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Η διαχρονικότητα του γυναικείου 
αποκλεισμού … 

    Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896 δεν 
υπάρχει καμία  γυναικεία συμμετοχή  […] 

   στο Ελσίνκι το 1952 το ποσοστό συμμετοχής των 
γυναικών είναι μόνο 10,5% […] στους Ολυμπιακούς 
του Λονδίνου το 2012 το ποσοστό ανέρχεται σε 
περίπου 44.2 %   συμμετοχή-ρεκόρ! (Kamberidou 

2012) 
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Women’s participation in the Games of the Olympiad (IOCm 2013)  

3 

Year Sports Events* Women 
athletes 

% Year  Sports Events* Women 
athletes 

     % 

1896 – – 0 – 0 – 1960 6 29 611 11.4 

1900 2 3 22 2.2 1964 7 33 678 13.2 

1904 1 2 6 0.9 1968 7 39 781 14.2 

1908 2 3 37 1.8 1972 8 43 1059 14.6 

1912 2 6 48 2.0 1976 11 49 1260 20.7 

1920 2 6 63 2.4 1980 12 50 1115 21.5 

1924 3 11 135 4.4 1984 14 62 1566 23 

1928 4 14 277 9.6 1988 17 72 2194 26.1 

1932 3 14 126 9 1992 19 86 2704 28.8 

1936 4 15 331 8.3 1996 21 97 3512 34.0 

1948 5 19 390 9.5 2000 25 120 4069 38.2 

1952 6 25 519 10.5 2004 26 125 4329 40.7 

1956 6 26 376 13.3 2008 
2012 

26 
26 

127 
140 

4637 
4676 

42.4  
44.2%  



 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 
 

 Μήπως ο δομικός μηχανισμός του αθλητισμού που 
επικεντρώνεται στις διαφορές των φύλων αποτελεί 
ταυτόχρονα μηχανισμό παραγωγής κοινωνικής ανισότητας; 

  
 Μήπως η επικέντρωση στην έμφυλη 

διαφορά/κατηγοριοποίηση στον αγωνιστικό αθλητισμό 
αποτελεί αφορμή για την αναπαραγωγή κοινωνικών 
ανισοτήτων;  

 
 Μήπως η βιολογική βάση του αξιολογικού χαρακτήρα της 

διχοτομίας των φύλων στον αγωνιστικό αθλητισμό αποτελεί 
κατά ένα μεγάλο μέρος κοινωνικό κατασκεύασμα;  
 

4 



5. Η διαχρονικότητα του γυναικείου αποκλεισμού και οι πρώτοι 

«Ολυμπιακοί Αγώνες Γυναικών» 

 

 1.  Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα αναπτύσσονταν 
«επιστημονικά» ενισχυμένες 
αντιλήψεις (Sandow 1898, Moebius 1908, 

Weininger 1917, Webster 1930, Pfister 1990) 

που αποσκοπούσαν στον 
αποκλεισμό των γυναικών από 
δημόσιου χαρακτήρα 
δραστηριότητες.  

 

3. Έτσι κατασκευάστηκε και 
παγιώθηκε ο κοινωνικός 
μύθος του «αδύνατου 
φύλου», κυρίως με βάση 
αντιλήψεις ιατρικής 

προέλευσης… 

2. …η ενασχόληση της γυναίκας με 
τον αγωνιστικό αθλητισμό 
θεωρείτο βιολογικά και 
ψυχικά επιβλαβής …  

 
(Kamberidou 2012 · Πατσαντάρας, 2007· Kirk 

2002· Pfister, 1990). 
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 A Game of Tennis,  

έργο του Άγγλου ζωγράφου George Goodwin Kilburne (1839-1924) 
 

 

 

 Η γυναικεία ενασχόληση 
με τα σπορ έως το 1914 
υπήρξε προνόμιο μιας 
μικρής μειοψηφίας των 
ανώτερων και μεσαίων 
κοινωνικών στρωμάτων.… 
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1908 London, Women's archery: 
Ladies Doubles National Round 
(IOC, 2006) 

1908 Danish Gymnasts 
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1912 Female Olympians 
Marguerite Broquedis 

1912 Female Olympians 
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Έργο του Γάλλου ζωγράφου 
Leopold Franz Kowalski 
(1856-1931) 

A Game of Tennis in 
Battersea Park, έργο του 
Βρετανού ζωγράφου James 
Wallace (1872-1911) 
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Match, έργο του Άγγλου 
ζωγράφου Horace Henry 
Cauty (1846-1909) 

A Game of Tennis, έργο του 
Ιρλανδού ζωγράφου John 
Lavery (1856-1941) 
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 Συντονισμένες με το πνεύμα της εποχής  οι απόψεις του εμπνευστή 
των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, του βαρόνου Pierre de 

Coubertin 
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12. Coubertin, 1902, 1911, 1912, 1924, 1931 … 

 “L’escrime et les femmes” … εάν 
αυτή «θηλυκοποιηθεί» 
(Coubertin, 1911: 78) 

 Να παραμείνει ο ολυμπιακός 
αθλητισμός τόπος αποκλειστικά 
για άνδρες (Coubertin, 1912: 109).  

 

 
 O αγωνιστικός 
αθλητισμός είναι 
φαινόμενο που 

εναντιώνεται στον 
φυσικό προορισμό της 

γυναίκας (Coubertin,  1902) 

 

 Η συμμετοχή των γυναικών 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
αποτελεί ένα είδος 
κοινωνικής και ηθικής 
απόκλισης … (Coubertin, 1924)   

    
     βλ. Πατσαντάρας 2007 , Patsantaras & 

Kamberidou, 2006: 374 
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 Μια «πολιτισμικά ανώτερη» φυλή έχει το δικαίωμα να 
περιορίσει τα προνόμια μιας «πολιτισμικά κατώτερης»… 
(Coubertin, 1903).  

 
 Αδιαμφισβήτητα, οι απόψεις του Coubertin (1904) για 

την αποικιοκρατία και τον καπιταλισμό 
συγκρούονταν με τη θεωρία της κοινωνικής ισοτιμίας 
των λαών που ο ίδιος και το ολυμπιακό κίνημα 
διακήρυτταν.  (Πατσαντάρας 2007) 
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 14. Count Henri de Baillet-Latour, Πρόεδρος της ΔΟΕ από το  

1925-1942 
 
 

 Με κύριο στόχο να αμβλύνει τη γυναικεία αξίωση 
για συμμετοχή στα αγωνίσματα στίβου, πρότεινε 
να επιτραπεί στις γυναίκες η πρόσβαση σε 
αγωνίσματα «αισθητικού χαρακτήρα»… 
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15. Avery Brundage, πρόεδρος της Δ.Ο.Ε.  
από το 1952 έως το 1972.  

 

 Πριν αναλάβει την προεδρία της Δ.Ο.Ε., ο Brundage –
ως πρόεδρος της ΙΑΑF (Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Κλασσικού Αθλητισμού)–βρισκόταν συχνά σε 
δημόσια αντιπαράθεση με τους υπέρμαχους του 
γυναικείου αθλητισμού  (Pfister 1990, Πατσαντάρας 2007, 
Καμπερίδου 2011) 
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9.  
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ 1896  
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Άστυ 31/03/ 1896, 
Πατσαντάρας 2007, 
Αποστόλου και Μαράτου 
(χ.χ.έ), κ.ά. 
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 Η Σταματία 
Ροβύθη από τη 
Σύρο – 35 χρονη 
μητέρα επτά 
παιδιών– διήνυσε 
το 1896  την 
επίσημη 
μαραθώνια 
ολυμπιακή 
διαδρομή σε 5½ 
ώρες) 
 



 

 Η Μελπομένη 
(αγνώστων λοιπών 

στοιχείων) διήνυσε , το 
1896, την επίσημη 
μαραθώνια ολυμπιακή 
διαδρομή  σε 4,5 ώρες 
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Alice  Joséphine  Marie Million,   αργότερα  

Alice  Milliat 
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   ALICE MILLIAT 
   (1884-1957) 

   “THE FIRST WOMAN 

OLYMPIC ENTREPRENEUR” 



21. Mme. Alice Milliat, Presidente, Federation 
Sportive Feminine Internationale 

 

 

    "She  entered  a  plea for  
the inclusion of  women’s 
track  and field  in  the  
Olympic Games before  
1920."  (Miragaya,  χ.χ.έ) 
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FEMINA SPORT (1912) 
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23. Mme. Alice Milliat, Presidente, Federation 
Sportive Feminine Internationale 

 

Γενική Γραμματέας του Fédération  
Française  Sportive  Féminine 
(1918) 

  

Πρόεδρος του Fédération  des  
Societés  Féminines Sportives  
de France  (FSFSF) (1919) 

Ζήτησε την εισαγωγή του γυναικείου 
στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
πριν το 1920, και αφού δεν 
εισακούστηκε διοργάνωσε …  
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24. "Μonte Carlo  Women’s Olympics"   
 

 

  1.   Ιδρυτικό μέλος   και Πρόεδρος της  
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυναικείου 
Αθλητισμού  ή Γυναικεία Διεθνούς Αθλητική 
Ομοσπονδία (Federation Sportive 
Feminine Internationale- FSFI (1921) 

2. Monte Carlo  Women’s  Olympics: 

Czechoslovakia,  Great Britain, France,  
the  U.S. and Spain. (Miragaya,  χ.χ.έ) 

3. "Entered another plea for the inclusion of 
women’s track and field in the Olympic 
Games in 1921" (Drevon, 2005)  

4.  "Alice  Joséphine  Marie Million,   later  on  
Alice  Milliat,  became the  first   woman  
Olympic entrepreneur  as she  very 
skillfully negotiated  women’s track and field  
entry  in  the  Olympic Games."  (Miragaya,  
χ.χ.έ) 
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US TEAM 

«Ολυμπιακοί Αγώνες 
Γυναικών», Παρίσι 
1922 με τη συμμετοχή 
300 αθλητριών από 
Γαλλία, Μ. Βρετανία,  
Νορβηγία, Ιταλία, 
Ελβετία, Βέλγιο, 
Τσεχοσλοβακία. 
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Organized the first Women’s Olympic Games in Paris on August 20, 1922: 

20,000 spectators (Drevon, 2005, Woolum 1998, Γιαννιτσιώτη χ.χ.έ)  



Organized by International 
Sporting Club of Monaco 

 

 "They happened in 1921, 
1922 and 1923 in Monte 
Carlo. These first 
‘Olympic Games’for 
women were organized by 
the International Sporting 
Club of Monaco in Monte 
Carlo and had as main 
objective to attract and 
entertain well-to-do sports 
enthusiasts on their visits 
to the Principality of 
Monaco."  (Miragaya 2006) 
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"Olympic Games for women" Monte Carlo 1921, 1922, 1923 



«Ολυμπιακοί Αγώνες Γυναικών», Παρίσι 1922 
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   British Women's Team at the 
Opening ceremony  



«Ολυμπιακοί Αγώνες Γυναικών», Παρίσι 1922 
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   "She was so successful  that  the  

August newspaper  edition of 
Le  Sportif compared  
Madame Milliat  to 
Coubertin"  (Drevon,  2005) 

 

 

 Photo published in the New York World,1922  
 

http://lits.columbiasc.edu/edenslibrary/LA%20100/Miss%20Ludy/LM1.html 
 



29.   
 
 Negotiated with the IOC 

the participation of women 
in track & field in the 
Amsterdam Olympic 
Games of 1928: 5 
disciplines were included: 
800m, 100m, 4x100, high 
jump and discus throw …  
(Miragaya  & Dacosta  n.d).  

 

 Μετά από πιέσεις της 
ΔΟΕ μετονομάστηκαν 
«Παγκόσμιοι Αγώνες 
Γυναικών»  
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Alice Milliat at the 1928 Olympic Games 

30 



Alice Milliat and the athletes 
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16. 
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Alice Milliat at the 1928 
Olympic Games 

Alice Milliat (centre) and 
Athletes 
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The 1928 Olympic Games 
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 Το 1935, η Milliat πρότεινε στη ΔΟΕ να υιοθετήσει ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα γυναικείων αθλημάτων και την 
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών, διαφορετικά θα 
συνεχιζόταν η διοργάνωση των γυναικείων 
Ολυμπιάδων. 

 
 H ΔOE και η Διεθνής Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού 

Αθλητισμού, επιχείρησαν να έρθουν σε συμβιβασμό με τη 
Γυναικεία Διεθνή Αθλητική Ομοσπονδία, απαιτώντας 
την κατάργηση των γυναικείων Ολυμπιάδων με αντάλλαγμα 
τη συμπερίληψη δέκα γυναικείων αθλημάτων στο 
πρόγραμμά της.  
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 Ευρύτεροι κοινωνικοί αγώνες, δομικές αλλαγές της 
κοινωνικής συγκρότησης μετά τους δύο παγκόσμιους 
πολέμους (1914-1918 και 1939-1945) ….  μεταβολές 
των αντιλήψεων περί έμφυλων ρόλων συνέβαλαν 
στη σταδιακά αυξανόμενη πρόσβαση των γυναικών 
σε πολλές ανδροκρατούμενες κοινωνικές περιοχές.  
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 Κατά την πρώτη κυρίως εικοσαετία του 20ου  αιώνα, οι 
αγώνες και οι κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος στον 
ευρύτερο κοινωνικό τομέα ανάγκασαν βαθμηδόν τη Δ.Ο.Ε., 
τις αθλητικές ομοσπονδίες και γενικά τους αθλητικούς 
θεσμούς να διατυπώσουν με σαφήνεια τα αίτια (τους 
λόγους) του αποκλεισμού- περιορισμού των γυναικών από τα 
αθλητικά-αγωνιστικά ολυμπιακά δρώμενα  (Πατσαντάρας 
2007) 

 

 ...και έτσι αναγκάστηκαν να θεσπίσουν κλιμακωτά 
ιδιαίτερους (ξεχωριστούς/άλλους) κανόνες συμμετοχής για το 
κοινωνικά κατασκευασμένο «αδύνατο/ασθενές φύλο» 

 



Introduction of Women’s Sports 
37 

Year Sports 

1900 Tennis, Golf 

1904 Archery 

1908 Tennis, Figure skating  

1912 Swimming 

1924 Fencing 

1928 Athletics, Gymnastics 

1936 Alpine skiing 

1948 Canoeing 

1952 Equestrian sports 

1960 Speed skating 

1964 Volleyball, Luge  

1976 Rowing, basketball, handball  

1980 Field hockey 

1984 Shooting, cycling 

1988 Tennis, table tennis, sailing 

1992 Badminton, judo, biathlon 

1996 Football, Softball 

1998 Curling, Ice Hockey 

2000 Weightlifting, Pentathlon, Taekwodo, Triathlon 

2002 Bobsleigh 

2004 Wrestling 

2008 BMX 

2012 Boxing 
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 Καταλυτικό παράγοντα 
κοινωνικής αποδοχής του 
γυναικείου ολυμπιακού 
αθλητισμού αποτέλεσε η 
εμπορευματοποίηση της 
ολυμπιακής αθλητικής 
δραστηριότητας, ιδιαίτερα 
μετά το 1981, έτος κατά το 
οποίο παραγράφεται το 
άρθρο περί ερασιτεχνισμού 
από τον ολυμπιακό 
καταστατικό χάρτη  

            (Πατσαντάρας 2007) 

 



 Πεδίο κοινωνικής χειραφέτησης 
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40. Η έμφυλη κατηγοριοποίηση του αθλητισμού 
επεκτείνεται και πέραν της αγωνιστικής δράσης 
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91 
άνδρες 

19 γυναίκες  
(17%) 

ΔΟΕ :110 μέλη  

0

100



IOC Conference calls for 
more female participation in 
sport (March, 2000 Paris) 
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Juan Antonio Samaranch 



 
 
 

43. Η έμφυλη κατηγοριοποίηση του αθλητισμού 
 επεκτείνεται και πέραν της αγωνιστικής δράσης  (IOC, 2013).  

“Fact sheet: Women in the olympic movement”. A publication of the International Olympic Committee. Switzerland. 
http://www.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/Women_in_Olympic_Movement.pdf  

 
 

NOCS IFS 

Women in Executive 

Boards/ 

Εκτελεστικά 

Σώματα 

17,6% 18,0% 

Women Presidents/ 

Πρόεδροι 

4% 3,2% 

Women Secretary 

Generals/  

Γενικοί Γραμματείς  

9% 3,9% 
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 Μολονότι ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν 
στα επίπεδα του αθλητισμού των υψηλών επιδόσεων 
σήμερα προσεγγίζει βαθμηδόν εξισωτικά αυτόν 
των ανδρών—στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 
2012 το ποσοστό ανέρχεται σε 44.2 %  -- ο 
γυναικείος αθλητισμός υποεκπροσωπείται και στα 
Μ.Μ.Ε (Kamberidou 2012).  
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 Τηλεοπτικός χρόνος: Network News by Gender 
 1989-2009 (Messner, Hextrum ,Nyad  2010)  

1989-1999 (Duncan & Messner 2000) 
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

• Παρ’ όλες τις ρητορικές διακηρύξεις του ολυμπιακού 
κινήματος περί ισονομίας και έμφυλης ισότητας σε όλα τα 
επίπεδα (Ολυμπιακός Χάρτης/18.07.1996, παρ. 5, καν. 2), οι γυναίκες 
εξακολουθούν να αποτελούν αόρατη μειονότητα στους 
αθλητικούς θεσμούς σήμερα. (Patsantaras & Kamberidou 2008) 

 

•  Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η Δ.Ο.Ε., σε θεσμικό 
οργανωτικό επίπεδο, εξακολουθεί να είναι 
ευθυγραμμισμένη, όσον αφορά στο θέμα γυναίκα, με 
τις ιδεολογικές συνιστώσες των απόψεων της εποχής 
του Coubertin.  

 
• Συνεπώς, επιβάλλεται ένας ριζοσπαστικός μετασχηματισμός-

εκδημοκρατισμός της σύνθεσης της Δ.Ο.Ε. 
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

    Η έμφυλη κατηγοριοποίηση του ολυμπιακού αθλητισμού παράγει 
συγκεκριμένες προσδοκίες και συμπεριφορές κατά φύλο και 
αποκλείει άλλες…  

 
 Όταν ξεπερνάει το καθαρά αθλητικό αγωνιστικό πλαίσιο, ο 

δομικός αυτός μηχανισμός αναδεικνύεται σίγουρα ως μηχανισμός 
παραγωγής κοινωνικής ανισότητας, όπως σαφέστατα δείχνει η 
αθλητική πραγματικότητα … 

 π.χ.  Η εικόνα της ΔΟΕ από το 1896 μέχρι το 1981 υπήρξε 
αποκλειστικά ανδρική… 

 η αθλήτρια εξακολουθεί να αποτελεί αόρατη μειονότητα όσον 
αφορά στη συμμετοχή της σε θέσεις διοικητικής ευθύνης στους 
αθλητικούς θεσμούς  
 

 (Kamberidou 2012, Καμπερίδου 2011, Χρόνη & Χατζηγεωργιάδης 2007, Χαραχούσου 
2003, κ.ά.). 
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ως μέσο γνωστοποίησης  
των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
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Sydney 2000 
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Ελβετίδα υπήκοος που 
κατάγεται από το Θιβέτ 

 «Ολυμπιακοί του 
αίματος»,  

 «Ολυμπιακοί της 
ντροπής» … 

 

    
Πεκίνο 2008  

Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα … 
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52 

52 



 

 «Οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες του Πεκίνου 
έχουν γίνει εφιάλτης 
για τα εκατομμύρια 
των ανθρώπων στην 
Κίνα που αγαπούν την 
ειρήνη…»  

Πεκίνο 2008 
53 

http://4.bp.blogspot.com/_s0rdK4c9FOA/R-gMwurrDwI/AAAAAAAAAfs/xG1_oro_bvE/s1600-h/art.banner.ap.jpg


 «…καλούνταν οι πολίτες 
του κόσμου να μιλήσουν 
εναντίον των 
παραβιάσεων των 
ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στην Κίνα 
και της παραβίασης της 
θρησκευτικής ελευθερίας 
στο Θιβέτ»,  

 «Πολιτιστική 
γενοκτονία», κ.ά 

 
«Ολυμπιακοί του αίματος,  
Ολυμπιακοί της ντροπής» 
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 «Είμαστε εδώ για να 
θυμίσουμε στην Κίνα και στον 
κόσμο ότι το σόου των 
Ολυμπιακών μπορεί να 
προχωρεί, αλλά δεν έχουμε 
ξεχάσει τα εκατομμύρια 
ανθρώπων που είναι θύματα 
της τυραννίας του 
καθεστώτος του Πεκίνου, 
τους πολιτικούς 
κρατουμένους, την καταπίεση 
των συνδικαλιστών και τη 
δίωξη μειονοτήτων όπως οι 
Θιβετιανοί…» 

 «Ολυμπιακοί της ντροπής» 
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56.      Μόναχο 1972 

 Διαμαρτυρία για την  
ισραηλινή κατοχή, 
όγδοη ημέρα των 
Ολυμπιακών Αγώνων 
… 

  
 On September 5th 1972, during the 

games held in Munich, 8 Arab 
terrorists infiltrated the Olympic 
village, in the subsequent battles, 
11 Israeli athletes were killed. 
This attack was by far, the worst 
event in Olympic history.  
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57  «Η σφαγή στην Πλατεία των Τριών Πολιτισμών», 
«αιματηρή επέμβαση» 1968 

 

 Περισσότεροι από 300 
διαδηλωτές έχασαν τη 
ζωή τους, εκατοντάδες 
τραυματίστηκαν και 
χιλιάδες συνελήφθησαν 
… 
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«Η σφαγή στην Πλατεία των Τριών 
Πολιτισμών», «αιματηρή επέμβαση» 
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Olympic Project for Human Rights (OPHR) 

 

 Ολυμπιακό 
Κίνημα/Κίνηση για τα 
Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (OPHR).  
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Tomie Smith  και  John 
Carlos (αφροαμερικανοι) 

 

 

 

Διαμαρτυρία που 
καταδικάστηκε από τη  ΔΟΕ 

 
 Οι δύο αθλητές των Η.Π.Α 

κατά την ανάκρουση του 
εθνικού ύμνου  με 
υψωμένη 
γαντοφορεμένη γροθιά, 
σύμβολο των Μαύρων 
Πανθήρων… 

 “… the black scarf 
represented black pride 
and the black socks with no 
shoes stood for black 
poverty in racist America.” 
 
 

 
Μεξικό 1968: 

silent protest  
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Tomie Smith  και  John 
Carlos (αφροαμερικανοι) 

 

 

 

Διαμαρτυρία που 
καταδικάστηκε από τη  ΔΟΕ 

 
 

 “…it was a deliberate and 
violent breach of the 
fundamental principles 
of the Olympic spirit. It is 
widely expected the two 
will be expelled from the 
Olympic village and sent 
back to the US." 

 

Μεξικό 1968: 
silent protest  
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 Larry James (πρώτος)  

  Lee Evans (στη μέση) 

  Ron Freeman (τρίτος) 

    στην απονομή  με 
υψωμένη γροθιά, 
σύμβολο των 
Μαύρων 
Πανθήρων…. 

 

 



Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
 

 
 Ο ολυμπιακός αθλητισμός λειτουργεί ως μέσο 

κοινωνικής χειραφέτησης για πολλές κοινωνικές 
ομάδες –εθνικές/θρησκευτικές και ευρύτερα 
κοινωνικές μειονότητες– και όχι μόνο για τις 
γυναίκες …  

 
 Λειτούργησε  και λειτουργεί ως μέσο κοινωνικής 

χειραφέτησης  για τις γυναίκες, μολονότι 
εμφανίζεται στις αρχές της κοινωνικής του 
παρουσίας ως εκείνος ο θεσμός ο οποίος 
εμφανέστατα περιθωριοποίησε τις γυναικείες 
αξιώσεις για συμμετοχή στα ολυμπιακά δρώμενα. 
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
 

 

 

 Η έμφυλη διχοτόμηση, δηλαδή η κατηγοριοποίηση  των 
φύλων, ο διαχωρισμός του γυναικείου αθλητισμού 
από τον ανδρικό αθλητισμό –– που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κρατούσες αντιλήψεις 
χάριν της ισονομίας, είναι όπως φαίνεται η αιτία 
άνισης κατανομής της θεσμικής εξουσίας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών: στους αθλητικούς θεσμούς, 
θέσεις λήψης αποφάσεων, π.χ.  ΔΟΕ, αθλητικές 
ομοσπονδίες, κλπ. 
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 Προτάσεις … 

 Η συστηματική προώθηση γυναικών στους αθλητικούς 
θεσμούς: η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης 
αποφάσεων και κυρίως στη Δ.Ο.Ε.  

 
 Οι οποιεσδήποτε προσπάθειες αλλαγής των πρακτικών, των 

στάσεων, των θεσμών κ.τ.λ. στον ολυμπιακό αθλητισμό δεν 
είναι πραγματοποιήσιμες χωρίς έναν εκδημοκρατισμό και 
μετασχηματισμό της Δ.Ο.Ε.  

 
    Για παράδειγμα, η προσπάθεια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Γυναικείου Αθλητισμού (FSFI), της Alice Milliat να 
διοργανώσει σε βάθος χρόνου αυτόνομους γυναικείους 
Ολυμπιακούς Αγώνες απέτυχε λόγω των σχέσεων εξουσίας 
(δηλ. της Δ.Ο.Ε.)…  
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