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Παραδέχθηκε χρήση αναβολικών η Μάριον
Τζόουνς με επιστολή της (Σπυριδούλα Σπανέα)
Date : Οκτωβρίου 8, 2007
«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για όλα αυτά. Λυπάμαι που σας απογοήτευσα όλους με
τόσους πολλούς τρόπους». Mε αυτά τα λόγια το μεγαλύτερο, ίσως, αθλητικό ίνδαλμα
της Αμερικής, η Μάριον Τζόουνς, παραδέχεται, σε ένα γράμμα της προς όλους τους
φίλους και συγγενείς της, ότι έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών κατά τη διάρκεια
της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ και ένα χρόνο μετά. Η
πολυολυμπιονίκης αναμενόταν χθες το βράδυ να δώσει κατάθεση σε ομοσπονδιακούς
αστυνομικούς και να δεχτεί την ενοχή της σε δύο κατηγορίες ψευδούς κατάθεσης
(χρήση ουσιών και μια κατηγορία για οικονομικές ατασθαλίες). Στο Σίδνεϊ το
αγαπημένο κορίτσι των Αμερικανών είχε κατακτήσει τρία χρυσά (100, 200, 4Χ400)
και δύο χάλκινα (μήκος, 4Χ100) μετάλλια, τα οποία, αφού ολοκληρωθεί η ερεύνα,
αναμένεται να δοθούν σε άλλες αθλήτριες. Μάλιστα, στα 100 μέτρα το χρυσό
μετάλλιο θα έρθει στην Ελλάδα και στην Κατερίνα Θάνου. Η Ολυμπιονίκης μας
περιμένει να ολοκληρωθεί η κατάθεση της παλιάς αντιπάλου της για να προβεί σε
δηλώσεις.

Ολα, σύμφωνα με το γράμμα της Μάριον Τζόουνς, το οποίο αποκάλυψε η εφημερίδα
«Washington Post» άρχισαν το 1999. Τότε, ο προπονητής της, Τρέβορ Γκράχαμ, της
έδωσε την ουσία λέγοντας ότι πρόκειται για συμπλήρωμα διατροφής που προέρχεται
από λάδι σπόρου λιναριού (λινέλαιο) και πρέπει να το λαμβάνει τοποθετώντας δύο
σταγόνες κάτω από τη γλώσσα. «Επρεπε να μου είχαν γεννηθεί υποψίες, όταν μου
είπε να μην πω τίποτα για το πρόγραμμα συμπληρωμάτων διατροφής. Τον
εμπιστεύτηκα. Δεν υποπτεύθηκα ότι επρόκειτο για απαγορευμένες ουσίες», αναφέρει
στο γράμμα της η Μάριον Τζόουνς και προσθέτει ότι μετά την ολοκλήρωση της
«θεραπείας», παρατήρησε αλλαγές στο σώμα της ενώ χρειαζόταν λιγότερη ώρα για
να ξεκουραστεί. Το... λινέλαιο ήταν η απαγορευμένη ουσία γνωστή με το κωδικό
όνομα «το καθαρό», δηλαδή η τετραϋδρογεστρινόνη (THG), η οποία παρασκευαζόταν
από τη «Balco».

Πέντε καταδίκες
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Η έρευνα των ομοσπονδιακών γύρω από την εταιρεία παραγωγής συμπληρωμάτων
διατροφής, με έδρα την Καλιφόρνια, έχει οδηγήσει σε πέντε καταδίκες, αλλά η
Μάριον Τζόουνς, εφόσον καταδικαστεί, θα είναι η πρώτη αθλήτρια. Μέχρι τώρα
έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια ο ιδρυτής της Balco, Βίκτωρ Κόντε, ο αντιπρόεδρος,
Τζέιμς Βαλέντε, ο προσωπικός γυμναστής του γνωστού αθλητή του μπέιζμπολ,
Μπάρι Μπόντς, ο Γκρεγκ Αντερσον, ο προπονητής του στίβου, Ρέμι Κόρτσεμνικ και ο
χημικός, σχεδιαστής του «καθαρού», Πάτροκ Αρνολντ. Την προσεχή Παρασκευή, η
Μάριον Τζόουνς θα κλείσει τα 32 χρόνια, ενώ, όπως ισχυρίζεται στο γράμμα της,
σχεδίαζε να μεταβεί μαζί με τον σύζυγό της, τον σπρίντερ Ομπαντέλε Τόμσον, στο
πατρικό της σπίτι, στο Οστιν του Τέξας και από εκεί να παραδεχτεί την ενοχή της
στο ομοσπονδιακό δικαστήριο. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και έξι μήνες. Το
2003, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς για την υπόθεση «Balco» ισχυρίστηκε
ότι δεν γνωρίζει τίποτα. «Αναγνώρισα αμέσως το δείγμα, αλλά πανικοβλήθηκα. Είπα
ψέματα, γιατί ήθελα να προστατέψω τον εαυτό μου». Τον Δεκέμβριο, του 2004, η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, άρχισε έρευνα γύρω από τις πληροφορίες που ήθελαν
τη Μάριον Τζόουνς να κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. «Τι κρίμα. Ηταν το
αγαπημένο παιδί των Αμερικανών. Ελπίζω ότι η αποκάλυψη θα αποθαρρύνει
άλλους», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιντόπινγκ, Ντικ Πάουντ, όταν
πληροφορήθηκε το περιεχόμενο του γράμματος. Αφού καταδικαστεί, η Ολυμπιονίκης,
θα κληθεί να απολογηθεί στη ΔΟΕ και να παραδώσει τα μετάλλια της από τους
Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ, καθώς μόνο για αυτή την περίοδο ομολόγησε πως έκανε
χρήση. Το χρυσό στα 100μ. θα πάρει η Κατερίνα Θάνου, η οποία θα δώσει το
ασημένιο μετάλλιο στη Λόρενς (Τζαμάικα) και το χάλκινο θα το πάει η Οτι
(Τζαμάικα). Στα 200 μ., χρυσή Ολυμπιονίκης θα είναι η Ντέιβις (Μπαχάμες), ενώ στα
4Χ400 το μετάλλιο θα πάρει η Τζαμάικα.

Μια... σύριγγα που έφτασε στον εισαγγελέα οδήγησε στην αποκάλυψη

Μια σύριγγα με την ουσία «τετραϋδρογεστρινόνη, που έφτασε το 2003 στα γραφεία
του ομοσπονδιακού εισαγγελέα, στην Καλιφόρνια, έγινε αιτία να ανοίξει ο... ασκός
του Αίολου και να αποκαλυφθεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του παγκόσμιου
αθλητισμού. Αποστολέας, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ήταν ο προπονητής
κορυφαίων αθλητών, όπως η Μάριον Τζόουνς, Τρέβορ Γκράχαμ. Παράλληλα, υπήρξε
και ανώνυμο τηλεφώνημα -από τον ίδιο- που αποκάλυπτε τις δραστηριότητες της
εταιρείας «Balco». Οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί ύστερα από έρευνα βρήκαν στις
εγκαταστάσεις της «Balco» μεγάλη ποσότητα στεροειδών και αυξητικής ορμόνης. Σε
έρευνα στο σπίτι του γυμναστή -φίλου του Κόντε-, Γκρεγκ Αντερσον βρέθηκαν
στεροειδή και λίστα με ονόματα πρωταθλητών με την δοσολογία. Μέσα στον
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κατάλογο υπήρχαν οι Τζον Μακιούνεν (σφύρα), Μάριον Τζόουνς, Τιμ Μοντγκόμερι
(σπρίντερ), Σέιν Μόουζλι (πυγμαχία) και των σφαιροβόλων, Κέβιν Τοθ, Σι Τζέι
Χάντερ. Ο τελευταίος υπήρξε σύζυγος της Μάριον Τζόουνς και είχε δηλώσει, μετά
τον χωρισμό τους για τα «μάτια» του Μοντγκόμερι, ότι έβλεπε την Ολυμπιονίκη να
κάνει ενέσεις με απαγορευμένες ουσίες.

Τον Ιούλιο του 2005, ο ιδιοκτήτης της «Balco», Βίκτορ Κόντε και ο Γκρεγκ Αντερσον
παραδέχτηκαν την ενοχή τους για διακίνηση απαγορευμένων ουσιών και «ξέπλυμα»
χρήματος. Εξαιτίας της ομολογίας απέφυγαν τη δίκη και τιμωρήθηκαν με τέσσερις
μήνες φυλάκιση.

(Πηγή: "Καθημερινή" 6-10-2007)
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