελεηηθψλ απηψλ παξαγφλησλ πνπ είλαη
ππεχζπλνη γηα ηελ δηφξζσζε ησλ γελεηηθψλ αλσκαιηψλ. Γεγνλφο απνηειεί ε
γνληδηαθή ζεξαπεία ζηα ζσκαηηθά θχηηαξα182, φκσο βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαη
απαηηεί κεγάιε κειέηε θαη έξεπλα πξνηνχ ηειηθά απνηειέζεη κηα κέζνδν ζεξαπείαο
πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα183 ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζ‟
απηήλ. ηελ πεξίπησζε φκσο ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ δελ ηίζεληαη ζέκα ζεξαπείαο
αιιά ζέκα αζιεηηθήο βειηίσζεο. Έηζη, ζην γνληδηαθφ ληφπηλγθ ε σθειηκφηεηα (πνπ
απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ θνηλσλία) δελ αθνξά ην θνηλφ θαιφ
αιιά ηηο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο θαη δεκηνπξγείηαη απφ κε αληδηνηειή θίλεηξα.
Αθφκε, ζε έλα ζπλερψο απμαλφκελν θαη κε ξαγδαίν ξπζκφ εμειηζζφκελα ηερλνινγηθφ
πεξηβάιινλ, ν φξνο εζηθή δελ κέλεη ζηάζηκνο αιιά εμειίζζεηαη φπσο εμειίζζεηαη θαη
ε θνηλσλία. Ζ γελεηηθή βειηίσζε (genetic enhancement) έρεη πξνθαιέζεη αξθεηνχο
εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, φκσο ζε εξεπλεηηθφ ζηάδην έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ
γνληδηαθή βειηίσζε ησλ δψσλ νη νπνίεο δελ είραλ ηελ επηζπκεηή επηηπρία θαη ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο είραλ πιήξε απνηπρία184,185.
Άξα ζεκαληηθφο εζηθφο πξνβιεκαηηζκφο, ζε απηφ ην ζεκείν, είλαη ε
ειεπζεξία ηεο βνχιεζεο θαη ηεο επηινγήο. Τη γίλεηαη φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
γνληδηαθή ηξνπνπνίεζε δελ γίλεηαη γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο αιιά γηα ιφγνπο ληφπηλγθ;

ηελ εμέιημε ησλ επφκελσλ γελεψλ. Ζ γνληδηαθή ηξνπνπνίεζε ηεο γακεηηθήο ζεηξάο ησλ θπηηάξσλ
αλακθίβνια βαζίδεηαη ζην βάξνο ηεο επζχλεο γηα ηελ απφθαζε ηεο αιιαγήο ηεο γνληδηαθήο
αιιεινπρίαο γηα ηηο επφκελεο γελεέο. Μηα αδηαθνξία απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ζα ζήκαηλε απηφκαηα ηελ
άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο θαη επηινγήο ησλ απνγφλσλ ηνπ αηφκνπ πνπ θάλεη
ηελ γνληδηαθή ηξνπνπνίεζε, γηα ην γελεηηθφ πιηθφ πνπ ηνπο θιεξνλνκήζεθε. αλ γεληθφ εζηθφ πιαίζην
ηζρχεη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λ‟ απνθαζίδνπλ άηνκα επί ηνπ παξφληνο, γηα ηε δσή θαη ηνλ θαζνξηζκφ
(ζε γνληδηαθφ επίπεδν) ησλ απνγφλσλ ηνπο. Δπίζεο, κε ηε χκβαζε ηνπ Oviedo θαη ην ππ‟ αξηζκφλ 13
άξζξν ηεο αλαθέξεηαη φηη νη επεκβάζεηο ζην αλζξψπηλν γνληδίσκα επηηξέπνληαη «κφλν γηα
πξνιεπηηθνχο, δηαγλσζηηθνχο ή ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο θαη κφλνλ εθ‟ φζνλ δελ απνζθνπεί ζην λα
εηζαγάγεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζην γνληδίσκα ησλ απνγφλσλ».
182
Ginn, SL, Alexander, IE, Edelstein, ML, Abedi, MR & Wixon, J 2013, „Gene therapy clinical trials
worldwide to 2012- an update‟, J Gene Med, vol.15, no.2, p.:65.
183
Strachan T & Read AP, 1999, Human Molecular Genetics, 2 nd edition, Garland Science, BIOS
Scientific Publishers Ltd, p.: 540- 542.
184
Gordon, JW 1999, „Genetic Enhancement in Humans‟, Science, vol.28, no.5410, p.: 2023- 2024.
185
Strachan T & Read AP, 1999, Human Molecular Genetics, 2nd edition, Garland Science, BIOS
Scientific Publishers Ltd, p.: 542- 543.
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Ζ γνληδηαθή ηξνπνπνίεζε ή βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ηνπ πξσηαζιεηηζκνχ αλαθέξεηαη
ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ θαη φρη ησλ γακεηηθψλ, πνπ θχξηα
δηαθνξά ηνπο είλαη ε κε κεηαβίβαζε ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα αλαπαξαγσγηθά θχηηαξα
ησλ επφκελσλ γελεψλ φκσο, ε νκνηφηεηα ηνπο έγθεηηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο
γνληδηαθήο αιιαγήο. Όκσο, δελ είκαζηε αθφκα ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηηο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γνληδηαθή ηξνπνπνίεζε ιφγσ ηεο ειιηπνχο γλψζεο.
Όζνλ, αθνξά ηνπο εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο βηνηερλνινγηθήο απηήο
πξνφδνπ αλαξσηηφκαζηε γηα ηελ κνληκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, ηελ
εζηθή επζχλε ηνπ επηζηήκνλα αιιά θαη ηελ δίθαηε θαηαλνκή, εάλ ππάξρεη, ηνπ
νθέινπο πνπ πξνθαιείηαη ή πξνζδίδεηαη ζηνπο αζιεηέο. χκθσλα κε ηνλ Dworkin186
γηα λα απαληεζνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ νη θφβνη θαη ηα άγρε πνπ πξνθαινχλ νη
γνληδηαθνί λεσηεξηζκνί ηεο θνηλσλίαο πξέπεη λα επηθαιεζζνχκε ηελ δηάθξηζε
αλάκεζα ζηελ ηχρε θαη ζηελ επηινγή ψζηε λα βξνχκε απάληεζε ζηνπο εζηθνχο
πξνβιεκαηηζκνχο πνπ καο δεκηνπξγνχληαη.
Σν θξίζηκν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη εδψ είλαη γηαηί εκείο σο άλζξσπνη
έρνπκε ηελ ππνρξέσζε ή ην θαζήθνλ λα ζεβφκαζηε θαη λα πξνζηαηεχνπκε ηηο εγγελείο
αμίεο; Οη αζιεηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε ή ην θαζήθνλ λα ζέβνληαη θαη λα
πξνζηαηεχνπλ ηηο εγγελείο αμίεο; Γηαηί ππάξρεη απηή ε δέζκεπζε ζηνλ ζεβαζκφ ηνπο187;
Γηα λα δνζεί απάληεζε πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηα εξσηήκαηα κεηαμχ ησλ βαζηθψλ
απφςεσλ ηνπ Dworkin θαη ηνπ Kant. Δηδηθφηεξα, ε ζεσξία ηνπ Dworkin ζα πξέπεη λα
κεηαζηξαθεί απφ ην αληηθείκελν ηνπ ζεβαζκνχ καο πξνο ην ίδην ην ππνθείκελν ηνπο,
πξνο ηελ πεγή θαη ηνλ απνδέθηε ηεο εζηθήο ππνρξεψζεσο188. χκθσλα κε ηνλ Kant
φιεο νη αμίεο έρνπλ σο θχξην άμνλα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαη σο
βαζηθφ ζέκα ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ απηνλνκία ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Σν εζηθφ
θαζήθνλ ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηελ θχζε ηνπ καο παξνηξχλεη λα ζεβαζηνχκε ηηο αξρέο
ηεο θαη λα ηηο ζεσξήζνπκε εγγελείο αμίεο. Όκσο, ε αξρή ηεο δηθαηνζχλεο κνηάδεη λα
κελ πιεξνί ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο κηαο θαη ην ηζνδχγην θφζηνπο θαη νθέινπο δελ
ηθαλνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ. Ζ θαληηαλή εζηθή θηινζνθία
ελδερνκέλσο λα επηιχεη ην δήηεκα ηνπ ζεβαζκνχ καο πξνο ηηο αμίεο, ζεκειηψλνληαο
186

Dworkin, R 2000, „Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality‟, Cambridge, Mass:
Harvard University Press, p.: 427.
187
Tomasi, J 1997, „Liberalism, Sanctity, and the Prohibition of Abortion‟, The Journal of Philosophy,
vol.XCIV, no.10, p.:491.
188
Βαζηιφγηαλλεο, Φ 2012, „Βηνηερλνινγία, εγγελείο αμίεο θαη θαηεγνξηθή πξνζηαθηηθή: απφ ηνλ
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ην πξσηείν ηεο αμηνινγήζεσο, κε ηε ζεκειίσζε, δειαδή, ηδίσο ηεο ηδέαο ηεο εζηθήο
θαη δηθαητθήο λνκνζεζίαο, ίζσο φκσο κε έλα βαξχ ηίκεκα: ηελ αλζξσπνθεληξηθφηεηά
θαη

ηελ

πξνζσπνθεληξηθφηεηά

ηεο189,190.

Φπζηθά,

ην

λα

ππεξβνχκε

ηελ

αλζξσπνθεληξηθφηεηά καο δελ είλαη ην δεηνχκελν φκσο ε πξνέθηαζε ηνπ ιφγνπ ηνπ
Dworkin ζε απηήλ ηνπ Kant ίζσο καο απνδψζεη κηα νπζηαζηηθή επηρεηξεκαηνινγία
σο έιινγα φληα.
Ο θξηηηθφο έιεγρνο ηνπ δξψληνο (ηνπ αζιεηή επί ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε)
είλαη ην κέζν γηα ηελ δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ γλσκφλσλ πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ
επηινγή ηνπ αζιεηή κε απνηέιεζκα ηελ εζηθή ζέζε ηνπ. χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηθή
πξνζηαθηηθή ηνπ Kant: «Πξάηηε κφλν ζχκθσλα κε έλα ηέηνην γλψκνλα, κέζσ ηνπ
νπνίνπ κπνξείο ζπλάκα λα ζέιεηο (κέζσ ηεο βνπιήζεψο ζνπ), απηφο ν γλψκνλαο λα
γίλεη θαζνιηθφο λφκνο»191. Δπίζεο, καδί κε ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο (αζιεηηθνχ θαη
θνηλσληθνχ θαζήθνληνο) νη πξάμεηο ησλ αζιεηψλ θξίλνληαη εζηθά άξα θαη: «πξέπεη
λα πξάηηνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε αλζξσπφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξφζσπν
ηνπ δξψληνο σο ζθνπφο θαη πνηέ σο κέζνλ»
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. Έηζη ινηπφλ, ε θαηεγνξηθή

πξνζηαθηηθή θαιείηαη λα δψζεη απαληήζεηο γηα ην βηνηερλνινγηθφ επίηεπγκα
(κειινληηθφ) ηνπ «γνληδηαθνχ» ληφπηλγθ κέζσ ηεο εζηθήο πξνζηαζίαο ηεο θπζηθήο
ηαπηφηεηαο πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο, ε νπνία ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαίλεηαη λα
απεηιείηαη. Ζ απηαμία ηεο θχζεο απηήο ηνπ αλζξψπνπ- αζιεηή ε νπνία απνδίδεηαη
ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ δξψληνο είλαη ε αμία ηεο εθηίκεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Σν
παξάδεηγκα ηεο ςεπδνινγίαο ηνπ Kant ηαηξηάδεη εδψ κε εθείλν πνπ έλαο αζιεηήο έρεη
θάλεη ρξήζε γνληδηαθνχ ληφπηλγθ θαη ςεχδεηαη γηα πξνζσπηθφ φθεινο. Έηζη
παξαβηάδεηαη ηφζν ν λφκνο ηεο θχζεο φζν θαη ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ηνπ θαη
ηίζεηαη ν ίδηνο ν αζιεηήο σο έλα κέζνλ γηα κηα θηινδνμία πνπ παξαβηάδεη ηελ
αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη παχεη λα αληηκεησπίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλα έιινγν νλ
άμην ζεβαζκνχ. Άξα, γλψκνλεο πνπ έρνπλ σο βάζε ηεινινγηθφ πεξηερφκελν φπσο ε
αξρή ηεο πξνθπιάμεσο πξέπεη λα είλαη νη ιφγνη πνπ θαζνξίδνπλ ην πξάηηεηλ ηνπ
αζιεηή, νη νπνίνη δελ θαζνξίδνληαη απφ κηα ζεσξία ή απφ έλαλ ηξίην άλζξσπν αιιά
απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ κε ζθνπφ γηα ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ, ηελ θχζε. Με άιια
ιφγηα, ν δξψλ- αζιεηήο αθνινπζεί εζηθνχο θαλφλεο, εθ‟ φζνλ δχλαηαη, σο έιινγν νλ,
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λα ζέιεη νη ηεινινγηθνί ελ πξνθεηκέλσ γλψκνλεο ησλ πξάμεψλ ηνπ λα απνηειέζνπλ
λφκνπο ηεο θχζεο193 π.ρ. νη γλψκνλεο ησλ πεηξακαηηζκψλ ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ ζε
αζιεηέο, πγηείο αλζξψπνπο. Φπζηθά ζε απηνχο ηνπο εζηθνχο θαλφλεο πξέπεη λα
πξνζαξηήζνπκε θαη απφςεηο πνπ είλαη πάγηα εκπνηηζκέλεο ζηελ ζθέςε ηνπ
αλζξψπνπ φπσο ε χβξεο πνπ πηζαλψο ζεσξείηαη απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ε
γνληδηαθή ηξνπνπνίεζε ηνπ αζιεηή απέλαληη ζηνλ ζετθφ λφκν.
Με ηνπο εζηθνχο απηνχο θαλφλεο, ν άλζξσπνο νθείιεη λα πξάηηεη κε λνεηηθφ
πεξηερφκελν πξνο ην σξαίν, ηελ θνηλή σθέιεηα, ηελ θχζε θαη λα απνζθνπεί ζηελ
θπζηθή αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ ηνπ πξνδηαζέζεσλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηα αλζξψπηλα φληα σο αληηθείκελα αιιά σο
έιινγα φληα πνπ λα θαζνιηθεχνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη λα πξνάγνπλ ηελ
βνχιεζή ηνπο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθηάηαη έλαο πιήξεο θαζνξηζκφο ηνπ
είδνπο γεληθφηεξα. Έηζη, ε γνληδηαθή ηξνπνπνίεζε κε ζηφρν ην γνληδηαθφ ληφπηλγθ
είλαη ε ρξήζε ηνπ αλζξψπνπ σο κέζνλ γηα ηελ επηηπρία ελφο ζηφρνπ πνπ είλαη κε
σθέιηκνο γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Με κηα ηέηνηα πξάμε θαηά ηελ νπνία, ν αζιεηήο
εξγαιεηνπνηεί ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, ππνλνκεχνληαο ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ κηαο θαη
δελ ζέβεηαη ηελ ηδηνκνξθία ηνπ κέζα ζηελ θχζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπνπ ην
ελδηαθέξνλ είλαη κφλν ε εκθάληζε ηνπ σξαίνπ αιιά φρη ε εζσηεξηθή θαιιηέξγεηα θαη
εζηθή, ε αξρή ηεο δηθαηνζχλεο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ψζηε λα ηηκσξνχληαη νη άδηθεο
πξάμεηο ησλ αζιεηψλ πξνο ηνπο ζπκπνιίηεο, ζπλαζιεηέο θαη ζεαηέο.
Με ζθνπφ ηελ δηθαηνιφγεζε ηνπ απηνζθνπνχ ν Kant ζεψξεζε φηη εθ‟ φζνλ ν
άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ην θχξνο ηνπ ζπλ-λνκνζέηε ζην «βαζίιεην ησλ
ζθνπψλ» έρεη επίζεο ηελ ηθαλφηεηα λα ζέηεη πξνο εαπηφλ εζηθνχο λφκνπο194. Ζ
πνιηηεία ησλ ζθνπψλ δηεπθξηλίδεη ν Kant195 «δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ
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δξάζε καο196» θαη ε ίδηα ε εζηθή ζεσξεί κηα ελδερφκελε πνιηηεία ησλ ζθνπψλ σο
πνιηηεία ηεο θχζεο, αθξηβψο επεηδή εκπεξηέρεη απηνζθνπνχο, άξα θαη έιινγα φληα197.
Μηα πνιηηεία ηεο θχζεο ζα είρε ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο, θαλφλεο θαη γλψκνλεο κε
ζθνπφ λα πξνάγεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ ηεο, λα αθνχεη ηηο
ηδέεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, λα ζέβεηαη θαη λα εθηηκά ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηα
ελδηαθέξνληα ηνπο. Μηα κηθξνγξαθία ελφο δεκνθξαηηθνχ ζχγρξνλνπ πνιηηεχκαηνο
ζα κπνξνχζε λα κνηάδεη κε ηελ πνιηηεία απηή ηεο θχζεο. Έηζη, ν ζθνπφο ελφο αζιεηή
λα ρξεζηκνπνηήζεη ην γνληδηαθφ ληφπηλγθ απνηειεί έλα κέξνο ηεο βνχιεζεο ελφο
αζιεηή πνπ δελ ζθέπηεηαη θαη πξάηηεη αγαζά ή εηιηθξηλά γηα ην φθεινο ησλ
ζπλαζιεηψλ ηνπ ή ησλ ζεαηψλ ή ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα
δηεζλή δηνξγάλσζε.
Απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ζθνπψλ, θάζε ζθνπφο κηαο απνιχησο αγαζήο
βνπιήζεσο, ηεο βνπιήζεσο ελφο ειιφγνπ φληνο, είλαη θαη απηφο θαη‟ αξρήλ
αγαζφο198. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ αζιεηηθνχ αληαγσληζκνχ αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ
εμαξηάηαη θαη απφ νηθνλνκηθά θίλεηξα πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο ζα πξέπεη, θαηά
ηνλ Kant, λα πξνυπνζέηεη θαη ηελ δεκφζηα αλαγλψξηζε ησλ ζεαηψλ, ησλ ζπλαζιεηψλ
ή ηεο θνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη πξνάγεη ηα ζπκθέξνληα ηνπο199. Σέινο,
νη δηαθσλνχληεο ζε κηα εζηθνχ πεξηερνκέλνπ δηακάρε πξνυπνζέηνπλ ζηελ ζπδήηεζή
ηνπο κηα ζπκθσλία πνπ ζεσξείηαη σο ζπζηαηηθή ηεο αληηγλσκίαο απηήο200,201. Δπίζεο,
ζχκθσλα κε ηνλ Locke εθ‟ φζνλ νη θαλνληζκνί είλαη δεθηνί απφ φινπο ηνπο πνιίηεο
θαη κέζσ ηεο απφιπηεο ζπκθσλίαο ηνπο ή ηεο «ζησπεξήο ζπλαίλεζεο» ηνπο, έζησ θαη
ζησπεξά νη πξάμεηο ηνπο έρνπλ δειψζεη ζπλαίλεζε ζηνπο θαλφλεο θαη κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε φηη δηαζέηνπλ έλα ζεκείν ζπλάληεζεο. Έηζη, νη κεηέρνληεο ζηελ
ειεχζεξε δεκνθξαηηθή δηαβνχιεπζε δεζκεχνληαη κφλνλ απφ ηηο αλαπφδξαζηεο
πξνυπνζέζεηο ηεο θαη ηε ζπλαηλεηηθή θαηάιεμή ηεο202.
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Δάλ ζχκθσλα κε ηνλ Rawls J. ε δηθαηνζχλε είλαη νη θαλφλεο δφκεζεο ηεο
θνηλσλίαο, εληφο ηεο νπνίαο ππάξρεη ε αξκνληθή ζπλχπαξμή, ζπλεξγαζία θαη σο έλα
βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηα παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηνπο ζε αμίεο θαη ζθνπνχο ζηελ
δσή, δεκηνπξγήζνπκε κηα θνηλσλία παξφκνηα κε απηήλ πνπ πξναλαθέξακε αιιά κε
αζιεηηθφ πεξηερφκελν, ζα νδεγεζνχκε ζην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα. Αλαιπηηθφηεξα,
ε δφκεζή ηεο ζα ήηαλ σο εμήο: αο ζεσξήζνπκε φηη έρνπκε έλα θξάηνο πνπ ζα
νλνκάδεηαη «Κξάηνο Αζιεηηθνχ Ιδεψδνπο» φπνπ πνιίηεο ηνπ είλαη φζνη αλαδεηνχλ ή
εκπιέθνληαη ζηνλ αζιεηηθφ θφζκν π.ρ. αζιεηέο, πξνπνλεηέο, θαζεγεηέο θπζηθήο
αγσγήο θαη αζιεηηζκνχ, αζιεηίαηξνη, αζιεηηθνί βνεζνί, θηιφζνθνη πνπ αζρνινχληαη
κε «αζιεηηθή» εζηθή θ.α. Σν θξάηνο απηφ ζα έρεη ηξηψλ εηδψλ εμνπζίεο: ηελ
λνκνζεηηθή, ηελ δηθαζηηθή θαη ηελ εθηειεζηηθή. ηελ λνκνζεηηθή εκπίπηνπλ νη
επηηξνπέο πνπ ζεζκνζεηνχλ ηηο πνηλέο θαη ηηο απαγνξεχζεηο ησλ αζιεηψλ πνπ είραλ
ζεηηθφ δείγκα θαη θαζνξίδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ιίζηεο ησλ απαγνξεπκέλσλ
θαξκάθσλ θαη νπζηψλ. Δλ ζπλερεία, ε δηθαζηηθή εμνπζία θαηά ηελ νπνία νη
παξαβάηεο ησλ θαλφλσλ ζα δηθάδνληαη θαη απφ απηέο ζα γίλεηαη ε αλαγγειία ηεο
πνηλήο ηνπο. Σέινο, ε εθηειεζηηθή εμνπζία κε ζθνπφ ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ
θαλφλσλ απφ φινπο ηνπο «πνιίηεο». Δθ‟ φζνλ, δνκήζακε κε έλα απιφ ηξφπν ηελ λέα
καο θνηλσλία κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην ζεκείν εθθίλεζήο καο. Οη θαλνληζκνί ηεο
πνιηηείαο απηήο είλαη δεθηνί απφ φινπο ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο απφιπηήο ζπκθσλίαο ή
ηεο «ζησπεξήο ζπλαίλεζεο», ζχκθσλα κε ηνλ Locke. Σν λέν καο θξάηνο κέζσ ησλ
φξθσλ πνπ δίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο (φξθνο αζιεηψλ, φξθνο θξηηψλ, φξθνο
αζιεηηάηξσλ ηαηξψλ, λνκηθέο ππνρξεψζεηο πξνπνλεηψλ θ.η.ι.) λνκηκνπνηείηαη λα
θπβεξλά ηνπο πνιίηεο ηνπ, κηαο θαη κέζσ ησλ φξθσλ θαη ηεο «παξακνλήο» ηνπο ζε
απηφ, έρνπλ εθρσξήζεη ζην θξάηνο ηνπο απηέο ηηο εμνπζίεο.
Αθνινχζσο, κπνξνχκε λα ηζρπξνπνηήζνπκε απηήλ ηελ ζέζε καο ιέγνληαο φηη
νη πνιίηεο καο εηο γλψζηλ ηνπο παξακέλνπλ ζε απηφ ην Κξάηνο κηαο θαη θάζε αζιεηήο
πςεινχ επηπέδνπ ππνγξάθεη έλα έγγξαθν ζχκθσλα κε ην νπνίν δειψλεη θαη
απνζηέιιεη ζην εθάζηνηε Δζληθφ πκβνχιην Καηαπνιέκεζεο ηνπ Νηφπηλγθ (θαη θαη‟
επέθηαζε ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Καηαπνιέκεζε ηνπ Νηφπηλγθ) ηνλ ηφπν
δηακνλήο ηνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ηνπ δεηεζεί203

203

Σν έληππν πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ αζιεηή θαη ην έληππν αιιαγψλ ζηηο πιεξνθνξίεο
γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ αζιεηή. ηελ Διιάδα ηα έγγξαθα απηά απνζηέιινληαη ζην ΔΚΑΝ θαη
ρνξεγνχληαη απφ απηφ.
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θ.η.ι. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε ηηο αξρέο δηθαηνζχλεο (ζχκθσλα κε ηνλ
Rawls) πνπ ζα δηέπνπλ ην θξάηνο απηφ:
Κάζε πξφζσπν πξέπεη λα έρεη ίζν δηθαίσκα ζην πην εθηελέο ζπλνιηθφ
ζχζηεκα ίζσλ βαζηθψλ ειεπζεξηψλ πνπ είλαη ζπκβαηφ κε έλα παξφκνην
ζχζηεκα ειεπζεξίαο γηα φινπο (πξψηε αξρή)204.
Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο πξέπεη λα δηαξξπζκίδνληαη κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε θαη νη δχν (α) λα απνβαίλνπλ πξνο ην κεγαιχηεξν φθεινο ησλ
ιηγφηεξν επλνεκέλσλ θαη (β) λα ζπλνδεχνληαη κε αμηψκαηα θαη ζέζεηο
αλνηθηέο ζε φινπο, ππφ φξνπο αθξηβνδίθαηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ (δεχηεξε
αξρή ή αξρή ηεο δηαθνξάο)205.
Άξα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε δηθαηνζχλε είλαη ην ζχλνιν ησλ
ζεζκψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εθείλσλ πνπ καο επηηξέπνπλ σο πνιίηεο αιιά πξσηίζησο
σο αλζξψπνπο λα ζπλππάξρνπκε θαη λα ηείλνπκε ζηελ επεκεξία παξά ηηο
δηαθνξεηηθέο καο αληηιήςεηο. Με ην παξάδεηγκα γηα ηελ δηαθχβεπζε ηεο δηθαηνζχλεο
απφ ηνπο πνιίηεο ηνπ «Κξάηνπο ηνπ Αζιεηηθνχ Ιδεψδνπο» δελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα κηαο
θαη δελ δηαθπβεχεηαη νχηε ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ηεο ζπλείδεζεο ή ην δηθαίσκα γηα
δηαβίσζε ζε έλα θξάηνπο δηθαίνπ (πξψηε αξρή), αιιά νχηε δηαθπβεχεηαη ε δηαθνξά
ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ηνπ θξάηνπο απηνχ (δεχηεξε αξρή). Άξα, ην πξνθαλέο
είλαη φηη νη ζεσξίεο πεξί εζηθνχ θαη αγαζνχ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ ηεο δσήο (Modus
Vivendi) δελ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλχπαξμε ησλ πνιηηψλ καο κε απνηέιεζκα
λα κελ επεξεάδεηαη ην εζηθφ ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο απηνχ206.
Έηζη, απφ άπνςε δηθαηνζχλεο, νη εληζρπκέλεο γελεηηθέο δηαθνξέο δελ είλαη
ρεηξφηεξεο απφ ηηο θπζηθέο207 θαη παξά ην γεγνλφο φηη έλαο γνληδηαθά εληζρπκέλνο
αζιεηήο ζα έρεη έλα αζέκηην πιενλέθηεκα έλαληη ησλ κε εληζρπκέλσλ αληηπάισλ ηνπ
(εζηθά επηιήςηκν), απηφ δελ νθείιεηαη ζε ιφγνπο δηθαηνζχλεο208. Έηζη, νη πνιίηεο ηνπ
«Κξάηνπο ηνπ Αζιεηηθνχ Ιδεψδνπο» δελ πξέπεη λα αλεζπρνχλ φηη ηίζεληαη ζέκαηα
δηθαηνζχλεο θαη δηαθχβεπζεο απηήο απφ ηε ρξήζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ. Όζν γη‟

204

Rawls, J 1971, „A theory of Justice‟, Cambridge Mass.: Harvard University Press, rev. ed., 1999.
Οκνίσο.
206
Rawls, J 1993, „Political Liberalism‟, Columbia University Press, New York.
207
Sandel, MJ 2009, „The case against perfection: Ethics in the age of genetic engineering‟, Cambridge
Mass: Belknap Press of Harvard U.P., p.:42-43.
208
Sandel, MJ 2009, „The case against perfection: Ethics in the age of genetic engineering‟, Cambridge
Mass: Belknap Press of Harvard U.P., p.:43.
205
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απηφ ην θξάηνο (Κξάηνο Αζιεηηθνχ Ιδεψδνπο) δελ είλαη άιιν απφ ηελ ίδηα ηελ
παγθφζκηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη άκεζνη εκπιεθφκελνη
ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ εζηθή απηνχ.
πκπεξαζκαηηθά, ην θξάηνο νθείιεη λα παξεκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο φπσο ε
γνληδηαθή ηξνπνπνίεζε ή ην γνληδηαθφ ληφπηλγθ ζε αζιεηέο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε
ηεο απφδνζεο. Δπίζεο, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί επιφγσο καο
απαζρνινχλ θαη δελ ζεσξείηαη εζηθή ε ρξήζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ κηαο θαη
θαηαπαηνχληαη ή αλαηξνχληαη αξρέο φπσο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (αληαγσληζκνχ
αγψλσλ κεηαμχ ησλ αζιεηψλ), ηεο αιιειεγγχεο, ηνπ θαζήθνληνο πξνο εαπηφλ, ηνπ
δηθαίσκα ζηελ πγεία αιιά θαη ησλ εγγελείο αμίεο φπσο ε θχζε, ε απηαμία θαη ε
αμηνπξέπεηα. Όια απηά έρνπλ ζθνπφ λα καο νδεγήζνπλ ζε ελφο είδνπο επέλδπζε πξνο
ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε δσή, ηφζν κεηαμχ ησλ ζπγρξφλσο δψλησλ φζν θαη κεηαμχ
ησλ επφκελσλ γελεψλ πξάγκα ην νπνίν ζα αλαηξεζεί κέζσ ηεο κφληκεο ηξνπνπνίεζεο
ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο.
Δπίζεο, έλα πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ γνληδηαθή
βειηίσζε είλαη ε ππνλφκεπζε ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο κέζσ ηεο κφληκεο
ηξνπνπνίεζεο ηνπ. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κε βάζε
ηηο θπζηθέο ηνπ δπλάκεηο, δειαδή απηέο πνπ κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη σο έλα βαζκφ
απαμηψλεηαη θαη ράλεηαη. Έηζη, ν άλζξσπνο αξρίδεη λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ άμην γηα
δηαθξίζεηο νη νπνίεο είλαη νπηνπηθέο θαη λα ππνλνκεχεη ηηο επζχλεο ηνπ γηα ην πνηνο
είλαη θαη ηη θάλεη209.
Δπηπξνζζέησο, απαξαίηεηε είλαη ε αλαθνξά ηνπ εζηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ γηα
ηελ εζηθή επζχλε πνπ έρεη ν επηζηήκνλαο πνπ πξάηηεη κηα ηέηνηα ηξνπνπνίεζε. Σν
επηρείξεκά καο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηίζεηαη σο εμήο: Ο επηζηήκνλαο θάλεη απηή
ηελ ηξνπνπνίεζε επεηδή κπνξεί θαη ηαπηφρξνλα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα. Οη
επηζηήκνλεο είλαη άηνκα πνπ κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο δηαζέηνπλ κηα
πξφζζεηε επηβάξπλζε ηεο εζηθήο επζχλεο. Οη βαζηθέο αξρέο δενληνινγίαο πνπ πξέπεη
λα δηαζέηνπλ είλαη: ε εκπηζηεπηηθφηεηα, ε ακεξνιεςία, ε εηιηθξίλεηα, ην θαζήθνλ
κέξηκλαο, ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε πίζηε ζηηο επζχλεο πνπ δηέπνπλ ην επάγγεικά ηνπ
επηζηήκνλα θαη ε απνθπγή θαηλνκέλσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ή αγαζψλ. Απηέο
209

Sandel, MJ 2007, „Bionic Athletes. The Case Against Perfection‟, Massachusetts: Harvard
University Press, p.: 25-44.
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νη αξρέο θαίλεηαη φηη απαμηψλνληαη κέζσ ηεο γνληδηαθήο ηξνπνπνίεζεο ησλ
ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ησλ αζιεηψλ θαη ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ. ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε ε ίδηα ε επηζηήκε θαίλεηαη λα εξγαιεηνπνηείηαη απφ ηνπο επηζηήκνλέο ηεο
κε ζθνπφ ην θέξδνο, ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ηελ αηζρξνθέξδεηα. Έηζη
θαηαξξίπηεηαη ην αξρηθφ καο επηρείξεκα γηα ηελ δπλαηφηεηα ηνπ επηζηήκνλα λα
πξάηηεη φπσο επηζπκεί δηφηη θαηαπαηψληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εζηθή
ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ.
Σέινο, ζηελ ελφηεηα απηή αλαθεξζήθακε ζηνπο εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο
πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ «ζπκβαηηθνχ» ληφπηλγθ θαη ηελ πηζαλή
ρξήζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ. Αλαιχζεθαλ κε ηελ κνξθή επηρεηξεκαηνινγίαο θαη
αληεπηρεηξεκαηνινγίαο νη ζέζεηο θαη νη ζεκηηέο ή κε ζεκηηέο φςεηο ηνπ «ζπκβαηηθνχ»
ληφπηλγθ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζβνιή ηεο θχζεο, ηεο πγείαο, ηεο απηνλνκίαο, ηεο
δηθαηνζχλεο θαη ηεο «αζιεηηθήο εζηθήο». Δπίζεο, εμεηάζηεθαλ νη παξαπάλσ ζέζεηο
κε ηελ ζεκηηή ή κε ζεκηηή ζέζε ηεο πξνπφλεζεο θαη ησλ λφκηκσλ νπζηψλ ζην ρψξν
ηνπ αζιεηηζκνχ. Σέινο, πεξηγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ηα πξφζζεηα πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ. Απηά είλαη ε κφληκε
ηξνπνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, ε εζηθή επζχλε ηνπ επηζηήκνλα θαη ε δίθαηε
θαηαλνκή ηνπ νθέινπο θαη ε δηθαηνζχλε ηεο γνληδηαθήο ηξνπνπνίεζεο. Δπίζεο, ε
εζηθή αλάιπζε εμεηάζηεθε κε βάζε ηνλ Dworkin δηφηη ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα
δηαρσξίζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ έλαο αζιεηήο κπνξεί λα έρεη πνηληθέο θπξψζεηο απφ
ηελ

ρξήζε

ληφπηλγθ

θαη

απηή

ε

ζέζε

ηζρπξνπνηήζεθε

κέζσ

ηεο

αλζξσπνθεληξηθφηεηαο ηνπ Kant. Σν ζέκα ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ καο απαζρφιεζε
δηφηη ε ΓΟΔ210 θαη ν WADA211 μεθίλεζαλ λα ελδηαθέξνληαη απφ ην 2001 κε απηφ ην

210

«H γνληδηαθή ζεξαπεία ππφζρεηαη πνιιά γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αζιεηψλ πνπ αληαγσλίδνληαη ζηα Οιπκπηαθά αζιήκαηα. Υπνζηεξίδνπκε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή
ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ησλ αλζξψπηλσλ αζζελεηψλ. Ωζηφζν,
γλσξίδνπκε φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ θαηάρξεζε ησλ θαξκάθσλ γνληδηαθήο ζεξαπείαο θαη ζα
αξρίζνπλ λα θαζηεξψλνληαη δηαδηθαζίεο θαη state-of-the-art κεζφδσλ δνθηκψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
αζιεηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θαηάρξεζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο. Απηφ ζα απαηηήζεη επελδχζεηο
κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο αλίρλεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλίρλεπζε αληηγφλνπ, ηνπ ηζηπ γνληδίσλ
θαη ηεο πξσηενκηθήο αλάιπζεο, ηα νπνία είλαη ζήκεξα δηαζέζηκα. Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη ζα είκαζηε ζε
ζέζε λα παξαθνινπζνχλ επαξθψο ηηο θαηαρξήζεηο θαη λα θαζνξίζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα γίλεη απηφ,
ρξεζηκνπνηψληαο εζηθά απνδεθηέο κεζφδνπο. Καινχκε άιια αζιήκαηα, ηαηξηθέο θαη επηζηεκνληθέο
νξγαλψζεηο λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζέζε καο.» (IOC, 2001: html) Απηή είλαη ε δήισζε ηεο Γηεζλνχο
Οιπκπηαθήο Οκνζπνλδίαο ην 2001 (http://www.olympic.org/content/news/media-resources/) ζρεηηθά
κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ θαη ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο. Μηα δήισζε αλάγθεο γηα
ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ γνληδηαθνχ ληφπηλγθ ζηε Λσδάλλε ζηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζε
ηεο Ηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην ζέκα: «Ζ Γνληδηαθή
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δήηεκα ελψ ην 2003 ν WADA ζπκπεξηέιαβε ζηνλ θαηάινγν ησλ απαγνξεπκέλσλ
νπζηψλ θαη κεζφδσλ ηνπ ηνλ φξν «γνληδηαθφ ληφπηλγθ».

Θεξαπεία θαη νη Μειινληηθέο Δπηπηψζεηο ηεο ζηνλ Αζιεηηζκφ / Gene Therapy and its future impact on
sport».
211

WADA. Health, Medical and Research Committee Meeting. Minutes. Lausanne, 2001,
(http://www.wadaama.org/Documents/About_WADA/HealthMedicalResearchCommittee_Minutes/WADA_HealthMedi
calResearchCommittee_200102.pdf)
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ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ «ζπκβαηηθνχ» θαη γνληδηαθνχ ληφπηλγθ. Πνιιά
πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη απφ ηνπο αξραίνπο νιπκπηαθνχο αγψλεο έσο ζήκεξα. Οη
νπζίεο θαη νη κέζνδνη γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνιππφζεηεο αζιεηηθήο βειηίσζεο
πνηθίινπλ ζε λφκηκεο θαη παξάλνκεο. Όζνλ αθνξά ηηο λφκηκεο νπζίεο, κέζσ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο αλαθέξεηαη φηη δελ είλαη άιιεο απφ ηηο ελ δπλάκεη
παξάλνκεο νπζίεο κηαο θαη ν WADA εθδίδεη θάζε ρξφλν κφλν ηελ ιίζηα ησλ
απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. Ζ ιίζηα ηνπ WADA ζπλερψο αλαλεψλεηαη κε λέεο νπζίεο
πνπ πξνζηίζεληαη ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. Έηζη ινηπφλ, νη λφκηκεο νπζίεο δελ είλαη παξά
κηα πξνζσξηλή θαηάζηαζε πνπ ζεσξείηαη απξνζδηφξηζηε θαη ελ δπλάκεη
απαγνξεπκέλε.
Ζ πξνπφλεζε είλαη επίζεο κηα ελφηεηα πνπ πεξηγξάθεθε γηα ην εζηθά ζεκηηφ ή κε
ζεκηηφ. πζρεηίζηεθε κε ζέκαηα φπσο ε πξνζβνιή ηεο θχζεο, ηεο πγείαο, ηεο
απηνλνκίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο «αζιεηηθήο εζηθήο». πκπεξαζκαηηθά, κέζσ
ηεο πξνπφλεζεο δελ δηαθπβεχεηαη ε πξνζβνιή ηεο θχζεο γηαηί αλ ζεσξείηαη κε εζηθφ
λα θαιιηεξγνχκε ην ζψκα καο κέζσ ηεο πξνπφλεζεο άιιν ηφζν κε εζηθφ ζα
ζεσξνχηαλ ε θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο κειέηεο βηβιίσλ θαη
ζπγγξακκάησλ. ρεηηθά κε ηελ πγεία είλαη απνδεδεηγκέλν φηη κέζσ ηεο πξνπφλεζεο
βειηηψλεηαη ηφζν ε ζσκαηηθή φζν θαη ε πλεπκαηηθή πγεία, ππφ ηελ πξνππφζεζε ηεο
ζσζηήο θαη επηζηεκνληθήο δνκήο ηεο. Όζνλ αθνξά ηελ αξρή ηεο απηνλνκίαο
θαηαιήμακε φηη δελ πξνζβάιιεηαη ε αξρή ηεο κε βιάβεο, ηεο πξνζβνιήο ή ηεο
θξαηνχζαο ζπκβαηηθήο εζηθήο κηαο θαη δελ βιάπηεηαη νχηε ππνβάιιεηαη ην άηνκν ζε
θάπνην παξάινγν θίλδπλν απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηελ πξνπφλεζε. Έηζη δελ
ηθαλνπνηείηαη θάπνην επηρείξεκά καο ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ απφ ηελ
πξνπφλεζε. Αθφκε, ζρεηηθά κε ηελ δηθαηνζχλε έλαο αζιεηήο κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη
ην θπζηθφ ηνπ ηαιέλην ρσξίο λα ζίγεη δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληα άιισλ θαη απηφο ν
ηξφπνο είλαη ε πξνπφλεζε. Θεσξνχκε εζηθά ζεκηηφ έλαο αζιεηήο λα θαιιηεξγήζεη ην
ηαιέλην ηνπ κε ηελ πξνπφλεζε κηαο θαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηθαηνινγεί ηελ
ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηελ ειεχζεξε
απαζρφιεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ δηαθνξά ηεο ζεκηηήο
απφ ηε κε ζεκηηή πιεπξά ηεο πξνπφλεζεο ζρεηηθά κε ην ληφπηλγθ γηα ιφγνπο
«αζιεηηθήο εζηθήο» ζπκπεξάλακε φηη ζθνπφο ηεο «αζιεηηθήο εζηθήο» δελ είλαη ε
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ηηκή ή ε εθηίκεζε ησλ θπζηθψλ ραξηζκάησλ ζε έλαλ αζιεηή αιιά ε θαιιηέξγεηα
απηψλ κέζσ ηεο εμάζθεζεο θαη ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο.
Όζνλ αθνξά ην εζηθά ζεκηηφ ή κε ζεκηηφ ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ πεξηγξάςακε
ην ζέκα κε ηα ίδηα θξηηήξηα φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνπφλεζεο. Αλαιπηηθφηεξα,
αλαθεξζήθακε ζε ζέκαηα φπσο ε πξνζβνιή ηεο θχζεο, ηεο πγείαο, ηεο απηνλνκίαοειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο «αζιεηηθήο εζηθήο». Μέζσ εθηελνχο
επηρεηξεκαηνινγίαο θαη αληεπηρεηξεκαηνινγίαο θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα
ιφγνπο πξνζβνιήο ηεο θχζεο δελ ηθαλνπνηείηαη ε έλλνηα ηνπ θπζηθνχ θαη κε
θπζηθνχ. Έηζη, ζεσξήζεθε φηη ην ληφπηλγθ δελ κπνξεί λα θαηεγνξεζεί φηη είλαη
αζέκηην εζηθά γηα ιφγνπο πξνζβνιήο ηεο θχζε.
ρεηηθά κε ηελ πξνζβνιή ηεο πγείαο- αζθάιεηαο ζεσξήζεθε φηη ην ληφπηλγθ
δελ είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα επέιζεη πξνζβνιή ηεο πγείαο ησλ αζιεηψλ φκσο είλαη ν
κφλνο πνπ απαγνξεχεηαη. Πάξα ηαχηα πηζηεχεηαη φηη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ
νη αζιεηέο ιφγσ ηεο επηδίσμή ηνπο γηα δηάθξηζε θαη λίθε, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ
επηηξεπηνί ζηνλ βαζκφ ηνπ αλεθηνχ. Έηζη αλαθέξνληαη ηξία κνληέια αμηνιφγεζεο, ην
σθειηκηζηηθφ, ην θξηηήξηα ηνπ νθέινπο ησλ άιισλ θαη απηφ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ
εδνλψλ. Σέινο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ρξήζε ληφπηλγθ είλαη κε εζηθά επηηξεπηή θαη
αζέκηηε γηα ηνλ ιφγν ηεο αζθάιεηαο ηεο πγείαο ηνπ αζιεηή κηαο θαη δελ ηθαλνπνηείηαη
θαλέλα απφ ηα ηξία θξηηήξηα ησλ εζηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ ηέζεθαλ.
Ζ απηνλνκία ηνπ αζιεηή λα θάλεη ρξήζε ληφπηλγθ εμεηάζηεθε κέζσ ηνπ
πξνζδηνξηζκνχ ησλ εζηθψλ νξίσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο. Έηζη,
νδεγνχκαζηε ζηελ αξρή ηεο κε βιάβεο, ηεο πξνζβνιήο θαη ηνπ λνκηθνχ εζηθηζκνχ,
επίζεο ηεο αξρήο ησλ ζπιινγηθψλ αγαζψλ, ηεο αξρήο ηεο αλάγθεο θαη ηεο
δηθαηνζχλεο. Ζ αξρή ηεο κε βιάβεο πξνζβάιιεηαη δηφηη βιάπηεη ηνπο ζεαηέο, ηνπο
δηνξγαλσηέο θαη ηνπο ζπλαζιεηέο. Ζ αξρή ηεο πξνζβνιήο, επίζεο ζίγεηαη γηαηί ν
αζιεηήο πνπ θάλεη ρξήζε ληφπηλγθ πξνζβάιεη κε ηελ ελέξγεηά ηνπ απηήλ, ηνπο
ζπλαζιεηέο ηνπ θαη ηνπο ζεαηέο. Δπίζεο, ζίγεη ηνλ εαπηφ ηνπ νηθνλνκηθά ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο θαιχπηεη ηα έμνδα ηεο παξάλνκεο αγσγήο ηνπ αιιά θαη εζηθά
δηφηη παξαλνκεί ζχκθσλα κε ηνπο αζιεηηθνχο θαλφλεο θαη ηνπο γεληθφηεξνπο
λνκηθνχο θαλφλεο ηνπ θξάηνπο ηνπ θαη ηνπ WADA. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ λνκηθφ
εζηθηζκφ, ηελ θξαηνχζα ζπκβαηηθή εζηθή πξνθαιείηαη έλα αίζζεκα απνηξνπηαζκνχ
ζηνπο αλζξψπνπο γχξσ απφ ηνλ αζιεηή πνπ έρεη θάλεη ρξήζε ληφπηλγθ. Αιιά αθφκα
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θη αλ δελ έβιαπηε θαλέλαλ ε πξάμε απηή, ην θνηλφ αίζζεκα ηελ θξίλεη αλήζηθε θαη
απνθιίλνπζα απφ ηελ θξαηνχζα ζπκπεξηθνξά. Άξα, νδεγνχκαζηε ζηελ παξαδνρή φηη
ε πξάμε ηνπ ληφπηλγθ κεηψλεη ηελ απηνλνκία ελφο άιινπ αζιεηή λα ζπκκεηέρεη ζηνπο
αζιεηηθνχο αγψλεο θαη ρξεηάδεηαη λα πεξηνξηζηεί ε ειεπζεξία ηνπ αζιεηή πνπ ην
πξάηηεη. Έηζη, ν πεξηνξηζκφο ηεο κπνξεί λα λνκηκνπνηεζεί γηα ηνπο παξαπάλσ
ιφγνπο.
Όζνλ αθνξά ην ζεκηηφ ή κε ζεκηηφ ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ γηα ιφγνπο
δηθαηνζχλεο εμεηάζακε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Πξψηνλ, ην πιενλέθηεκα
πνπ δηαζέηνπλ νξηζκέλνη αζιεηέο κε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε ρξήζε
νπζηψλ ή κεζφδσλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ
δηαζέηνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα. Γεχηεξνλ, ην ζέκα δηθαηνζχλεο πξνο
εθείλνπο ηνπο αζιεηέο πνπ δελ θάλνπλ ρξήζε ληφπηλγθ θαη ζπλαγσλίδνληαη ελ αγλνία
ηνπο ζε έλα άδηθν πεξηβάιινλ κε εθείλνπο πνπ θάλνπλ ρξήζε ληφπηλγθ. Σξίηνλ, ην
ζέκα πνπ ηέζεθε ήηαλ φηη θάπνηνη αζιεηέο είλαη εθ θχζεσο πην κπψδεηο ή ηθαλφηεξνη
ζε θάπνηα αγσλίζκαηα ζε ζρέζε κε άιινπο. πκπεξαζκαηηθά, ζηελ πξψηε πεξίπησζε
δελ ηίζεηαη ζέκα δηθαηνζχλεο αιιά ζέκα αληζνηήησλ. ρεηηθά κε ηελ δεχηεξε
πεξίπησζε, ζίγνληαη ζέκαηα ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ θαηά ηα νπνία ην θξάηνο
είλαη ππεχζπλν θαη νθείιεη λα παξεκβαίλεη άξα ζίγεηαη ε αξρή ηεο δηθαηνζχλεο. Ο
ηζρπξηζκφο απηφο ηζρπξνπνηήζεθε πεξηγξάθνληαο ηηο εγγελείο θαη παξάγσγεο αμίεο.
Σέινο, ζηελ ηξίηε πεξίπησζε δελ ηίζεηαη ζέκα δηθαηνζχλεο δηφηη ε θπζηθή
θιεξνλνκηά δελ ζέηεη ζέκαηα δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ θαη δελ ζα κπνξνχζε ζε
απηήλ ηελ πεξίπησζε λα δηθαηνινγεζεί κηα θξαηηθή παξέκβαζε.
ρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία ζεκαηηθή ελφηεηα, ηεο «αζιεηηθήο εζηθήο»
ζπκπεξάλακε φηη απηή εμαξηάηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ αζιήκαηνο αιιά θαη ηηο
αξρέο, ηηο νπνίεο ε ρξήζε ληφπηλγθ είλαη ζε ζέζε λα αιινηψζεη ή λα θαηαζηξέςεη. Ζ
ζέζε απηή ηζρπξνπνηείηαη κέζσ ηνπ πλεχκαηνο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ην νπνίν
είλαη έλα πλεχκα ειεχζεξν θαη απαιιαγκέλν απφ εζληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
άιιεο δεζκεχζεηο. πκπεξαζκαηηθά, ν αζιεηηζκφο ζεσξείηαη έλα θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζηηθφ αγαζφ κε παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα θαη αλαθέξεηαη σο ν γεληθφο ζθνπφο
ηεο αζιεηηθήο ζπκκεηνρήο, ν νπνίνο είλαη αζπκβίβαζηνο σο πξνο ηελ ρξήζε
ληφπηλγθ.
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Αθνινχζσο, πεξηγξάθεθε ην ζεκηηφ ή κε ζεκηηφ ηεο ρξήζεο γνληδηαθνχ
ληφπηλγθ σο κηα ππνελφηεηα θαη εμεηάζηεθε κέζσ ηξηψλ ζεκαηηθψλ. Οη ζεκαηηθέο
απηέο ήηαλ ηεο κφληκεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, ηεο εζηθήο επζχλεο
ηνπ επηζηήκνλα πξνο ηνλ αζιεηή θαη ηελ ίδηα ηελ επηζηήκε θαη ηέινο ηεο δίθαηεο
θαηαλνκήο ηνπ νθέινπο πνπ πξνζδίδεηαη ή πξνθαιείηαη απφ ηνπο αζιεηέο. Ζ εζηθή
επηηαγή γηα ηελ αλαθνξά καο ζην γνληδηαθφ ληφπηλγθ επέξρεηαη ιφγσ ηνπ
εξσηήκαηνο: γηαηί νθείιεη ην θξάηνο λα παξέκβεη; Απηφ νθείιεηαη ζε ιφγνπο
πξνζηαζίαο ηεο εγγελνχο αμίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηεο θπζηθήο ηαπηφηεηαο πνπ
δηαζέηεη ν άλζξσπνο θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ δηαζέηεη ν αζιεηηζκφο. Ζ
εζηθή δηθαηνιφγεζε επήιζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηνπ Dworkin θαη έπεηηα
νξηνζεηήζεθε απφ ηελ αλζξσπνθεληξηθή θαη πξνζσπνθεληξηθή ζεσξία ηνπ Kant.
Σέινο, ζηελ λνκηθή- θαλνληζηηθή ελφηεηα εθηφο απφ ηηο αηηίεο, ηνπο ιφγνπο
θαη ηα θίλεηξα εμάπισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ρξήζεο ληφπηλγθ αλαπηχρζεθαλ θαη
πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ.
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V.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΑΗ ΠΗΝΑΚΧΝ

92

Πίλαθαο 1:Σαμηλόκεζε WADA απαγνξεπκέλωλ νπζηώλ θαη κεζόδωλ κε
βηβιηνγξαθηθή Αλαθνξά (Πεγή: Azzazy HME 2010, p.: 496-497)

Σαμηλόκεζε

Παξάγνληαο (Agent)

Άξζξν (Article)

S1

Αλαβνιηθφο παξάγνληαο

-

S1.1

Αλαβνιηθά αλδξνγνληθά ζηεξνεηδή

Kickman (2008), Kadi

WADA,2008

(2008)

S1.2

Άιινη αλαβνιηθνί παξάγνληεο (π.ρ.

Davis et al. (2008)

Κιελκπνπηεξφιε)

S.2

Οξκφλεο, πεπηηδηθέο νξκφλεο θαη απμεηηθνί

-

παξάγνληεο

S2.1

Δξπζξνπνηεηίλε (ΔΡΟ)

Elliott (2008)

S2.2

Απμεηηθή Οξκφλε (hCG), Ηλζνπιίλε θαη απμεηηθνί

Holt and Sonksen

παξάγνληεο (π.ρ. IGF-I), Μεραλναπμεηηθνί

(2008), Velloso (2008)

παξάγνληεο (MGFs)

S2.3

Γνλαδνηξνπίλεο (π.ρ. LH, hCG)

Stenman et al. (2008),
Holt and Sonksen
(2008)

S2.4

Ηλζνπιίλεο

Holt and Sonksen
(2008)

S3

β-2 αγσληζηέο

Davis et al. (2008)

S4

Οξκφλεο αληαγσληζηέο θαη νξκνληθνί θαη

-

κεηαβνιηθνί ξπζκηζηέο

S4.1

Αλαζηνιείο αξσκαηάζεο

Handelsman (2008)

S4.2

Δθιεθηηθνί ξπζκηζηέο ησλ ππνδνρέσλ νηζηξνγφλσλ

Handelsman (2008)

(SERMs)

S4.3

Άιιεο αληί-νηζηξνγνληθέο νπζίεο

Handelsman (2008)

S6

Γηεγεξηηθά

Docherty (2008)

M1

Eλίζρπζε ηεο κεηαθνξάο νμπγφλνπ

Elliott (2008)

M3

Γνληδηαθφ Νηφπηλγθ

Wells (2008)

P2

β- αλαζηνιείο

Davis et al. (2008)
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Πίλαθαο 2: Γνληδηαθό Νηόπηλγθ κέζα ζηα έηε (νξηζκνί ηνπ WADA από ην 20042014)
Έηνο ηζρύνο νξηζκνύ
ζηελ απαγνξεπκέλε
ιίζηα ηνπ WADA
2004

2005/ 2006/ 2007/ 2008

2009

2010

212

Οξηζκόο ηνπ WADA

Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά

Gene or cell doping is defined
as the non- therapeutic use of
genes, genetic elements and/ or
cells that have the capacity to
enhance athletic performance
The non- therapeutic use of
cells, genes, genetic elements,
or of the modulation of gene
expression, having the capacity
to enhance athletic performance
is prohibited
The non- therapeutic use of
cells, genes, genetic elements,
or of the modulation of gene
expression, having the capacity
to enhance athletic performance
is
prohibited.
Peroxisome
proliferator activated receptor δ
(PPAR) agonists (e.g. GW1516)
and PPARδ- AMP- activated
protein kinase (AMPK) axis
agonists (e.g. AICAR) are
prohibited.
The following, with the
potential to enhance athletic
performance, are prohibited:
1. The transfer of cells or
genetic elements (e.g.
DNA, RNA)
2. The
use
of
pharmacological
or
biological agents that
alter gene expression.
3. Peroxisome proliferator
activated receptor δ
(PPAR) agonists (e.g.
GW1516) and PPARδAMP- activated protein

WADA 2004212

World Anti- Doping Agency,
International Standard, p.:6.
213
World Anti- Doping Agency,
International Standard, p.:11.
214
World Anti- Doping Agency,
International Standard, p.:7.
215
World Anti- Doping Agency,
International Standard, p.:7.
216
World Anti- Doping Agency,
International Standard, p.:7.
217
World Anti- Doping Agency,
International Standard, p.:6.
218
World Anti- Doping Agency,
International Standard, p.:6.

WADA 2005213, WADA
2006214, WADA 2007215,
WADA 2008216

WADA 2009217

WADA 2010218

The World Anti- Doping Code, The 2004 Prohibited ListThe World Anti- Doping Code, The 2005 Prohibited ListThe World Anti- Doping Code, The 2006 Prohibited ListThe World Anti- Doping Code, The 2007 Prohibited ListThe World Anti- Doping Code, The 2008 Prohibited ListThe World Anti- Doping Code, The 2009 Prohibited ListThe World Anti- Doping Code, The 2010 Prohibited List-
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2011

2012

2013/ 2014

219

kinase (AMPK) axis
agonists (e.g. AICAR)
The following, with the
potential to enhance athletic
performance, are prohibited:
1. The transfer of nucleic
acid or nucleic acid
sequences
2. The use of normal or
genetically
modified
cells
3. The use of agents that
directly or indirectly
affect functions known
to
influence
performance
by
altering
gene
expression.
For
example, Peroxisome
proliferator activated
receptor δ (PPAR)
agonists
(e.g.
GW1516) and PPARδAMP- activated protein
kinase (AMPK) axis
agonists (e.g. AICAR)
is prohibited.
The following, with the
potential to enhance athletic
performance, are prohibited:
1. The transfer of nucleic
acid or nucleic acid
sequences
2. The use of normal or
genetically
modified
cells
The following, with the
potential to enhance athletic
performance, are prohibited:
1. The
transfer
of
polymers of nucleic
acids or nucleic acid
analogues
2. The use of normal or
genetically
modified
cells

World Anti- Doping Agency,
International Standard, p.:6.
220
World Anti- Doping Agency,
International Standard, p.:6.
221
World Anti- Doping Agency,
International Standard, p.:6.
222
World Anti- Doping Agency,
International Standard, p.:7.

WADA 2011219

WADA 2012220

WADA 2013221/ WADA
2014222

The World Anti- Doping Code, The 2011 Prohibited ListThe World Anti- Doping Code, The 2012 Prohibited ListThe World Anti- Doping Code, The 2013 Prohibited ListThe World Anti- Doping Code, The 2014 Prohibited List-
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Πίλαθαο 3: Μειέηεο Γνληδηθανύ Νηόπηλγθ πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί από ηνλ
WADA από ην 2008 (Πεγή: Azzazy HME 2010, Gene Doping, p.: 503-504)
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Πίλαθαο 4: ηάδηα αλαπαξαγωγήο αλαζπλδηαζκέλνπ κνξίνπ DNA θαη
θιωλνπνίεζή ηνπ (Βηνινγία, Θεηηθήο θαηεύζπλζεο Γ’ ηάμεο γεληθνύ ιπθείνπ,
2009, ζει.: 58)
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Πίλαθαο 5: Φνξείο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο θιηληθέο δνθηκέο γνληδηαθήο
ζεξαπείαο 1989-2012 (Πεγή: Ginn SL et al. 2013, p.:73 )

Πίλαθαο 6: Μέζνδνη αλίρλεπζεο γνληδηαθνύ ληόπηλγθ (Πεγή: Oliveira RS et al
2011, p.: 1198)
Αλίρλεπζε

Αξρέο

Άκεζε

Έκκεζε

Αλίρλεπζε εηζαγφκελσλ
θνξέσλ
Αλίρλεπζε κέζσ
εηζαγφκελνπ γνληδηαθνχ
κήθνπο
Πνζνηηθή κεηαγξαθνκηθή

Έκκεζε

Πνζνηηθή πξσηενκηθή

Έκκεζε

Αλνζνινγηθή Απφθξηζε

Άκεζε
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πρλόηεξεο Σερληθέο
Αλίρλεπζεο
PCR, Southern blotting
PCR, Southern blotting

Real time, PCR,
Microarray
Mass spectroscopy, 2-D
electrophoresis
ELISA, Western blotting

Πίλαθαο 7: Χξήζε νπζηώλ- ζηόρωλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ληόπηλγθ (Πεγή:
Azzazy HME 2010, p.: 496-497)

ηόρνη
ληόπηλγθ

Εθθξαδόκελε
πξωηεΐλε

EPO

Γιπθνπξσηετληθή
νξκφλε

Ηλζνπιίλε
θαη IGF-I

Πξσηετλε
απνηεινχκελε
απφ 70 ακηλνμέα
Πξσηετλε
απνηεινχκελε
απφ 191
ακηλνμέα
Ππξεληθή
νξκφλε ππνδνρέα
πξσηεΐλεο

GH

PPAR-δ

Μπνζηαηίλε

PEPCK-C

VEGF

Μηα πξσηεΐλε
απνηεινχκελε
απφ δχν
ππνκνλάδεο ησλ
110 ακηλνμέσλ
έθαζηε
622 έλδπκν
ακηλνμέσο
Γιπθνδπιησκέλε
δηζνπιθηδηθνχ
δεζκνχ
νκνδηκεξήο
πξσηεΐλε

Φπζηνινγηθή
ιεηηνπξγία
εθθξαδόκελεο
πξωηεΐλεο

Σνκέαο
ελίζρπζεο
απόδνζεο

Βηβιηνγξαθία

Αληνρή

De Francesco
2004,
Lippi et al. 2006

Μπτθφ κέγεζνο θαη ηελ
κπτθή κάδα

Γχλακε

De Francesco
2004

Μπτθφ κέγεζνο θαη ηελ
κπτθή κάδα

Γχλακε

De Francesco
2004

-ηχπνπ Η ή ηνπ βξαδείαο
ζπζηνιήο ζθειεηηθνχ κπφο
-ηχπν ΗΗ ή ηεο ηαρείαο
ζπζηνιήο ηλψλ,
-έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνχ
βάξνπο
Μπτθή αλάπηπμε

Σαρχηεηα θαη
αληνρή

Wang et al. 2004,
Grimaldi 2005

Γχλακε

Whittemore et al.
2003

-Γιπθνλενγέλεζε
Φσζθνελνινππξνζηαθπιηθφ
-ελδηάκεζα θχθινπ θηηξηθνχ
νμέσο
Νέα αηκνθφξα αγγεία

Αληνρή

Hakimi et al.
2007
BRENDA

Αληνρή

Shyu et al. 2003,
Gaffney &
Parisotto 2007

Δξπζξά
αίκαηνο
αίκαηνο

θχηηαξα
-νμπγφλσζε
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ηνπ
ηνπ

ρεδηάγξακκα 8: εκαληηθόηεξνη πηζαλνί ζηόρνη ηνπ γνληδηαθνύ ληόπηλγθ,
ζρεκαηνπνίεζε θαη απόδνζε ζηα ειιεληθά (Αξρηθή πεγή: Gerling K et al 2009)

ACE-031
Μπνζηαηίλε

Πηζαλέο Οπζίεο

Απμεηηθή Οξκφλε
(GH ή STH)
θαη IGF-1

Stamulumab
(MYO-029)

Παξάγνληεο
κεηαγξαθήο ηνπ
ηχπνπ PAX
PPAR-δ
REPOXYGEN
(Παξαγσγή
ΔΡΟ κέζσ
γνληδηαθήο
ζεξαπείαο)

ΔPO

Πηζαλνί παξάγνληεο
Παξνρήο Ομπγφλνπ
Αγγεηνγέλεζε θαη
VEGF

Μεηαθνξείο Ληπαξψλ
Ομέσλ (FATP1,
CD36)
Πηζαλνί
Παξάγνληεο
Παξνρήο Δλέξγεηαο

Μεηαθνξείο
Γιπθφδεο (GLUT 15, GLUT 7)
PPAR
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FG-2216 θαη FG4592- αλαζηνιή
ηνπ ελδχκνπ
πξνιπιπδξνμπιά
ζε γηα
ζηαζεξνπνίεζε
ησλ HIFs

GENASISSπκπέξαζκα ηεο
έθθξαζεο ηνπ
VEGF-2 ζηνλ
θαξδηαθφ κπ κε
ρξήζε γπκλνχ
DNA

Φσζθαηάζε
πξσηετληθήο
ηπξνζίλεο 1Β
SIRNA

VI.

ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΜΖΔΧΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

GnTH
GD
EPO
IGF-I
HIF
VEGF
VEGF-2
HGH
MGF

Gene Therapy
Gene Doping
Erythropoietin
Insulin- like Growth Factor
Hypoxia Inducible Factor
Vascular Endothelial Growth Factor
Vascular Endothelial Growth Factor- 2
Common abbreviation for human GH
Mechano Growth Factor
Peroxisome Proliferator- Activated
Receptor Delta (δέιηα)
AMP Activated Protein Kinase
Growth Hormone
World Anti- Doping Agency
Deoxyribo Nucleic Acid
Hypoxia- Induced Factors
Recombinant Erythropoietin
Tetrahydrogestrinone
5-Aminoimidazole-4-carboxamide
ribonucleotide / ZMP
Fibroplast Growth Factor
Reference Matelials
Certified Reference Matelials
Mitochondrial DNA
Maximal Oxygen Consumption
Small interfering Ribonucleic Acid
Micro Ribonucleic Acid
Ribonucleic Acid
Ribonucleic Acid Interference
- Trans- Γ9- Tetrahydrocannabinol
International Olympic Committee
Anabolic Androgenic Steroid
Dihydrotestosterone
Continuous Erythropoietin Receptor
Activator
D Erythropoietin
Chorionic Gonadotropin
Luteinizing Hormone
Hepatocyte Growth Factor
Platelet Derived Growth Factor
Selective Estrogen Receptor Modulators
GW-501,506, Endurobol, GSK-516

PPAR-δ ή PPAR-delta
AMPK
GH
WADA
DNA
HIFs
reEPO
THG
AICAR
FGF
RMs
CRMs
mtDNA
VO2max
siRNA
miRNA
RNA
RNAi
Γ9- ΣΖC
IOC
AAS
DHT
CERA
Depo
CG
LH
HGF
PDGF
SERMs
GW1516, GW501516
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VII.

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ- ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
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