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Τα μετάλλια του Σίδνεϊ στη ζυγαριά του ντόπινγκ
(I. ΤΖΟΥΣΤΑΣ)
Date : Μαΐου 10, 2006
Μετά τις αποκαλύψεις-καταγγελίες του διαβόητου γκουρού των αναβολικών Βίκτορ
Κόντε για τη Μάριον Τζόουνς και άλλους πρωταθλητές του στίβου, η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή προχωρεί σε έρευνα για όλους τους ολυμπιονίκες που ήταν
πελάτες του.

Το χρονικό του σκανδάλου Balco. Αμφισβητούνται πολλά μετάλλια των Ο.Α. του
Σίδνεϊ. Ερώτημα 'Αλ.Οψ.': Πόσα μετάλλια των Ο.Α. της Αθήνας θα αμφισβητηθούν;

H πρόκληση που εκτόξευσε προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ο Βίκτορ Κόντε ήταν
πολύ ισχυρή για να μείνει αναπάντητη. «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια
απάτη. Το να ξεφύγεις από τα αντιντόπινγκ τεστ είναι σαν να κλέβεις
καραμέλες από ένα παιδάκι. H ιστορία των Ολυμπιακών είναι γεμάτη
διαφθορά, συγκαλύψεις και ντόπινγκ» έριξε το γάντι ο διαβόητος αμερικανός
γκουρού του ντόπινγκ σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην εκπομπή «20/20» του
αμερικανικού δικτύου ABC την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου.

Μετά τις αποκαλύψεις-καταγγελίες του διαβόητου γκουρού των
αναβολικών Βίκτορ Κόντε για τη Μάριον Τζόουνς και άλλους
πρωταθλητές του στίβου, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
προχωρεί σε έρευνα για όλους τους ολυμπιονίκες που ήταν
πελάτες του
H πρόκληση που εκτόξευσε προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ο Βίκτορ
Κόντε ήταν πολύ ισχυρή για να μείνει αναπάντητη. «Οι Ολυμπιακοί
Αγώνες είναι μια απάτη. Το να ξεφύγεις από τα αντιντόπινγκ τεστ είναι
σαν να κλέβεις καραμέλες από ένα παιδάκι. H ιστορία των Ολυμπιακών
είναι γεμάτη διαφθορά, συγκαλύψεις και ντόπινγκ» έριξε το γάντι ο
διαβόητος αμερικανός γκουρού του ντόπινγκ σε τηλεοπτική συνέντευξή
του στην εκπομπή «20/20» του αμερικανικού δικτύου ABC την Παρασκευή
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3 Δεκεμβρίου. Τέσσερις ημέρες αργότερα ο Ζακ Ρογκ και η ΔΟΕ
αποφάσισαν να σηκώσουν το γάντι με τον πλέον κατηγορηματικό όσο και
απρόσμενο τρόπο. Αποφάσισαν να ανοίξουν τον φάκελο ντόπινγκ των
Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ με αφορμή τις καταγγελίες Κόντε ότι
χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες στην κορυφαία αθλήτρια των Αγώνων
του 2000, την αμερικανίδα σπρίντερ Μάριον Τζόουνς, η οποία κινδυνεύει
να χάσει τα τρία χρυσά και δύο χάλκινα ολυμπιακά μετάλλιά της. Επίσης
ο Κόντε ισχυρίστηκε ότι ο Τιμ Μοντγκόμερι έφτασε με χρήση αναβολικών
παραγωγής του εργαστηρίου του (Balco) στην κατάρριψη του παγκοσμίου
ρεκόρ των 100 μ. (9.78 τον Σεπτέμβριο του 2002). Μάλιστα έδειξε και δύο
φωτογραφίες - πριν και μετά - του Μοντγκόμερι για να πείσει για τη
μετάλλαξη του σπρίντερ. Με την κίνησή του αυτή ο πρόεδρος της ΔΟΕ
αναγόρευε τον υπόδικο για 42 αδικήματα Κόντε σε άνθρωπο-κλειδί για
την, έστω και με πάνω από τέσσερα χρόνια καθυστέρηση, κάθαρση των
Ολυμπιακών του Σίδνεϊ από τη σκιά του ντόπινγκ και «δικαστή» της
πρώην προστατευομένης και πελάτισσάς του.

H ανακοίνωση της ΔΟΕ διακρινόταν από τη λιτότητα και την αυστηρότητα που
αρμόζει σε σημαντικές αποφάσεις. Την περασμένη Τρίτη η «ιδιοκτήτρια» των
Ολυμπιακών Αγώνων δημοσιοποιούσε τη σύσταση Πειθαρχικής Επιτροπής με αφορμή
τις αποκαλύψεις του ιδιοκτήτη της Balco Βίκτορ Κόντε ότι η αμερικανίδα
σουπερστάρ του στίβου Μάριον Τζόουνς έκανε μπροστά του στο Σίδνεϊ ενέσεις
ντόπινγκ. Μέλη της Πειθαρχικής τρεις διακριμένοι νομικοί, ο Γερμανός Τόμας
Μπαχ, πρόεδρος της δικαστικής επιτροπής της ΔΟΕ, ο Ελβετός Ντένις Οσβαλντ,
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ και αρχιελεγκτής της «Αθήνας 2004»,
και ο Ελβετός Φρανσουά Καράρ, πρώην γενικός διευθυντής της ΔΟΕ.
«H Πειθαρχική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διεξαγάγει έρευνα και να παρουσιάσει
ένα πόρισμα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο
για να λάβει αποφάσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι καταγγελίες του Κόντε
είναι εξαιρετικά σοβαρές και η ΔΟΕ είναι αποφασισμένη να ρίξει άπλετο φως σε
κάθε στοιχείο γιατί αυτό θα βοηθήσει να λάμψει η αλήθεια» αναφερόταν μεταξύ
άλλων στην απόφαση, η οποία δημιούργησε αίσθηση καθώς τυπικά η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τους αντιντόπινγκ ελέγχους μόνο στο μικρό
χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Ολυμπιακού Χωριού ως το τέλος
των Ολυμπιακών Αγώνων.
Επιπλέον αν και οι Αμερικανοί έχουν δρομολογήσει ήδη τις δικές τους διαδικασίες
μέσω της Δικαιοσύνης αλλά και της αμερικανικής επιτροπής αντιντόπινγκ ελέγχου,
η ΔΟΕ δεν δίστασε να μπει στο «παιχνίδι», παίρνοντάς το μάλιστα επάνω της, σε
μια μοναδική επίδειξη αποφασιστικότητας. Οι ιδιοκτήτες των ολυμπιακών κύκλων
παρουσιάζονται αποφασισμένοι ακόμη και να ξεπεράσουν το τυπικό εμπόδιο του
κανονισμού σύμφωνα με τον οποίο τα μετάλλια μπορούν να αφαιρεθούν ως τρία
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χρόνια μετά τους Αγώνες αν κάποιος αθλητής αποδειχθεί ότι είχε κάνει χρήση
απαγορευμένων ουσιών. Τόσο ο Τόμας Μπαχ όσο και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας
Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ (WADA) Ντικ Πάουντ ήταν κατηγορηματικοί ότι «θα
βρεθεί κάποια λύση»...
* «Είναι φανερό ότι υπάρχει αδίκημα»

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που η ΔΟΕ καταφεύγει σε μια κίνηση η οποία
μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση των αποτελεσμάτων λόγω ντόπινγκ και μάλιστα
με τετράχρονη καθυστέρηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «αθάνατοι» δεν είχαν δείξει
παρόμοια αντανακλαστικά ούτε στην περίπτωση των αθλητών της Ανατολικής
Γερμανίας, που είχε αποδειχθεί ότι κατέφευγαν μαζικά στη χρήση ουσιών και
μεθόδων ντόπινγκ. H σύγκριση αυτή τονίζει την ιστορική σημασία της πρόσφατης
απόφασης να ανοίξει ο φάκελος των ντοπέ μεταλλίων του Σίδνεϊ. «Δεν μπορεί να
υπάρξει καλύτερο αποτρεπτικό μέσο από το να σκέφτεσαι ότι τα εγγόνια σου θα
πρέπει να δώσουν πίσω τα μετάλλια» επικρότησε την απόφαση ο βετεράνος
αμερικανός μαραθωνοδρόμος Φρανκ Σόρτερ, ασημένιος ολυμπιονίκης το 1972 στο
Μόναχο.
Αναφερόμενος στην κίνηση της ΔΟΕ ο ειδικός επί ολυμπιακών θεμάτων Εντ Χούλα,
εκδότης του ολυμπιακού περιοδικού «Around the rings», σημείωνε ότι «η ΔΟΕ
συνήθως δημιουργεί πειθαρχικές επιτροπές μόνον όταν είναι φανερό ότι υπάρχει
αδίκημα. Δεν θυμάμαι οι ολυμπιακοί αξιωματούχοι να έχουν ξεκινήσει ποτέ έρευνα
με βάση καταγγελία που στηρίζεται σε φήμη».
H έρευνα των Μπαχ, Οσβαλντ, Καράρ αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές
Φεβρουαρίου προκειμένου τα πορίσματά της να συζητηθούν στις 10-11 Φεβρουαρίου
στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ, η οποία θα συνέλθει στο
Τουρίνο.
* Μόνο η κορυφή του παγόβουνου

Σύμφωνα όμως με τη γαλλική εφημερίδα «L' Equipe», η οποία είναι πάντα καλά
ενημερωμένη σε θέματα της ΔΟΕ, «η Τζόουνς δεν είναι παρά η κορυφή του
παγόβουνου. H ΔΟΕ δεν θα αρκεστεί στην έρευνα για τη σταρ των Ολυμπιακών του
Σίδνεϊ αλλά θα συνεχίσει για όλους τους αθλητές που εμπλέκονται στην υπόθεση
Balco και συμμετείχαν στους Αγώνες του Σίδνεϊ ή της Αθήνας... Ολοι οι πελάτες του
Βίκτορ Κόντε είναι έτσι στο στόχαστρο και θα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να
ξεφύγουν από τα νύχια οργανισμών που δεν χαρίζονται».
Οσον αφορά τους Κώστα Κεντέρη, Κατερίνα Θάνου και Χρήστο Τζέκο, τους
οποίους δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου έφεραν να έχουν σχέση με το
εργαστήριο Balco, πρέπει να σημειωθεί ότι τα «ενοχοποιητικά» στοιχεία, δύο e-mail
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του Βίκτορ Κόντε, αφορούν την περίοδο μετά τους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ. Το ένα
έχει συνταχθεί από τον Κόντε τον Αύγουστο του 2002 και το άλλο το καλοκαίρι του
2003.

Το χρονικό του σκανδάλου Balco
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003: Ενας ανώνυμος προπονητής τηλεφωνεί στην Αντιντόπινγκ
Επιτροπή των ΗΠΑ (USADA) και «καρφώνει» ότι το εργαστήριο Balco έχει
κατασκευάσει και διακινεί τεχνητή αναβολική ουσία, η οποία δεν ανιχνεύεται στους
ελέγχους ντόπινγκ.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2003: Αποστέλλεται στο εργαστήριο αντιντόπινγκ του Πανεπιστημίου του
Λος Αντζελες μια σύριγγα χρησιμοποιημένη με την ουσία τετραϋδρογεστρινόνη
(THG). Ανακαλύπτεται το τεστ ελέγχου της THG.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003. Πιάνεται ντοπαρισμένη με την ουσία μονταφινίλ η Αμερικανίδα
Κέλι Γουάιτ (χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Παρίσι στα 100 και
200 μ.). Οι έρευνες οδηγούν στον ουκρανό προπονητή της Ρέμι Κόρτσεμνι,
συνεργάτη του εργαστηρίου Balco.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003. Ερευνα του αμερικανικού ΣΔΟΕ στο εργαστήριο Balco όπου
οι αμερικανοί ομοσπονδιακοί πράκτορες ανακαλύπτουν πλούσιο υλικό για
οικονομικές ατασθαλίες αλλά και διακίνηση απαγορευμένων ουσιών.
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003: H USADA ανακοινώνει ότι έχει ανιχνευθεί στα δείγματα
πολλών αθλητών η τεχνητή αναβολική ουσία THG, η οποία παραγόταν από την Balco.
Μεταξύ των πελατών του εργαστηρίου η Μάριον Τζόουνς και ο σύζυγός της και
κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 100 μ. Τιμ Μοντγκόμερι.
21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003: H Διεθνής Ομοσπονδία Στίβου ανακοινώνει ότι θα
επανελέγξει όλα τα δείγματα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου 2003 για THG.
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003: Το αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο καλεί να
καταθέσουν δεκάδες αθλητές.
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003: Αποκαλύπτεται ότι ντοπάρονταν με THG οι αμερικανοί
αθλητές Ρετζίνα Τζέικομπς (δρόμοι ημιαντοχής), Κέβιν Τοτ (σφαίρα), Τζον Μακ
Γιούεν και Μελίσα Πράις (σφύρα).
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003: Τιμωρείται με διετή αποκλεισμό από τη Βρετανική
Ομοσπονδία στίβου ο πρωταθλητής Ευρώπης των 100 μ. το 2002 Ντουέιν
Τσέιμπερς, ο οποίος είχε συλληφθεί ντοπαρισμένος με THG. Προπονητής του ήταν ο
Κόρτσεμνι.
13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003: H Μάριον Τζόουνς καταθέτει στο ομοσπονδιακό
δικαστήριο.
18 ΜΑΪΟΥ 2004: H Γουάιτ παραδέχεται ότι έκανε χρήση ουσιών ντόπινγκ.
Ακυρώθηκαν τα αποτελέσματά της από το 2001.
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004: H USADA ανακοινώνει ότι θεωρεί υπόπτους για χρήση
αναβολικών ουσιών, με βάση τα στοιχεία από την έρευνα στο εργαστήριο Balco,
τέσσερις αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο Μοντγκόμερι.
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23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004: Ο πρώην σύζυγός της Σι Τζέι Χάντερ καταγγέλλει ότι η
Τζόουνς έκανε χρήση των αναβολικών ουσιών ερυθροποιητίνη και THG.
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004: Ο Τρέβορ Γκρέιαμ, πρώην προπονητής της Τζόουνς,
αποκαλύπτει ότι είχε στείλει τη σύριγγα με την THG στο εργαστήριο του Λος
Αντζελες.
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004: Ο Βίκτορ Κόντε ισχυρίζεται ότι τροφοδοτούσε με THG τη
Μάριον Τζόουνς για τους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ και ότι, μάλιστα, έκανε την ένεση
μπροστά του. Επίσης ισχυρίζεται ότι το παγκόσμιο ρεκόρ του Μοντγκόμερι ήταν
αποτέλεσμα συστηματικής χρήσης αναβολικών, τα οποία του χορηγούσε ο ίδιος.
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004: H Κέλι Γουάιτ καταγγέλλει ότι ο Κόντε της έδινε
τετραϋδρογεστρινόνη (THG) και άλλα αναβολικά ενώ την είχε ενημερώσει ψευδώς
ότι επρόκειτο για... λιναρέλαιο!
(Πηγή: "Το ΒΗΜΑ", 12/12/2004)
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