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Μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει καθημε-
ρινά το σκάνδαλο ντόμπινγκ στην Αυστρα-
λία.

Ως «μαύρη ημέρα για τον αθλητισμό της 
χώρας» χαρακτήρισαν τα αυστραλιανά μέσα 
ενημέρωσης, το σκάνδαλο που ήρθε στο 
φως την προηγούμενη βδομάδα. 

Όπως είναι γνωστό, το πόρισμα της Επι-
τροπής κατά του Εγκλήματος έχει προκα-
λέσει σοκ στη χώρα αφού αποκαλύπτει ότι 
γίνεται έντονη χρήση απαγορευμένων ου-
σιών, στην οποία εμπλέκονται επιστήμονες, 
προπονητές και υπάλληλοι που δρουν από 
διάφορα πόστα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα 
αναβολικά και τα ναρκωτικά προμηθεύο-
νταν στους αθλητές από οργανωμένα συν-
δικάτα εγκλήματος, ενώ ο Υπουργός Εσω-
τερικών κ. Τζέϊσον Κλερ δήλωσε πως «τα 
ευρήματα θα αηδιάσουν τους Αυστραλούς 
φίλους των σπορ».

Ο Πρόεδρος της World Anti-Doping 
Agency, κ. Τζον Φέϊ χαρακτήρισε τα αποτε-
λέσματα της έρευνας ως «αιτία συναγερμού», 
ωστόσο επεσήμανε πως στα δικά του μάτια 
(που προφανώς έχουν δει πολλά) δεν απο-
τελούν και έκπληξη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου 
που παραχώρησε στην Καμπέρα, ο κ. Κλερ 
τόνισε ότι «πολλοί αθλητές από πολυάριθ-
μους συλλόγους είχαν κινήσει τις υποψίες 
ότι χρησιμοποιούν, έχουν χρησιμοποιήσει ή 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν απαγο-
ρευμένες ουσίες στο μέλλον. Αυτό αποτελεί 
εξαπάτηση, αλλά το ακόμη χειρότερο είναι η 
εξαπάτηση με τη βοήθεια εγκληματιών».

Ο υπουργός Εσωτερικών δεν αποκάλυψε 
ονόματα, ωστόσο οι ερωτήσεις έχουν αρ-
χίσει να πέφτουν βροχηδόν σχετικά με το 
ποιοι αθλητές ή αθλήτριες εμπλέκονται στο 
σκάνδαλο, ενώ τα ΜΜΕ της Αυστραλίας χα-
ρακτηρίζουν ως «μαύρη μέρα» τη σημερινή 
για τον αθλητισμό της χώρας.

Το ανησυχητικό, μάλιστα, είναι ότι με βάση 
την έρευνα της Επιτροπής κατά του Εγκλή-
ματος «σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν χο-
ρηγηθεί φάρμακα σε αθλητές που δεν έχουν 
ακόμη εγκριθεί για ανθρώπινη χρήση», ενώ 
ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε μια ακόμη 
διάσταση μιλώντας για εμπλοκή αθλητών σε 
«στημένα» παιχνίδια. 

«Η σύνδεση μεταξύ του οργανωμένου 
εγκλήματος και των παικτών, εκθέτει τους παί-
κτες στον κίνδυνο να θεωρηθούν συνυπεύθυ-

νοι για τα στημένα παιχνίδια και η έρευνα έχει 
ήδη εντοπίσει ένα πιθανό παράδειγμα αθλητή 
που βρίσκεται υπό διερεύνηση», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ανάβοντας «φωτιές».

Ήδη οι διοικήσεις των δύο μεγάλων 
αθλημάτων, του «AFL» (Australian Football 
League) και του «NRL» (National Rugby 
League), έχουν έλθει σε επαφή με την Επι-
τροπή κατά του Εγκλήματος δείχνοντας τη 
διάθεση να συνεργαστούν με κατεύθυνση 
προς την πάταξη του φαινομένου και την 
απόδοση ευθυνών.

«Αν θέλετε να κλέψετε, θα σας πιάσου-
με. Αν θέλετε να στήσετε ένα ματς, πάλι θα 
σας πιάσουμε», ήταν τα λόγια της Υπουργού 
Αθλητισμού της Αυστραλίας κας Κέϊτ Λάντι, 
ενώ σύμφωνα με την έρευνα διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχουν κοινές συνιστώσες μεταξύ των 
ευρημάτων στην Αυστραλία και της πολυ-
συζητημένης υπόθεσης του ποδηλάτη Λανς 
Άρμστρονγκ, ο οποίος μετά την πρόσφατη, 
δημόσια παραδοχή ότι αγωνιζόταν ντοπαρι-
σμένος, τις τελευταίες ώρες έχει σχηματιστεί 
μήνυση εις βάρος του από την εταιρεία «SCA 
Promotions» που αξιώνει 12 εκατ. δολάρια 
(περίπου 9 εκατ. ευρώ) από τον 41χρονο 
Αμερικανό.

H Επιτροπή Καταπολέμησης του Εγκλήμα-
τος που ανέλαβε την έρευνα εξέδωσε αναφο-
ρά η οποία σοκάρει, καθώς παρουσιάζει ου-
σίες όπως εγκεφαλικό υγρό χοίρου και αίμα 
μοσχαριού ανάμεσα στις ουσίες τις οποίες 
χορηγούνταν στους αθλητές.

Σημειώνεται πως οι ουσίες αυτές δεν εί-
ναι απαγορευμένες από τη WADA, ωστόσο 
δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ σε ανθρώπους, 
κάτι που σημαίνει πως οι παρενέργειες που 

μπορεί να παρουσιάσουν στον ανθρώπινο 
οργανισμό είναι άγνωστες. Μερικές από τις 
ουσίες που περιλαμβάνονται στην αναφορά 
της Επιτροπής είναι:

Cerebrolysin: Ένα εκχύλισμα από χοιρινό 
μυαλό που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
του Αλτσχάϊμερ και των θυμάτων εγκεφαλι-
κού. Θεωρείται πως βελτιώνει την αντίληψη 
του εγκεφάλου και την αποδοτικότητά του, 
ενισχύοντας τη λειτουργία των νευρώνων του.

Actovegin: Ένα φιλτραρισμένο εκχύλισμα 
από αίμα μοσχαριού που οδηγεί στην κα-
λύτερη απορρόφηση της γλυκόζης και του 
οξυγόνου από τους μυϊκούς ιστούς. Ενδεχο-
μένως να ενισχύει την αντοχή και την απο-
δοτικότητα.

AOD-9604: Ένα φάρμακο κατά της παχυ-
σαρκίας που μιμείται τις επιδράσεις της γυ-
μναστικής και προς το παρών υποβάλλεται 
σε κλινικές μελέτες για τις παρενέργειες στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Το φάρμακο είναι 
σχεδιασμένο να αναπαράγει την αναπτυξια-
κή ορμόνη του ανθρώπινου οργανισμού, η 
οποία είναι υπεύθυνη για το ρυθμό μεταβο-
λισμού του οργανισμού.

TA-65: Φάρμακο που επιδρά επάνω σε 
ένα συγκεκριμένο τομέα του DNA και ανα-
στέλλει τη γήρανση των κυτταρικών επιπέ-
δων. Φημολογείται πως δουλεύει στοχεύο-
ντας στα τελομερή, τα οποία είναι ακολουθίες 
που προστατεύουν τα χρωμοσώματα κατά 
τη διάρκεια της αναπαραγωγής του DNA. 
Τα τελομερή γίνονται ολοένα και πιο μικρά 
κάθε φορά που ένα κύτταρο διασπάται, και 
το TA-65 εικάζεται πως τα βοηθάει να επιμη-
κύνονται, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό 
τη γήρανση.
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Η Emirates, μία από τις ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο 
ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δέσμευσή 
της στη Νότια Αυστραλία με την προσθήκη 
τριών επιπλέον πτήσεων την εβδομάδα, εξα-
σφαλίζοντας μια καθημερινή σύνδεση μετα-
ξύ Ντουμπάι και Αδελαΐδας, χωρίς ενδιάμε-
σους σταθμούς.

Αυτή η αύξηση του αριθμού των πτήσεων 
προς Αδελαΐδα λαμβάνει χώρα τρεις μόλις 
μήνες αφότου η Emirates ξεκίνησε να εξυ-
πηρετεί τον πέμπτο προορισμό της στην Αυ-
στραλία, το Νοέμβριο του 2012, με 4 πτή-
σεις την εβδομάδα. Έτσι προστίθενται 1.062 
θέσεις σε εβδομαδιαία βάση και περίπου 
200.000 επιβάτες θα εξυπηρετούνται ετησί-
ως στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Η δημοφιλής αυτή πτήση, διάρκειας δε-
κατριών ωρών, μεταξύ Ντουμπάϊ και Αδε-
λαΐδας εκτελείται με αεροσκάφος Boeing 
777-300, 354 θέσεων, προσφέροντας στους 
ταξιδιώτες οκτώ ιδιωτικές σουίτες Πρώτης 
Θέσης, 42 πλήρως ανακλινόμενα (lie-flat) 
καθίσματα στη Διακεκριμένη Θέση και 304 
ευρύχωρα καθίσματα Οικονομικής Θέσης.

Οι επιβάτες του παγκόσμιου δικτύου δρο-
μολογίων της Emirates απολαμβάνουν μία 
μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών που περιλαμβά-
νουν το βραβευμένο σύστημα ψυχαγωγίας 
και ενημέρωσης της εταιρείας, ice, έχοντας 
στη διάθεσή τους 1.400 ψυχαγωγικά και 
ενημερωτικά κανάλια σε όλες τις θέσεις και 
δυνατότητα επιλογής υψηλής ποιότητας γα-
στρονομικές απολαύσεις ετοιμασμένες από 
εκλεκτούς αρχιμαγείρους.

Η Emirates πετάει δύο φορές την ημέρα 
για Λάρνακα. Το πρωί, η πτήση EK 107 έρ-
χεται από το Ντουμπάϊ, ενώ το απόγευμα η 
πτήση EK108 επιστρέφει από τη Μάλτα καθ’ 
οδό για το Ντουμπάϊ.

Καθημερινές πτήσεις 
της Emirates 
στη Νότια Αυστραλία  


