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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της διαδρομής της γυναικείας άθλησης
στη  σύγχρονη εποχή,  η  ανάδειξη  των  νοοτροπιών  και  προκαταλήψεων που βρήκαν
αντανάκλαση στη σχέση της γυναίκας με τον αθλητισμό και η οικοδόμηση μιας κριτικής
ιστορικής ματιάς στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της γυναικείας άθλησης. Tο
γεγονός  αυτό  παρουσιάζει  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  τόσο  για  την  ιστορία  του
αθλητισμού, όσο και για την ιστορία του γυναικείου ζητήματος.  Η μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η μελέτη αρχείων και πρακτικών
του ΣΕΓΑΣ. Ο αναβιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων Baron Pierre de Coubertin απέδιδε
στις γυναίκες μόνον το ρόλο του ενθουσιώδους θεατή και τιμητή των ανδρών αθλητών,
καθώς θεωρούσε ότι οι αγώνες έπρεπε να παραμείνουν αυστηρά ανδρικοί, γι’ αυτό και
δεν επέτρεψε τη συμμετοχή γυναικών στην Α ΄σύγχρονη Ολυμπιάδα της Αθήνας το
Ι896.  Για  τη  θεμελίωση  του  σύγχρονου  γυναικείου  αθλητισμού  σημαντικό  ρόλο
διαδραμάτισαν  μια  σειρά  σημαντικών  γυναικείων  προσωπικοτήτων  με  γνώσεις  και
επιρροή, μέσα από θεσμικά όργανα. Στην αρχή της δεκαετίας του '60 και για δεκαετίες
στη  συνέχεια  τροφοδοτήθηκαν  συζητήσεις  με  μια  σειρά  εσφαλμένων  αντιλήψεων,
ταμπού και μύθων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της γυναίκας στην άθληση όπως:
προβληματισμοί  σε  σχέση  με  τον  καταμήνιο  κύκλο,  ταμπού  για  την  αναστολή  της
αναπαραγωγικής λειτουργίας και αμφισβήτηση των φυσικών και φυσιολογικών ορίων
της  γυναίκας  για  αθλητικές  επιδόσεις.  Τα  αποτελέσματα  των  σύγχρονων  ερευνών
διαψεύδουν  τους  μύθους  αυτούς.  Γενικότερα,  οι  έρευνες  απέδειξαν  ότι  η  γυναίκα
μπορεί  να  αντεπεξέλθει  σε  «σκληρές  αναμετρήσεις»  και  ότι  από  φυσιολογικής  και
ψυχολογικής  άποψης  η  γυναίκα  προσαρμόζεται  αποτελεσματικά  σε  εντατικά
προπονητικά  προγράμματα,  που  επιβάλλουν  οι  απαιτήσεις  του  υψηλού  αθλητικού
ανταγωνισμού.  Συμπερασματικά,  καταλήξαμε ότι  ο  αθλητισμός είναι  ένα σημαντικό
μέσο επικοινωνίας και απελευθέρωσης που συνέβαλε στο γυναικείο ζήτημα δηλαδή:
στη γυναικεία συνειδητοποίηση, στον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας, στην ανατροπή των
κοινωνικών προκαταλήψεων,  στην  επιβεβαίωση της  γυναικείας  ταυτότητας.  Επίσης,
καταλήξαμε ότι  ο αποκλεισμός της γυναίκας από την άθληση ήταν αποτέλεσμα του
κοινωνικού της αποκλεισμού και ότι παρά την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών
στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια, δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης ισότητα ανδρών και
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων στον αθλητισμό, πράγμα που είναι αναγκαίο
για την επίτευξη ισότητας ευκαιριών για τα δύο φύλα.
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