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Αναβολικά στα σχολεία! (Έρευνα του AlphaTV)
Date : Μαΐου 10, 2006
Μαθητές που είδαν φίλους τους να καταρρέουν από απαγορευμένες ουσίες,
έσπασαν την σιωπή τους. Η διαμόρφωση του έφηβου υπεραθλητή ξεκινά
λένε απ την ηλικία των 14 ετών, όταν ξεκινά ο πρωταθλητισμός.

Σάλος με την υπόθεση των αναβολικών στα σχολεία
Σάλο προκάλεσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του συντάκτη του ALPHA Σπύρου
Λάμπρου για την ευρύτατη χρήση αναβολικών στα σχολεία. Νέες μαρτυρίες μαθητών,
καθηγητών και γονέων αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο
παραδέχονται τόσο η νυν όσο και η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.
Μαθητές που είδαν φίλους τους να καταρρέουν από απαγορευμένες ουσίες, έσπασαν
την σιωπή τους. Η διαμόρφωση του έφηβου υπεραθλητή ξεκινά λένε απ την ηλικία
των 14 ετών, όταν ξεκινά ο πρωταθλητισμός.
Μαθητής καταγγέλλει ότι φίλος του, στον οποίο γιατρός έδωσε ουσίες για να
βελτιώσει τις αθλητικές του επιδόσεις συμβουλεύοντας τον παράλληλα να μην πίνει
νερό για μια εβδομάδα, έφθασε στο σημείο οι μπλούζες του να γίνονται κίτρινες απ
τον ιδρώτα. Στο πλευρό τους και οι καθηγητές, που όπως ισχυρίζονται, ορισμένοι
μαθητές που κάνουν πρωταθλητισμό, παρουσιάζουν τεράστιες διανοητικές
διαταραχές και κατά την διάρκεια της σχολικής περιόδου.
Άλλος μαθητής καταγγέλλει ότι κάποιοι είχαν πλησιάσει συμμαθητή του που έκανε
αθλητισμό και του πρότειναν να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα διατροφής που θα του
έδιναν αυτοί μαζί με κάποια χάπια και θα βελτίωνε τις επιδόσεις του. Ευτυχώς, σε
αυτήν τουλάχιστον την περίπτωση οι γονείς του μαθητή αντέδρασαν μόλις το
πληροφορήθηκαν. Σύμφωνα δε με άλλες καταγγελίες, μαθητές που πήραν αναβολικές
ουσίες για να έχουν καλές επιδόσεις σε σχολικούς αγώνες, πιστεύοντας ότι
αργότερα θα μπορούσαν να σταματήσουν τις απαγορευμένες ουσίες, κατάντησαν
σαν ναρκομανείς.
Πριν από λίγες μέρες μια έρευνα από ειδικούς του υπουργείου Παιδείας έδειξε ότι
ένας αρκετά σημαντικός αριθμός μαθητών έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Μετά από αυτό και για πρώτη φορά έγινε έλεγχος αντιντόπινγκ σε σχολικούς
αγώνες, παρόντος και του υφυπουργού Παιδείας Γιώργου Καλού. Αλλά και ο πρώην
υπουργός Παιδείας Πέτρος Ευθυμίου επιβεβαίωσε το μεγάλο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές, αποκαλύπτοντας στον ALPHA ότι σε σχολικούς αγώνες
στην Θεσσαλονίκη τους οποίους παρακολουθούσε, έμπειροι καθηγητές φυσικής
αγωγής διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με κάποιους μαθητές.
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