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Η υπ΄ αριθ
θμόν 440 μαρμάρινη
μ
σστήλη με ανναθηματική
ή επιγραφήή αποτελεί έκθεμα
έ
του
υ
Αρχαιολογγικού Μου
υσείου Σπά
άρτης. Η πεσσόμορφ
π
αποτελείταιι από δυο
ο
η στήλη α
θραύσματτα΄ το πρώτο βρέθη
ηκε στο μοναστήρι
μ
των Αγίωνν Τεσσαρά
άκοντα καιι
αναγράφεει την (IG
GV 213) επ
πιγραφή που αναφέρ
ρεται στις αθλητικές νίκες του
υ
Δαμόνωνο
ος σε αγώ
ώνες της ε υρύτερης περιοχής
π
της
τ Σπάρτηης κατά τη
ην κλασική
ή
περίοδο. Το
Τ δεύτερο
ο αναφέρετται στις νίκεες του γιου
υ του Δαμόόνωνος Ενυμακρατίδα..
Τα σχετικκά ερωτήμα
ατα που δ ιατυπώνου
υμε είναι: α)
α Ποια τα
α χαρακτηρ
ριστικά τηςς
μορφής τη
ης 2) Ποιεςς ιστορικές π
πληροφορίες αποκομίζουμε για ττις αθλητικέές νίκες του
υ
νικητή, τα αγωνίσμ
ματα και τους τοπικούς αγώννες που δδιαγωνίστηκκε. Αρχικά
ά
ανατρέξαμ
με στα αρχαιολογικ
α
κά εκθέμα
ατα του Μουσείου Σπάρτης και στιςς
δημοσιευμένες αρχχαιολογικέςς και ισττορικές μεελέτες πουυ αναφέρονται στη
η
συγκεκριμ
μένη επιγρα
αφή. Η επιγγραφή απο
οτελείται απ
πό 34 στίχοους, είναι έμμετρη καιι
γραμμένη σε δωρική
ή διάλεκτοο. Οι στίχοιι 1‐4 είναι ευχαριστήρριοι στη θεότητα τηςς
Πολιούχου
υ Αθηνάς, ενώ οι υπόόλοιποι 5 – 34 αναφέρονται ανα
αλυτικά στις νίκες του
υ
Δαμόνονο
ος. Η αρχα
αία Σπάρτη , ως γνωσ
στόν, υπήρξξε μία απόό τις σημα
αντικότερεςς
πόλεις‐κράτη του αρχαίου κόσμ
μου με υψηλό επίπεδο
ο αθλητισμοού και αγωννιστικής. Οιι
μοί παίδων και ενηλίκκων σε τοπικούς και ππανελλήνιους αγώνες,,
αθλητικοίί διαγωνισμ
αποτελούσαν πεδία ανταγωνισμ
μού των αθ
θλητών που
υ επεδίωκανν τη νίκη. Ο Δαμόνων,,
οδρομία τεθθρίππου άρ
ρματος, αλλ
λά και σε ιππποδρομίεςς τονίζει ότιι
νικητής σττην αρματο
εκτρέφει και οδηγείί ο ίδιος τα
α δικά του άλογα με τα οποία και νίκησεε. Διέθετε,,
τ οικονομιικά μέσα γιια την εκτροφή αλόγω
ων, αλλά κα
αι τον ελεύθ
θερο χρόνο
ο
δηλαδή, τα
για την εξξάσκηση τη
ης ιππικής τέχνης. Ασ
σφαλώς, πρ
ρόκειται για
α αριστοκράτη πολίτη
η
που είχε την
τ οικονομική δυναττότητα να έχει
έ εκτροφ
φείο αλόγωνν, αλλά και ελεύθερο
ο
χρόνο για
α να εξασκκείται μ΄ α
αυτά. Η προσφορά της
τ αναθημματικής σττήλης στηνν
Πολιούχο της πόλης Αθηνά, στη
ην Ακρόπολη της Σπάρττης, με την επιδεικτική
ή επιγραφή
ή
ν
δείχνεει πως ο Δα
αμόνων προέβη σε δηημόσιο εορ
ρτασμό τωνν
που κατέγγραφε τις νίκες
νικών του
υ και μάλισ
στα εντός ττου σπαρττιατικού εδάφους, γεγγονός που παλιότερα
α
απαγορευ
υόταν από το κράτος της Σπάρτη
ης. Οι τοπικοί αγώνεςς που νίκησ
σε είναι τα
α
Γαιαόχια, τα Αθάναιια, τα Ελευ
υσίνια, τα Ποσειδώνια
Π
α του Έλουςς, τα Ποσεειδώνια τηςς
Θουρίας και
κ τα Αριόνντια που διεεξάγονταν στην
σ
ευρύτερη περιοχήή της Σπάρττης.
Λέξεις κλεειδιά: Νίκη,, Αγώνες, Δα
αμόνων.
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Α ΑΓΩΝΙΣΜ ΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥ
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ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
Π
Υ
Βελισσάρη, Μ. Τραυ
υλός, Α. Κ., ΓΓεωργιάδης, Κ.
ποννήσου, ΤΤμήμα Οργγάνωσης κα
αι Διαχείρισσης Αθλητισ
σμού.
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THE ABSENCE OF SPA
ARTAN VICTTORIES IN ANCIENT
A
OLLYMPIC GAM
MES OF BO
OXING AND
PANGRATTION
Velissari, M., Travloss A. K., Georrgiadis, K.
Universityy of Peloponnese, Dep
partment off Sports Org
ganization aand Management.
Παρόλο που
π οι Σπαρ
ρτιάτες γνώ
ώριζαν τα αγγωνίσματα της πυγμήςς και του παγκρατίου,
π
,
οι κατάλο
ογοι των Ολυμπιονικώ
Ο
ών της αρχχαιότητας δεν
δ μας π αραδίδουν νίκες τωνν
Σπαρτιατώ
ών αθλητώ
ών στους Ο
Ολυμπιακού
ύς Αγώνες στα ανωτέέρω αγωνίίσματα. Τα
α
ερωτήματτα που θέτο
ονται σχετικκά με την απουσία
α
Ολ
λυμπιακών ννικών από Σπαρτιάτεςς
αθλητές είναι τα ακόλουθα:
α
α) Ασκού
ύνταν οι Σπαρτιάτες στην πυγμή και το
ο
ο; β) η απου
υσία Ολυμπ
πιακών νικώ
ών από Σπαρτιάτες, μήήπως συνδέεται με τηνν
παγκράτιο
παραδοχή
ή της ήτταςς του ενός αντιπάλου; γ) η Σπαρτιατική πρρακτική στα
α ανωτέρω
ω
αγωνίσμα
ατα, μήπως ήταν πιο βίίαιη και εμπ
ποδίζονταν από τις απα
αγορευτικέές διατάξειςς
του κανοννισμού των Ολυμπιακώ
ών αγώνων; Αν και δενν μας παρα
αδίδονται Ολυμπιακές
Ο
ς
νίκες στα ανωτέρω αθλήματα,
α
υ
υπάρχουν κάποια
κ
στοιχεία από μμεταγενέστεερες, όμως,,
ιστορικές πηγές, που
υ διαφωτίζοουν αρκετέές πλευρές του θέματοος. Η πυγμαχία, όπωςς
και το παγγκράτιο, ήτταν πολεμικκά αγωνίσμ
ματα που αποτελούσα
αν μέρος της ομαδικήςς
άσκησης των νεαρ
ρών Σπαρττιατών. Οι Σπαρτιάτεες ασκούννταν στουςς τοπικούςς
διαγωνισμ
μούς στην πυγμή κα
αι στου πα
αγκράτιο που ως Ολυυμπιακά αγωνίσματα
α
α
εισήχθησα
αν στο πρόγραμμα τω
ων Ολυμπιακών Αγώνω
ων, στην 23ηη Ολυμπιάδ
δα του 688
8
π.Χ., το πρώτο
π
και στην 33η Ολυμπιάδ
δα του 648
8 π.Χ. το δδεύτερο. Αν
Α και μαςς
παραδίδετται η ολυμπ
πιακή νίκη σστην πυγμή
ή του Δαμάγγητου, γιουυ του εφόρο
ου Χίλωνος,,
στην 56η Ολυμπιάδα
α του 556 π
π.Χ.μας είνναι γνωστή από μεταγγενέστερη πηγή,
π
αλλά
ά
αφορά για Σπαρτιατικκή ολυμπια
ακή νίκη κα
αι στα δυο
ο
δεν επιβεεβαιώνεται.. Άλλη ανα
αγωνίσμα
ατα, δεν υπά
άρχει. Κάποοιοι μελετηττές δικαιολόγησαν αυττή την απου
υσία με τηνν
κίνηση του «απαγορεύειν» δηλλ. της παρα
αδοχής της ήττας
ή
του ηηττημένου αντιπάλου,,
που ισοδυ
υναμούσε στη
σ Σπάρτη
η με δειλία και δεν ήτα
αν επιτρεπττή ενέργεια
α. Πιθανόν,,
όμως, σχχετίζεται κα
αι με τουςς κανονισμ
μούς των Ολυμπιακώ
Ο
ών αγωνισμ
μάτων που
υ
πιθανόν να
ν θεωρού
ύσαν τη Σπ
παρτιατική πρακτική των αθληημάτων ως βίαιη καιι
υπερβολικκή. Πηγή μας, ένα νικητήριο επίγραμμα
α ενός Σππαρτιάτη νικητή
ν
τωνν
ελληνιστικκών χρόνωνν καθώς κα
αι η απάντη
ηση ενός ητττημένου ΣΣπαρτιάτη αθλητή
α
τωνν
Ολυμπιακκών Αγώνωνν, που μας διέσωσε ο Πλούταρχο
ος στην ερώ
ώτηση ότι ο αντίπαλοςς
του ήτανν πιο δυνατός: "Καθθόλου πιο δυνατός, μόνο πο υ ο αντίπ
παλός μου
υ
αποδείχθη
ηκε πιο επιδ
δέξιος από εμένα και κατόρθωσε
κ
να με νικήσσει".
Λέξεις κλεειδιά: Πυγμ
μή, Παγκράττιο, Σπάρτη, Ολυμπιακκή νίκη.
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COMPARISON OF STUDENT‐ATH
HLETES’ VS.. NONATHLETES’ PERCCEPTIONS ABOUT
A
RACISM AMONG
A
COLLEGE STUD
DENTS IN CY
YPRUS
L. Theoph
hanous , P. Constantini
C
ides
Fredrick University
U
Ο σκοπόςς της παρο
ούσας πιλοοτικής έρευ
υνας ήταν η σύγκρισηη των από
όψεων τωνν
φοιτητών‐‐αθλητών με
μ τους φοοιτητές που
υ δεν είναιι αθλητές, για το ραττσισμό στο
ο
φοιτητόκο
οσμο της Κύπρου. Για το σκοπό αυτό χρησιιμοποιήθηκκε ερωτημα
ατολόγιο το
ο
οποίο απ
ποτελείτο από
α
20 ερρωτήσεις κλειστού τύ
ύπου και ττο οποίο εξέταζε τη
η
καθημεριννή τους συμπεριφοορά και τα
τ συναισθ
θήματα τοους απένα
αντι στουςς
αλλοδαπο
ούς φοιτητέές. Το ερωττηματολόγιιο το οποίο
ο ελέγχθηκεε για την εγκυρότητα
ε
α
του (Cron
nbach A = 0,62),
0
απανντήθηκε αννώνυμα από τους φοιιτητές. Το δείγμα τηςς
έρευνας το
τ οποίο αποτέλεσαν
α
ν 74 φοιτηττές του πα
ανεπιστημίοου, 37 άντρες και 37
7
γυναίκες από διαφ
φορετικές σσχολές, επιλέχθηκε με
μ τη μέθθοδο της επιλεκτικής
ε
ς
δειγματολληψίας. Οι φοιτητές‐α
αθλητές του
υ δείγματοςς συνανασττρέφονται καθημερινά
κ
ά
με αλλοδα
απούς στις ομάδες τοους, ενώ οιι μη αθλητέές απλά συυνυπάρχουνν στο χώρο
ο
του πανεπιστημίου με αλλοδα
απούς φοιττητές. Σύμφ
φωνα με ττα αποτελέέσματα τηςς
έρευνας φαίνεται
φ
ότι υπάρχει δδιαφορά μεεταξύ των απόψεων
α
τω
ων φοιτητώ
ών‐αθλητώνν
με τους μη
μ αθλητέςς. Παρά τοο γεγονός ότι η πλειοψηφία τω
ων ντόπιωνν φοιτητώνν
διατηρεί φιλικές
φ
σχέέσεις με του
υς αλλοδαπ
πούς φοιτηττές, η μη α
αθλητές περιορίζονταιι
σε τυπικέςς κοινωνικέές επαφές. Ό
Όταν ρωτήθ
θηκαν αν η παρουσία αλλοδαπών φοιτητώνν
επηρεάζειι το επίπεδ
δο της τάξη
ης, οι απόψ
ψεις ήταν αντιφατικές
α
ς, με τους αθλητές
α
να
α
δείχνουν μεγαλύτερ
ρη αποδοχχή στη παρουσία αλ
λλοδαπών φοιτητών. Παρόμοια
α
ρξαν και σσε άλλες περιπτώσει
π
ις, όπως σστην αποδοχή ή όχιι
αποτελέσματα υπήρ
ού σημαιοφ
φόρου του
υ πανεπισττημίου, σττην παρέμμβαση σε περίπτωση
η
αλλοδαπο
επεισοδίο
ου ρατσιστιικής συμπεριφοράς, όπως
ό
επίσης και στηνν περίπτωση
η σύναψηςς
δεσμού ή γάμου με
μ αλλοδα
απούς. Η παρούσα
π
έρευνα
έ
έδεειξε ότι η τριβή μεε
αλλοδαπο
ούς φοιτητέές επηρεάζεει θετικά τιις απόψεις των φοιτηττών. Η γνωριμία και η
συνύπαρξξη μαζί τουςς, βοηθά σττην ομαλή ενσωμάτωσ
ε
ση τους στοο φοιτητόκο
οσμο, ενώ η
απόσταση
η από αυτο
ούς, δημιου
υργεί μάλλον αρνητικά συναισθήήματα σε μια
μ μερίδα
α
φοιτητών,, γεγονός το οποίο προκαλείί προβληματισμό. Εννώ το πα
ανεπιστήμιο
ο
αντιμετωπ
πίζει με τονν ίδιο τρόποο τον οποιο
οδήποτε φοιτητή, αυτόό δε συμβαίίνει μεταξύ
ύ
μιας μεγά
άλης μερίδα
ας φοιτητώ
ών, παρά το
ο γεγονός ότι
ό δεν είνα
αι τόσο εμφ
φανές στηνν
καθημεριννότητα του
υ πανεπιστ ημίου. Για την ομαλή
ή ενσωμάττωση των αλλοδαπών
α
ν
στην πλέο
ον πολύ‐πολλιτισμική κοοινωνία τηςς Κύπρου κα
αι κατ’ επέκκταση σε χώ
ώρους όπου
υ
κινούνται αλλοδαπο
οί φοιτητέςς, η γνωριμ
μία της κου
υλτούρας όόπως επίση
ης και τωνν
διαφορώνν και των ομοιοτήτων
ο
ν με τους ντόπιους
ν
φο
οιτητές, μππορούν να συμβάλουν
σ
ν
θετικά προς τη κατεύ
ύθυνση αυττή.
Λέξεις κλεειδιά: ρατσισμός, φοιττητές, αλλοδ
δαποί
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