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ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ 
ΟΡΙΣΜΟΣ : 

Αναβολικά είναι οι χημικές ενώσεις 
που προάγουν τις βιοχημικές 
διεργασίες του οργανισμού που 
οδηγούν σε σύνθεση μεγαλύτερων 
χημικών μορίων. Στην πράξη κυρίως 
ενδιαφέρει η προαγωγή του 
αναβολισμού (δηλαδή της σύνθεσης) 
των πρωτεϊνών. 
 



ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 
ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ 

Μερικά από τα πιο 
συνήθη εμπορικά 
σκευάσματα αναβολικών 
στεροειδών είναι : 
Δροστανολόνη 

Μεθανανδιενόνη 

Μεθενολόνη 

Νανδρολόνη 

Οξανδρολόνη 

Οξυμεθολόνη 

Στανοζόλη  

Τεστοστερόνη 

 
 
 



ΧΡΗΣΗ 
ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ 

Οι αθλητές τα χρησιμοποιούν 
για να αυξήσουν το μέγεθος, 
και την ισχύ των μυών τους. 
Για να μπορούν να 
προπονούνται σκληρότερα και 
για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, δηλαδή να 
αυξήσουν την αντοχή τους και 
να μειώσουν την 
προκαλούμενη κόπωση. Για 
να αυξήσουν την 
επιθετικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα τους. 
 



ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
-Ακμή στο πρόσωπο και στο σώμα σοβαρής μορφής 

 
-Αδυνάτισμα των τενόντων των μυών με κίνδυνο ρήξης τους 

 
-Κιτρίνισμα (ίκτερος) 

 
-Τρεμούλιασμα 

 
-Πρήξιμο των αστραγάλων και των ποδιών 

 
-Μείωση στο αίμα της καλής χοληστερόλης HDL 

 
–Yψηλή πίεση 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 

 
-Ευερεθιστικότητα 

 
-Ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα οργής που μπορούν να οδηγήσουν σε βίαιες 

πράξεις 

 
-Σοβαρές αλλαγές στη διάθεση με αποτέλεσμα να προκαλείται 

κατάθλιψη όταν διακοπεί η λήψη των αναβολικών 

 
-Ψευδαισθήσεις 

 
-Εξασθένηση της ικανότητας κρίσης που προέρχεται από το γεγονός ότι 

υπάρχει υπερβολική αυτοπεποίθηση και το αίσθημα ότι κάποιος είναι 
αήττητος 



DOPING ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

 - Η έκταση του ντόπινγκ είναι πολύ μεγάλη καθώς οι περισσότεροι αθλητές με την 
βοήθεια ειδικών, λίγο πριν τους αγώνες, καταφέρνουν να κρύψουν τα ίχνη των 
φαρμάκων και των ουσιών που έχουν λάβει για να φτάσουν στη νίκη. Παράλληλα οι 
ομοσπονδίες των διαφόρων αθλημάτων κάνουν τα στραβά μάτια, όταν έχουν 
απέναντι αθλητές κράχτες που έχουν γίνει είδωλα και χρησιμοποιούνται από μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρίες για την προώθηση διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

 - Η δόξα και το χρήμα είναι τόσο ισχυρά κίνητρα που είναι σχεδόν αδύνατον να 
αντιμετωπιστεί ο πειρασμός. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αμερικανού 
σπρίντερ Τζάστιν Γκάτλιν. Αφού συνελήφθη ντοπαρισμένος και τιμωρήθηκε με 
διετή αποκλεισμό από επίσημους αγώνες, επανήλθε καθαρός κάνοντας τους 
ίδιους ή και καλύτερους χρόνους από την περίοδο που ήταν ντοπαρισμένος! 



ΌΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ 

• Για να μην δημιουργούνται λανθασμένα πρότυπα 

 

• Για να μην βάζουμε σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική μας υγειά 

 

• Για να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός 

 

• Για το «ευ αγωνίζεσαι» 

 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ!!! 



ΤΕΛΟΣ 

 


