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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Οι ποσοστώσεις υπό το φως της πολιτικής  

και συνταγµατικής θεωρίας 

 
της Λίνας Παπαδοπούλου∗ 

 
«… Ορισµένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να δοθή ψήφος εις τας γυναίκας. 
Σχετικώς µε το ίδιον τούτο θέµα διαπρεπέστατος επιστήµων είχεν άλλοτε 

αναπτύξει από του βήµατος της Βουλής το επιστηµονικώς πασίγνωστον, άλλως 
τε, γεγονός ότι πάν θήλυ διατελεί εις ανισόρροπον και έξαλλον πνευµατικήν 
κατάστασιν ωρισµένας ηµέρας εκάστου µηνός… Νεώτεραι και ακριβέστεραι 

έρευναι καταδείκνυσιν ότι ου µόνον ωρισµένας ηµέρας, αλλά δι’όλου του µηνός 
τελούσιν άπαντα τα θήλεα εις πνευµατικήν και συναισθηµατικήν ανισορροπίαν, 

τινά µεν µετρίαν, τα πλείστα δε σφοδροτάτην και ακατάσχετον, άτε και 
παντοιοτρόπως εκδηλουµένην και κλιµακουµένην συν το χρόνω… Επειδή εν 

τούτοις, αι ηµέραι αύται, δεν συµπίπτουν ως προς όλα τα θήλεα, είναι αδύνατον 
να ευρεθεί ηµέρα πνευµατικής ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων των 

θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνην ηµέραν να ορίζονται αι εκάστοτε εκλογαί. Η 
γυναικεία συνεπώς ψήφος είναι πράγµα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον.» 

Από την εφηµερίδα «Νέα Ηµέρα», της 20.3.1928 

«…η σιωπηρή επανάσταση των καιρών µας, η πρώτη αναίµακτη επανάσταση της 
ιστορίας, είναι εκείνη που οδηγεί στην αργή αλλά µοιραία εξασθένιση, µέχρι την 

ολοκληρωτική εξαφάνιση, της διάκρισης των φύλων» 
Νορµπέρτο Μπόµπιο, Ισότητα και Ελευθερία (1995), Αθήνα: Πόλις 1998, 

86 

                                                      
∗ Λέκτορας Συνταγµατικού Δικαίου, Τµήµα Νοµικής, Α.Π.Θ. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

linapapa@auth.gr. Προδηµοσίευση από το συλλογικό τόµο προς τιµήν του Καθηγητή 
Ιωάννη Μανωλεδάκη, δασκάλου αγαπηµένου, που δεν µας δίδαξε µόνον ποινικό δίκαιο, 
αλλά, κυρίως, Δίκαιο και Ήθος.  
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A. Μερικά Εµπειρικά Δεδοµένα… (ή: τα νούµερα µιλούν) 

B. …και µερικά προκαταρκτικά ερωτήµατα (…αλλά τι λένε;) 

II. Η Εµφυλη Διασταση της Δηµοκρατιας 
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I. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ∗∗ 

Α. Μερικά Εµπειρικά Δεδοµένα… (ή: τα νούµερα µιλούν) 

Το ποσοστό των γυναικών στο εκλογικό σώµα της Ελληνικής 
Δηµοκρατίας ξεπερνάει το 50%. Αντίθετα, το ποσοστό των γυναικών στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2003 ήταν της τάξης του 8,7%, ενώ µετά τις εκλογές 
του Απριλίου 2004 «ανέβηκε» στο 12,66%.1 Το αντίστοιχο ποσοστό στην 
κυβέρνηση από 8,16% το 2003 «έπεσε» στο 4,25% το 2004. Στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο2 οι Ελληνίδες ευρωβουλεύτριες ήταν τέσσερις πριν τις εκλογές του 
2004 και επτά µετά3 από αυτές (16% και 29,16% αντίστοιχα). Με τα ποσοστά4 
αυτά η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των ευρωπαϊκών 
κρατών όσον αφορά τη γυναικεία συµµετοχή στα αιρετά όργανα της 
Πολιτείας5 (βλ. Παράρτηµα, πίνακα 1).  

                                                      
∗* Η γλωσσική και επιχειρηµατολογική µου επάρκεια δοκιµάστηκε στην κριτική της Ελένης 
Μπέλα και της Άννας Κοκκινίδου, τις οποίες και ευχαριστώ θερµά για σχόλια, 
παρατηρήσεις και διορθώσεις. Περισσότερα ακόµη χρωστώ στην Ελένη Μπάρµπα, που 
δεν περιορίστηκε στα παραπάνω, αλλά, επιπλέον, διαλέχθηκε κριτικά µε τα 
επιχειρήµατά µου και µου επισήµανε βιβλιογραφικές ελλείψεις. Για τα εναποµείναντα 
λάθη και παραλείψεις διατηρώ ακέραιη την ευθύνη.  

1 Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 19,1% (για τη µοναδική ή Κάτω Βουλή), ενώ σε 
παγκόσµιο επίπεδο το ποσοστό ανέρχεται σε 16,3% (πηγή: Interparliamentary Union, 
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm).  

2 Το ποσοστό γυναικών µελών όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι γύρω στο 28%. 
3 Η άνοδος του ποσοστού οφείλεται κυρίως στο ότι στις εκλογές του 2004 το Πανελλήνιο 
Σοσιαλιστικό Κίνηµα (ΠΑ.ΣΟ.Κ) εφάρµοσε de facto –χωρίς δηλαδή επίσηµη απόφαση του 
κόµµατος- την ισότιµη αντιπροσώπευση των φύλων (parity) στο ψηφοδέλτιό του.  

4  Όλα τα παραπάνω ποσοστά στηρίζονται σε στοιχεία που περιλαµβάνονται στις 
ιστοσελίδες του Κέντρου Θεµάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα και των ελληνικών κοµµάτων.  

5 Για µια διεξοδικότερη παράθεση των σχετικών στοιχείων διαχρονικά βλ. ΜΑΡΩ 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Tο φύλο της Δηµοκρατίας- Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα 
υποκείµενα, Aθήνα 2002, Παράρτηµα, 211επ.  
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Όσον αφορά τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, το 1998 το ποσοστό των γυναικών Δηµάρχων και Προέδρων 
Κοινοτήτων ήταν 1,45%, ενώ το 2002 ανέβηκε στο 4,3%.6 Σε νοµαρχιακό επίπεδο 
το 2002 σε σύνολο 233 υποψηφίων Νοµαρχών και Υπερνοµαρχών, 10 
υποψήφιες ήταν γυναίκες εκ των οποίων εξελέγη µία. Στα Νοµαρχιακά και 
Δηµοτικά Συµβούλια της χώρας, ο αριθµός των εκλεγµένων γυναικών 
αυξήθηκε7 το 2002 σε σχέση µε τις προηγούµενες εκλογές του 1998, στις οποίες 
µόλις το 10,8% των Νοµαρχιακών Συµβούλων (17,96% το 2002) και το 7% των 
Δηµοτικών Συµβούλων σε όλη την επικράτεια ήταν γυναίκες (11,91% το 2002).8  

 

Β. …και µερικά προκαταρκτικά ερωτήµατα (…αλλά τι λένε;) 

Τα ψυχρά αυτά αριθµητικά δεδοµένα εγείρουν κάποια ερωτήµατα: 
πρώτον, αν είναι σηµαντικά από πολιτική (πέραν της στατιστικής) άποψη, αν 
µε άλλα λόγια σηµαίνουν κάτι σχετικά µε την έµφυλη διάσταση της 
δηµοκρατίας ή είναι απλώς τυχαία και συµπτωµατικά. Η επίµονη εµφάνιση 
των εξαιρετικά χαµηλών ποσοστών αιρετών γυναικών στα κέντρα λήψης 

                                                      
6 Σε σύνολο 3128 υποψηφίων Δηµάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, 134 υποψήφιοι ήταν 
γυναίκες (127 υποψήφιοι δήµαρχοι και 7 υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινοτήτων, ποσοστό 4,3%), 
έναντι 2994 υποψήφιων ανδρών. Από τις υποψήφιες εξελέγησαν 21 γυναίκες (16 
Δήµαρχοι και 5 Πρόεδροι Κοινοτήτων, ποσοστό 2,03%), έναντι 1011 εκλεγµένων ανδρών. 
Στις αντίστοιχες εκλογές του 1998 είχαν εκλεγεί 15 µόλις γυναίκες (14 δήµαρχοι και 1 
Πρόεδρος Κοινότητας, ποσοστό 1,45%) επί συνόλου 1033 εκλεγµένων Δηµάρχων και 
Προέδρων Κοινοτήτων. 

7 Στην αύξηση αυτή πιθανόν συνετέλεσε η νοµοθετική πρόβλεψη ποσόστωσης υποψηφίων 
κάθε φύλου που εισήχθη το 2001 (πρβλ. υποσ. 11).  

8 Έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας, ‘Συµµετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια σε αναλογία 
τουλάχιστον 1/3 του συνολικού αριθµού των υποψηφίων Συµβούλων – Συγκριτικά 
ποσοστά εκλεγµένων γυναικών Νοµαρχιακών, Δηµοτικών και Κοινοτικών Συµβούλων 
ανά την Ελλάδα - Εκλογές 1998 – 2002’, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 
Ισότητας (www.isotita.gr).  
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 των πολιτικών αποφάσεων, και µάλιστα σε όλα τα κέντρα λήψης πολιτικών 
αποφάσεων αναιρεί την τελευταία εκδοχή της τυχαιότητας, πολλώ δε µάλλον 
αν συνδυαστεί και µε τον µέχρι πρόσφατα (1952 στην Ελλάδα) νοµικό και 
κοινωνικό αποκλεισµό των γυναικών από το εκλογικό σώµα και το δηµόσιο βίο 
εν γένει. 

Αν λοιπόν τα χαµηλά ποσοστά γυναικών στα αιρετά σώµατα στα τρία 
επίπεδα διακυβέρνησης (ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό) δεν αποτελούν τυχαίο 
γεγονός, ακολουθεί το ερώτηµα σε ποιους παράγοντες οφείλονται, ποια 
σηµασία έχουν για την ποιότητα της δηµοκρατίας9 µας και αν πρέπει να 
καταβληθεί προσπάθεια να ανατραπούν.  

Μια πιθανή απάντηση είναι ότι αιτία των χαµηλών ποσοστών των 
εκλεγµένων γυναικών πηγάζει από την απόφαση των ίδιων να µη 
συµµετέχουν στην πολιτική ζωή, επειδή προτιµούν άλλους τοµείς 
ενασχόλησης, ή η πεποίθηση πολλών ψηφοφόρων ότι οι γυναίκες δεν ασκούν 
αποτελεσµατικά τη δηµόσια εξουσία. Αν αποδεχτούµε ότι οι αποφάσεις και 
πεποιθήσεις αυτές στηρίζονται σε πλήρη και ολοκληρωµένη γνώση και 
πληροφόρηση, σε ελεύθερη βούληση και συνειδητή επιλογή µέσα σε ένα 
πλαίσιο πολλαπλών εναλλακτικών εκδοχών, στις οποίες εξασφαλίζεται η ίση 
πρόσβαση στα αιρετά αξιώµατα, τότε ολόκληρη η υπόλοιπη ανάλυση 
περιττεύει.10 Κανείς δεν µπορεί να υποχρεωθεί να συµµετάσχει σε τοµέα 
δράσης που δεν τον ενδιαφέρει ή αντίστοιχα να επιλέξει για εκπρόσωπό του 
άτοµο που δε θεωρεί ικανό για τη λειτουργία αυτή.  

Εξηγήσεις τέτοιου είδους, ωστόσο, ελάχιστα πείθουν για πολλούς 
λόγους:  

                                                      
9 Προφανώς εδώ δίνεται προτεραιότητα στη σύλληψη της δηµοκρατίας που ο RONALD 

DWORKIN, ‘Political Equality’, σε: Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, 
Cambridge / London 22000, 184-210 (185επ), ονοµάζει “detached”, η αξία της δηµοκρατικής 
διαδικασίας, δηλαδή, κρίνεται από το κατά πόσο διανέµει µε ίσους όρους την πολιτική 
εξουσία, και όχι από την «ορθότητα» των αποτελεσµάτων που υπόσχεται. Με άλλα 
λόγια, δεν ισχυριζόµαστε ότι η ίση συµµετοχή των γυναικών θα επιφέρει «καλύτερες» ή 
«ορθότερες» αποφάσεις. Ή αντίστροφα, ότι «ορθότερες» αποφάσεις στη δηµοκρατία είναι 
αυτές που λαµβάνονται µέσα από διαδικασίες που κατοχυρώνουν την ίση και ελεύθερη 
συµµετοχή όλων.  

10 Η εξήγηση αυτή ανταποκρίνεται και αντανακλά τη φιλοσοφία του «µεθοδολογικού 
ατοµισµού», για την οποία κάθε ενέργεια είναι αποτέλεσµα συνειδητών υπολογισµών 
από µεµονωµένο άτοµο, οι δε συλλογικές δράσεις δεν είναι παρά συνένωση ατοµικών 
ενεργειών.   
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Πρώτον, στο επιχείρηµα «οι γυναίκες δεν επιθυµούν να συµµετέχουν» 
παρεισφρύει η κατηγορία «γυναίκες» που υποσκάπτει τα θεµέλιά του: ή είναι 
νοητό να µιλούµε για διακριτή κατηγορία, η οποία µε προσδιοριστικό στοιχείο 
το φύλο «επιλέγει» να µην συµµετέχει ή αν και εφόσον µιλούµε για ισόνοµα 
άτοµα καµιά τέτοιου είδους γενίκευση δεν είναι νοητή. Συνεπώς, το επιχείρηµα 
αυτοαναιρείται. Αν δηλαδή οι γυναίκες δεν επηρεάζονταν από το στοιχείο 
«φύλο», στατιστικά µιλώντας δεν θα µπορούσε να υπάρξει ποσοστό 
αντιπροσώπευσής τους τόσο χαµηλό· ακόµη κι αν δεν ήταν ακριβώς 50% θα 
κυµαινόταν λίγο πάνω ή κάτω από αυτό. 

Δεύτερον, ο µέχρι πρότινος νοµικός11 και κοινωνικός αποκλεισµός των 
γυναικών από το δηµόσιο βίο, αλλά και συνολικότερα η ταύτιση των γυναικών 
µε την ιδιωτική σφαίρα και η εξασφάλιση της δηµόσιας για τους άνδρες, 
δηµιουργεί βάσιµη πεποίθηση ότι η επιλογή των γυναικών να µη συµµετέχουν 
στην πολιτική ζωή δε στηρίζεται σε ελεύθερη βούληση αλλά σε 
προκατασκευασµένους κοινωνικούς ρόλους και την αναπαραγωγή τους.  

Τρίτον, ανέκαθεν η πολιτική απουσία των γυναικών από το δηµόσιο 
χώρο συνοδεύεται και από την καταπίεσή τους στον ιδιωτικό. Η µία 
αντανακλά, στηρίζει, νοµιµοποιεί και αναπαράγει την άλλη. Υπό αυτή την 
έννοια, η απόδοση εκλογικού δικαιώµατος στις γυναίκες το 1952 και η 
συνταγµατική τους εξίσωση το 1975 δεν ολοκληρώνονται παρά µε την 
αναµόρφωση του οικογενειακού δικαίου µόλις το 1983.12  

                                                      
11 Για πρώτη φορά δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες υπόσχεται ο πρωθυπουργός Γούναρης το 

1921, ο οποίος  και υποστηρίζει σχετική πρόταση στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Η πρόταση 
προκαλεί βίαιες συζητήσεις  και αντιδράσεις και απορρίπτεται. Η πρώτη φορά που 
ψήφισαν γυναίκες ισότιµα µε τους άνδρες ήταν το 1945, βάσει του ψηφίσµατος του 
Εθνικού Συµβουλίου της πρώτης λαϊκής εξουσίας στην Ελλάδα (ΠΕΕΑ - Πανελλήνια 
Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης). Με τον Α.Ν. 959/1946 «περί του δικαιώµατος του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι» επιτρέπεται οι γυναίκες να ψηφίζουν στις δηµοτικές εκλογές. 
Η νοµική δυνατότητα συµµετοχής στις βουλευτικές εκλογές έρχεται µόλις το 1952, όταν 
το νέο τότε Σύνταγµα επέτρεψε –και δεν επέβαλε!- την απόδοση δικαιώµατος ψήφου στις 
γυναίκες (ερµηνευτική δήλωση στο άρθρο 70 «Νόµος δύναται να ορίση τα της ασκήσεως 
παρά των γυναικών του δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι»). Το δικαίωµα 
ψήφου εισήγαγε ο νόµος 2159/52, άρθρο 1 και 2228/52, άρθρο 34. Το δικαίωµα ψήφου των 
γυναικών και άρα η πολιτική τους ισότητα κατοχυρώνεται συνταγµατικά το πρώτον µε το 
Σύνταγµα του 1975.  

12 Βλ. ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΜΑΝΕΣΗ, ‘Η συνταγµατική καθιέρωση της ισονοµίας ανδρών και 
γυναικών (τρεις βασικές προβληµατικές), Δίκαιο και Πολιτική 4/1983, 9-37.  
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Τέταρτον, το ίδιο το διαδικαστικό πλαίσιο άσκησης πολιτικής έχει –λόγω 
του προηγούµενου αποκλεισµού των γυναικών- δοµηθεί µε βάση ανδρικά 
πρότυπα, σύµφωνα µε τις ανάγκες και ικανότητες των ανδρών και συνεπώς 
από µόνο του λειτουργεί αποτρεπτικά για την παρουσία γυναικών σε αυτό. 
Επιπλέον, το µοντέλο του πολιτικού έχει ανδρικό πρόσωπο και συνεπώς 
υπογείως αλλά αποτελεσµατικά οι πολίτες κατευθύνονται προς ψήφιση 
ανδρών.13  

Εάν ενστερνιστούµε αυτή τη συλλογιστική, δεν µπορούµε να αρνηθούµε 
ότι εγείρονται περαιτέρω ερωτήµατα σχετικά µε τη σηµασία της απουσίας των 
γυναικών από το δηµόσιο χώρο της πολιτικής στο πλαίσιο ενός 
αντιπροσωπευτικού δηµοκρατικού πολιτεύµατος, αλλά και για την ποιότητα 
της ισότητας ενόψει αυτής της κοινωνικά δοµηµένης διαφοροποίησης και 
προκατασκευής ρόλων που καταλήγει σε πολιτική ανισότητα. Τα ερωτήµατα 
αυτά εξετάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης (στο ΙΙ).  

Εκκινώντας µε την πρόθεση να καταδείξουµε, ότι το φαινόµενο αυτό 
υποσκάπτει τα θεµέλια τόσο της δηµοκρατίας, όσο και της ισότητας, θα 
προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε την αναγκαιότητα λήψης κάποιων 
πολιτικών ή και νοµικών µέτρων προώθησης και ενίσχυσης της γυναικείας 
συµµετοχής στην πολιτική ζωή. Είναι προφανές ότι µια τέτοια έρευνα καθώς 
και οι πιθανές µορφές παρέµβασης στις κοινωνικές δοµές ξεπερνούν τα όρια 
µιας µελέτης και άπτονται περισσότερων επιστηµών. Θα µπορούσε για 
παράδειγµα να σκεφτεί κανείς µέτρα στο σχολικό σύστηµα, στα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης, στο οικογενειακό δίκαιο, στις εργασιακές σχέσεις για να 
αναφέρουµε τους κυριότερους µόνον τοµείς. Στην παρούσα µελέτη, θα 
περιοριστούµε να εξετάσουµε από την άποψη της πολιτικής και 
συνταγµατικής θεωρίας, και στο πλαίσιο του ελληνικού συνταγµατικού 
δικαίου, εκείνα τα θετικά µέτρα που παρεµβαίνουν άµεσα στην εκλογική 
διαδικασία µε στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην πολιτική 
ζωή. Ειδικότερα θα εξεταστεί η θεωρητική θεµελίωση (στο ΙΙΙ) και  

                                                      
13 Είναι εξάλλου αποκαλυπτικό ότι και η ίδια η λέξη «πολιτικός» αποτελεί 
ουσιαστικοποίηση του επιθέτου «πολιτικός άνδρας» και άρα σε επίπεδο συµβολικό 
αποκλείει τις γυναίκες, που πρέπει να γίνουν «πολιτικοί» (εννοείται και παραλείπεται το 
ουσιαστικό «άνδρες»), δηλαδή να προσαρµοστούν στα ανδρικά πρότυπα που επιτάσσει 
το µοντέλο. 
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το συνταγµατικά επιτρεπτό (ή επιβαλλόµενο) τέτοιων µέτρων (στο IV). Τα δύο 
ερωτήµατα είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους: µπορεί κάποια θετικά µέτρα να 
είναι φιλοσοφικά και πολιτικά θεµιτά αλλά αντισυνταγµατικά, ή το 
αντίστροφο, να επιτρέπονται από το Σύνταγµα, αλλά να µην ανταποκρίνονται 
στις πολιτικές µας επιλογές. Αναλύεται ειδικότερα η συνταγµατικότητα της 
ποσόστωσης14 στους συνδυασµούς για τις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές 
και συζητούνται οι σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας15 και 
κατώτερων διοικητικών δικαστηρίων.  

Τέλος, υπό το φως των συµπερασµάτων µας σχετικά µε την πολιτική 
θεµελίωση και τα συνταγµατικά όρια των ποσοστώσεων, θα επιχειρήσουµε 
την παρουσίαση κάποιων ανολοκλήρωτων προτάσεων προς την κατεύθυνση 
ολοκλήρωσης της δηµοκρατίας, δηλαδή της ισότητας και της ελευθερίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, προτείνεται η de constitutione ferenda επέκταση των εκλογικών 
ποσοστώσεων σε όλες τις διαδικασίες ανάδειξης αιρετών οργάνων (άρα και 
στις εθνικές εκλογές) και ως ποσοστώσεις αποτελέσµατος και όχι µόνον 
στελέχωσης των ψηφοδελτίων. Συγκεκριµένα, η πρόταση συνταγµατικής 
πολιτικής της µελέτης αυτής είναι η αποτύπωση στο Σύνταγµα της έννοιας της 
«Ισοπολιτείας» και της ειδικότερης έκφανσής της της «ισάριθµης 
αντιπροσώπευσης», πρόταση που θα µπορούσε να ενταχθεί στη συζήτηση περί 
αναθεώρησης που ξανάνοιξε πρόσφατα στη χώρα µας  (στο V). 

 

                                                      
14 Στη χώρα µας τέτοιου είδους ποσόστωση, ουδέτερη ως προς το φύλο, εισήχθηκε µε την 
παρ. 1 του άρθρου 75 ν. 2910/2001, η οποία τροποποίησε τα άρθρα 54 παρ. 3 και 55 παρ. 6 
π.δ. 410/1995 και προέβλεπε, και επί ποινής απαραδέκτου του ψηφοδελτίου σε περίπτωση 
παραβίασης, ότι: «Ο αριθµός των υποψηφίων συµβούλων από κάθε φύλο πρέπει να 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των 
υποψηφίων κάθε συνδυασµού. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην 
επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε το µισό της µονάδας και άνω».  

15 Του Γ’ τµήµατος υπό επταµελή σύνθεση, αποφάσεις 2831-2833/2003, 3027-3028/2003, 
3185/2003, 3187-3189/2003 και 192/2004. Αξιοποιείται κυρίως η πρώτη εξ αυτών, καθώς το 
σκεπτικό επαναλαµβάνεται.  
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II. Η ΕΜΦΥΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Α. Δηµοκρατία και καθολική ιδιότητα του πολίτη (Ή, µια 
προκρούστεια καθολικότητα) 

Η σύγχρονη δηµοκρατία στηρίζεται σε µια πλασµατική οµογενοποίηση 
των ατόµων, τα οποία, πέραν των κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτισµικών και 
λοιπών διαφορών τους, συνέχονται σε έναν ενιαίο λαό, του οποίου αποτελούν 
τους πολίτες. Η έννοια του πολίτη βασίζεται στη σχεδόν «µεταφυσική» 
σύλληψη των ατόµων ως ίσων και κατεχόντων ίσες ευκαιρίες διαµόρφωσης και 
έκφρασης της πολιτικής τους βούλησης, κυρίως µέσω των εκλογών. Από τη 
σύλληψη αυτή αντλεί τη νοµιµοποίησή της και η έννοια της λαϊκής βούλησης, 
στην οποία στηρίζεται και ολόκληρο το µοντέλο της δηµοκρατίας ως 
διαδικαστικό µοντέλο λήψης αποφάσεων βάσει της απόφασης της 
πλειοψηφίας, η οποία θεωρείται ότι ενσωµατώνει τη λαϊκή βούληση και το 
«γενικό καλό». Η πίστη στην καθολικότητα της πολιτότητας (universal 
citizenship) λειτούργησε ως αιχµή του δόρατος σε µια απελευθερωτική στιγµή 
της µοντέρνας πολιτικής ιστορίας: βοήθησε στην ενσωµάτωση, την 
ολοκλήρωση της κοινωνίας, στο νοητό εναγκαλισµό όλων των πολιτών πέραν 
κοινωνικών, ταξικών, φυλετικών, έµφυλων ή άλλων διαφοροποιήσεων.   

Ταυτόχρονα, βέβαια, το µοντέλο αυτό στηρίζεται και σε µια αρχική βία, 
καθώς εµφανίζεται ως καθολικό και οικουµενικό, είναι ωστόσο ιστορικά (και 
όχι οντολογικά) αρσενικό, εµφανίζεται ως ουδέτερο, ενώ είναι φυλετικά, 
ταξικά, εθνικο-ιδεολογικά και θρησκευτικά χρωµατισµένο.16 Η αναγωγή των 
ατόµων σε πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικών χαρακτηριστικών, συνεπώς, 
λειτουργεί ως δίκοπο µαχαίρι: οι διαφορετικοί από το κυρίαρχο µοντέλο πολίτη 
(άρρεν ετεροφυλόφιλο αρτιµελές χριστιανό ορθόδοξο µέλος της αστικής τάξης 
µε Έλληνες προγόνους, για να µιλήσουµε για την Ελλάδα) ναι µεν 
συµπεριλαµβάνονται ιδεατά και νοµικά στην πολιτική κοινότητα, πραγµατικά 
και πολιτικά όµως αποκλείονται από την πολιτική διαδικασία και την 
αντιπροσώπευση των συµφερόντων τους. Κατ’ αποτέλεσµα, πολλές  

                                                      
16 RADA IVEKOVIC, ‘Γυναίκες, ιδιότητα του πολίτη και δηµοκρατία’, σε: Κέντρο Γυναικείων 
Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ, Το Φύλο των Δικαιωµάτων. Εξουσία, Γυναίκες και 
Ιδιότητα του Πολίτη, Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, Αθήνα 1999, 293-309 (299).  
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κοινωνικές οµάδες που κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα αγωνίστηκαν 
για να αναγνωριστούν ως τυπικά «ενεργοί πολίτες», συνειδητοποιούν από τα 
µέσα του 20ου αιώνα την ανεπάρκεια της τυπικής τους αναγνώρισης και 
βλέπουν εαυτούς και εαυτές πολίτες δεύτερης κατηγορίας.17  

Αρκεί να σκεφτούµε ότι (και) στην Ελλάδα οι γυναίκες δεν είχαν 
αυτονόητα της ιδιότητα του πολίτη (ή της πολίτιδας)18 και ο συντακτικός 

                                                      
17 IRIS MARION YOUNG, ‘Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal 

Citizenship’, Ethics 1989, 250-274 (250).  
18 Βλ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ, Ελληνικό Συνταγµατικό Δίκαιο, Τόµος Β’, Αθήνα 1914, 389, 
όπου γίνεται η διάκριση µεταξύ πολιτών εν ευρεία εννοία, δηλαδή εχόντων την ελληνική 
ιθαγένεια, στους οποίους περιλαµβάνονταν και οι γυναίκες, και πολιτών εν στενή εννοία 
(εκλογικό σώµα), από τους οποίους εξαιρούνταν. Αντίστοιχη η διάκριση του 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Σύνταγµα της Ελλάδας, Αθήνα 1911, 65, µεταξύ ενεργών και µη ενεργών 
(π.χ. γυναικών) πολιτών.  

    Η διάκριση µεταξύ ενεργών και µη ενεργών πολιτών, στους οποίους 
συµπεριλαµβάνονται και οι γυναίκες, βρίσκεται ήδη στο έργο ενός από τους 
µεγαλύτερους θεωρητικούς της καθολικής (λεγόµενης) ψηφοφορίας, του Αββά SIEYES, 
στο βιβλίο του Qu’est-ce que le Tiers Etat? (1789). Σύντοµα ωστόσο (π.χ. ήδη στο Σύνταγµα 
των Γερονδίνων το 1791) οι γυναίκες αποκλείονται απολύτως από την ιδιότητα του 
πολίτη. Είναι χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό της “µερικότητας (particularism) της 
ιστορίας” ότι ακόµη και το πλέον επαναστατικό µανιφέστο, το οποίο γράφηκε µερικά 
χρόνια µετά τη Γαλλική Επανάσταση και θεωρήθηκε ο πιο ασυµβίβαστος ισοτισµός που 
προβλήθηκε ποτέ, το “Manifesto of Equals” των FRANÇOIS-NOEL BABEUF και SYLVAIN 
MARECHAL (σε: POJMAN/WESTMORELAND (eds.) Equality: Selected Readings, Oxford: Oxford 
University Press 1997, 49επ.) περιόριζε το δικαίωµα ψήφου στους άνδρες! Βλ. και ΑΛΙΚΗ 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Η εξέλιξη της έννοιας της ισότητας στη σύγχρονη 
δηµοκρατία’, σε: Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, ίδιας 
(επιµ.), Ισότητα και Ανάπτυξη. Η πεντηκονταετής συµβολή του ΟΗΕ στην εξελικτική τους 
πορεία, Αθήνα-Κοµοτηνή 1998, 57-121 (60). 
Αυτή η σηµασιοδότηση της ΄πολιτότητας’ επέτρεψε τη διακήρυξη περί λαϊκής κυριαρχίας 
και καθολικής ιδιότητας του πολίτη, παρά τον αποκλεισµό του µισού πληθυσµού, των 
γυναικών, µε το επιχείρηµα ότι «η φύση τους» δεν τους επιτρέπει την άσκηση των 
πολιτικών δικαιωµάτων. Είναι έτσι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα –ακόµη και 
σύγχρονα- εγχειρίδια συνταγµατικού δικαίου γίνεται λόγος για καθιέρωση της αρχής της 
λαϊκής κυριαρχίας και της «καθολικής» ψηφοφορίας µε το Σύνταγµα του 1864 παρά τον 
αποκλεισµό των γυναικών από το εκλογικό σώµα, έτσι ενδεικτικά: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ, 
Συνταγµατικό Δίκαιο, Αθήνα 1934, 62· ΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Συνταγµατικό Δίκαιο, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 2003, 79· Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Πολιτική και Συνταγµατική Ιστορία της Ελλάδας 
1821-1941, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2001, 77-78.  
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 νοµοθέτης µιλώντας για ισότητα και για δικαιώµατα Ελλήνων δεν 
περιελάµβανε πάντοτε και τις γυναίκες.19 Με άλλα λόγια, η έννοια της 
καθολικότητας της ιδιότητας του πολίτη για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 
της ύπαρξής της µέχρι σήµερα σηµατοδοτούσε τον αποκλεισµό των γυναικών. 
Με βάση αυτή, λοιπόν, την παραδοσιακά µισογυνική έννοια, επιχειρείται 
σήµερα η νοµιµοποίηση του όχι πλέον νοµικού αλλά κοινωνικού και 
πραγµατικού αποκλεισµού του γυναικείου φύλου από την πολιτική ζωή. Από 
την άλλη πλευρά, η ευελιξία της πολιτικής και συνταγµατικής θεωρίας και του 
συνταγµατικού δικαίου, ως ενός ζωντανού και εξελισσόµενου σώµατος του 
Δικαίου, αντανακλάται στη χρήση εννοιών που γεννήθηκαν για άλλες 
κατηγορίες υποκειµένων ή αντικειµένων και σε άλλα, διαφορετικά από τα 
πρώτα. Ωστόσο, η ευελιξία αυτή δοκιµάζεται στην καθηµερινή πολιτική και 
δικαιική πρακτική και οφείλει να αποδεικνύει εαυτήν. Η απλή τυπική 
συµπερίληψη, µε άλλα λόγια, των γυναικών στον «κυρίαρχο λαό» δεν αρκεί, 
καθώς απαιτείται και η πραγµατική ενσωµάτωση και ουσιαστική 
αντιπροσώπευσή τους.  

Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο ότι η έννοια της ιδιότητας του πολίτη ή 
«πολιτότητας» (citizenship), υπόκειται σε δριµεία κριτική, συνεχίζει, ωστόσο, να 
βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των θεµάτων που απασχολούν τις δυτικές 
κοινωνίες στο λυκαυγές του 21ου αιώνα. Δεν εγκαταλείπεται, καθώς µαζί της 
θα απεµπολούνταν και η χειραφετητική της δυναµική20, αλλά ταυτόχρονα 
γίνεται αγωγός αιτηµάτων ενσωµάτωσης. Η έννοια της πολλαπλής και της 
«διαφοροποιηµένης πολιτότητας» (differentiated citizenship) έρχεται να 
προστεθεί στο λεξιλόγιο, προκειµένου να αποτυπώσει τις πολλαπλές 
ταυτότητες των υποκειµένων στις µετανεωτερικές κοινωνίες και τα αιτήµατα 
ενσωµάτωσης όσων παρεκκλίνουν από το κυρίαρχο πρότυπο. Η έννοια της 
διαφοροποιηµένης πολιτότητας θέτει υπό αµφισβήτηση δύο συνεπαγόµενα 
χαρακτηριστικά του καθολικού χαρακτήρα της πολιτότητας:  

                                                      
19 ΧΡΥΣΑ ΧΑΤΖΗ, ‘Διακρίσεις λόγω Φύλου’, σε: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώµατα του 
Ανθρώπου, Μ. ΤΣΑΠΟΓΑΣ / Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (επιµ.), Τα Δικαιώµατα στην Ελλάδα 1953-
2003. Από το τέλος του εµφυλίου στο τέλος της µεταπολίτευσης, Αθήνα: Καστανιώτης 
2004, σελ. 158-169 (158).   

20 RUTH LISTER, ‘Dilemmas in engendering citizenship’, σε: Economy and Society 24/1, 1995, 1-40 
(26επ.).   
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πρώτον, ότι η τελευταία είναι γενική και αφηρηµένη και ως τέτοια 
αντιπαραβάλλεται µε το µερικό και συγκεκριµένο (η καθολικότητα ως 
γενικότητα), και δεύτερον, ότι συνεπάγεται κανόνες δικαίου που προβλέπουν 
το ίδιο για όλους και εφαρµόζονται σε όλους οµοιοτρόπως, κανόνες δικαίου 
δηλαδή που είναι τυφλοί στις κοινωνικές διαφορές (η καθολικότητα ως ίδια 
µεταχείριση).21  

Επιδίωξη του κριτικού αναστοχασµού της έννοιας της πολιτότητας, 
αποτελεί µια «διαφοροποιηµένη καθολικότητα»22, η οποία βρίσκεται σε 
δηµιουργική σχέση έντασης µε την διαφορετικότητα, χωρίς ωστόσο να της 
επιτρέπει να λειτουργεί ως πηγή ανισότητας και αποκλεισµού. Η σηµασία 
αυτή συνδέεται µε τη µετανάστευση, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά και µε 
τις µέχρι σήµερα πολιτικά αποκλεισµένες οµάδες, η αποµάκρυνση των οποίων 
από τα κέντρα λήψης αποφάσεων υποσκάπτει τα θεµέλια νοµιµοποίησης της 
αντιπροσώπευσης. Η έννοια της αντιπροσώπευσης αποκτάει στο σηµείο αυτό 
ξεχωριστή σηµασία και αξίζει να την εξετάσουµε λίγο διεξοδικότερα.  

 

Β. Δηµοκρατία και (συλλογική;) αντιπροσώπευση (Ή, έχει σηµασία 
ποιος ή ποια µε αντιπροσωπεύει;) 

Η σύγχρονη δηµοκρατία είναι αντιπροσωπευτική, υπό την έννοια της 
έµµεσης κατά κύριο λόγο συµµετοχής των πολιτών, οι οποίοι εκλέγουν τους 
αντιπροσώπους τους στα διαφορετικά επίπεδα άσκησης της πολιτικής 
εξουσίας. Βάσει της αναγνώρισης ίσης ηθικής και άρα πολιτικής αξίας σε 
όλους τους ανθρώπους, η αντιπροσώπευση αυτή στηρίζεται στη βασική και 
θεµελιώδη παραδοχή, ότι όλοι οι πολίτες είναι τυπικά ίσοι, ότι όλοι διαθέτουν 
µία και µόνον ψήφο, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε χαρακτηριστικού που θα 
µπορούσε να θεωρηθεί καθοριστικό της ικανότητας λήψης µιας πολιτικής 
απόφασης, πέραν του κριτηρίου της πολιτικής ενηλικότητας και της οριακής 
περίπτωσης της διανοητικής διαταραχής. Όλα τα υπόλοιπα κριτήρια, όπως 

                                                      
21 YOUNG, 251.  
22  Πρβλ. RUTH LISTER, ‘Ιδιότητα του πολίτη, δρώντα υποκείµενα και δικαιώµατα: 
Φεµινιστικές προοπτικές’, σε: Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ, Το 
Φύλο των Δικαιωµάτων. Εξουσία, Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη, όπ.π., 369-393 (381). 
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ηλικία, µόρφωση, δείκτης ευφυΐας, πλούτος, χρώµα, θρησκεία και (πλέον) φύλο 
θεωρούνται µη σχετικά και δεν διαφοροποιούν την τυπική, αριθµητική 
ισότητα. Πρόκειται για  τις αρχές της ατοµικότητας και της ισότητας της 
ψήφου23, οι οποίες απορρέουν από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. 

Την ισότητα αυτή διαταράσσει το εκλογικό σύστηµα µόνον για λόγους 
πρώτον, τοπικής αντιπροσωπευτικότητας24 και δεύτερον, κυβερνησιµότητας. 
Το εκλογικό σύστηµα λοιπόν, εισάγει διαφοροποίηση στην ισότητα της ψήφου, 
ειδικότερα στη βαρύτητά της, εφόσον παραµένει το αξίωµα «ένας άνθρωπος, 
µια ψήφος», ωστόσο το βάρος, η δύναµη της ψήφου διαφοροποιείται ανάλογα 
µε την εκλογική περιφέρεια25 και το κόµµα26, στο οποίο αυτή δίδεται. Ο 
χωρισµός της εθνικής Επικράτειας σε εκλογικές περιφέρειες δικαιολογείται 
τόσο για λόγους αποδοχής της «περιγραφικής αντιπροσώπευσης»27 
(αντιπροσώπευση των τοπικών συµφερόντων), όσο και για λόγους 
πραγµατικής ισότητας ευκαιριών, καθώς στην αντίθετη περίπτωση η 
λειτουργία του πολιτικού συστήµατος και κυρίως των ΜΜΕ και των πολιτικών 
κοµµάτων θα κατέληγε σε υπεραντιπροσώπευση της πρωτεύουσας και 
υποαντιπροσώπευση της επαρχίας.28  

                                                      
23 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΜΑΝΕΣΗ, Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγµατος ΙΙ, Θεσσαλονίκη-Αθήνα 

1965 (ανατύπωση Αθήνα-Κοµοτηνή 1991), 255. «Όθεν, προς αµφοτέρας [εννοεί τις αρχές 
της ισότητας και της ατοµικότητας] –και συνεπώς προς το Σύνταγµα- αντίκειται η 
σύνδεσις της ασκήσεως του εκλογικού δικαιώµατος προς ωρισµένας µονάδας συλλογικού 
βίου, εις ας ευρίσκονται κατανεµηµένοι οι πολίται…».  

24 Ο ίδιος ο ΜΑΝΕΣΗΣ, Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγµατος ΙΙ, όπ.π., αναγνωρίζει ότι το 
Σύνταγµα [του 1952] «καθιεροί τοπικόν µόνον κριτήριον δια το σχηµατισµόν εκλογικών 
συλλόγων, εις τους οποίους συσσωµατούνται οι εκλογείς κατ’ εκλογικάς περιφερείας µε 
βάσιν τον «πληθυσµόν» καθ’ εαυτόν». 

25 Πρβλ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ‘Το µέγεθος των εκλογικών περιφερειών· ένα 
παραγνωρισµένο πρόβληµα. – Η συνταγµατική διάσταση-, Δίκαιο και Πολιτική 4/1983, 
239-252· Χρυσόγονου, Συνταγµατικό Δίκαιο, 442.  

26 Έτσι για παράδειγµα, στις εθνικές εκλογές του 2004 αναλογούσαν περίπου 20χιλ. ψήφοι 
κατά µέσο όρο σε κάθε έδρα της Ν.Δ., έναντι 40χιλ για κάθε έδρα του Συνασπισµού της 
Αριστεράς και της Προόδου. Αν η χώρα ήταν µία εκλογική περιφέρεια και εφαρµοζόταν η 
απλή αναλογική που διασφαλίζει την ίδια βαρύτητα σε κάθε ψήφο, το µέτρο θα ήταν 
περίπου 33χιλ. ψήφοι για κάθε έδρα.  

27 Για την έννοια της ¨περιγραφικής αντιπροσώπευσης» βλ. JANE MANSBRIDGE, ‘Should 
Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent ‘Yes’’, Journal of 
Politics 1999, σε: www.ksg.harvard.edu/wapp/research/working/mansbridge99.pdf.  

28 Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Εκλογικό Σύστηµα και Σύνταγµα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1996, 292, 
κάνει λόγο για κίνδυνο επιδείνωσης του «παθολογικού αθηνοκεντρισµού του ελληνικού 
κράτους»  
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 Η τοπική διάσταση της αντιπροσώπευσης µάλιστα δεν αναιρεί την 
ιδεοτυπική παραδοχή ότι πάντως «οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος», 
σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 2 Σ, ούτε θεωρείται ότι υποσκάπτει την 
καθολικότητα της ιδιότητας του πολίτη. Αντίστοιχα, η διαφοροποίηση της 
βαρύτητας ή «κατ’ αποτέλεσµα αξίας» της ψήφου29 ανάλογα µε το τελικό 
αποτέλεσµα (µεγαλύτερη βαρύτητα ψήφου προς κόµµατα µε περισσότερες 
ψήφους) γίνεται ανεκτή παρά την αρχή της ίσης ψήφου, ακριβώς επειδή 
συντελεί στην ανάδειξη βιώσιµων κυβερνήσεων. Η εν λόγω διαφοροποίηση της 
βαρύτητας της ψήφου στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι δύο αυτοί σκοποί, η 
τοπική αντιπροσωπευτικότητα του Κοινοβουλίου και η κυβερνησιµότητα 
αποτελούν εξαιρετικά σηµαντικούς δηµόσιους σκοπούς, για τους οποίους 
µπορεί να καµφθεί η τυπική-αριθµητική ισότητα της ψήφου, στη µορφή της ως 
ισοβαρής ψήφος.  

Το ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι αν η παρουσία των γυναικών στα 
όργανα αντιπροσώπευσης, αν δηλαδή η έµφυλη αντιπροσωπευτικότητα είναι 
εξίσου σηµαντική µε την τοπική, ώστε να προβλεφθούν διακριτές λίστες ή 
ποσόστωση φύλων, όπως προβλέπεται ποσόστωση για τους αντιπροσώπους 
των εκλογικών περιφερειών. Ή –κατά άλλη εκδοχή- αν η πραγµατική και 
ουσιαστική ισότητα ή ισότητα στο αποτέλεσµα πρέπει να εφαρµοστεί, µε την 
εφαρµογή και µέτρων θετικής δράσης, αντί της τυπικής αριθµητικής ισότητας 
των ατόµων, όταν αφορά στην έµφυλη σύνθεση των αιρετών οργάνων.  

Μία πιθανή άρση του ελλείµµατος αυτού θα ήταν η συγκρότηση ενός 
αντιπροσωπευτικού σώµατος των κοινωνικών τάξεων, επαγγελµάτων και 
κοινωνικών κατηγοριών ή και εθνοτικών οµάδων30, οι οποίες θα 
αντιπροσωπεύονταν οργανικά (περιγραφικά). Η θεσµική αυτή διαρρύθµιση θα 

                                                      
29 Σύµφωνα µε ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Εκλογικό σύστηµα και Σύνταγµα, 193, η αρχή της ισότητας της 
ψήφου «καλύπτει, έστω και όχι µε την ίδια ένταση ή «κανονιστική πυκνότητα» όπως την 
αριθµητική, και την κατ’ αποτέλεσµα αξία της ψήφου: Διαφοροποιήσεις επιτρέπονται 
µόνο στο µέτρο που βρίσκουν νοµιµοποιητικό έρεισµα σε άλλες συνταγµατικές 
διατάξεις».  

30 Στην Ευρώπη πρόσφατα παρατηρείται η τάση εθνοτικές οµάδες να ζητούν την 
αντιπροσώπευσή τους στο εθνικό Κοινοβούλιο (όπως οι Βάσκοι στην Ισπανία, οι Ουαλοί 
στο Ενωµένο Βασίλειο ή οι Βρετόνοι στη Γαλλία).  
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προέκυπτε αν λαµβανόταν σοβαρά υπόψη και πραγµατωνόταν η διάσταση31 
του λαού όχι ως πλασµατικής οντότητας, αλλά ως κοινωνικού συνόλου hic et 
nunc, µε τις διακρίσεις, τις διαιρέσεις και τις αντιθέσεις του. Μια τέτοια 
αντιπροσώπευση θα υπέσκαπτε το πλάσµα της ενιαίας λαϊκής βούλησης και 
θα κατακερµατιζόταν σε επιµέρους περιγραφικές (ή οργανικές) 
αντιπροσωπεύσεις. Θα µπορούσε να σκεφτεί κανείς πολλές κοινωνικές 
κατηγορίες που θα έπρεπε να αντιπροσωπεύονται περιγραφικά σε ένα τέτοιο 
Κοινοβούλιο και µάλιστα η σύνθεσή του θα αντιστοιχούσε µε το δυσκολότερο 
µαθηµατικό γρίφο.  

Αν ένα σώµα συλλογική αντιπροσώπευσης αντικαθιστούσε την 
υπάρχουσα µία Βουλή, ο κίνδυνος θα ήταν πολλαπλός: πρώτον, θα 
διασπώνταν η –πλασµατική32 έστω- ενότητα του ελληνικού λαού, δεύτερον, θα 
ταυτιζόταν κάθε άτοµο µε µία (ή έστω περισσότερες ταυτότητές του) µε 
αποτέλεσµα τον κίνδυνο να µην υποτάσσεται πλέον στην απρόσωπη έννοια 
«ελληνικός λαός», αλλά στην επιµέρους οµάδα του (π.χ. γυναίκα, τσιγγάνα, 
άνεργη, αγρότισσα κλπ.), τρίτον, θα υποχωρούσαν οι ιδεολογικές και πολιτικές 
επιλογές και προτιµήσεις σχετικά µε την έννοια του «γενικού συµφέροντος» 
έναντι µιας συντεχνιακής αντιπροσώπευσης, που θα αναζητούσε πολλαπλές 
συµµαχίες για την προώθηση επιµέρους συµφερόντων και ενδιαφερόντων, και 
τέλος, θα δυσχεραίνονταν πιθανόν ο σχηµατισµός βιώσιµων κυβερνήσεων, ο 
οποίος εξασφαλίζεται κυρίως µέσα από την κοµµατική πειθαρχία.33  

Για να περιοριστούµε, ωστόσο, στο θέµα της ανάλυσής µας, στην 
περίπτωση της (υπο)αντιπροσώπευσης των γυναικών, δεν πρόκειται καν για 
µειονότητα ή επιµέρους µειοψηφική κοινωνική κατηγορία, αλλά για την 
πλειοψηφία του πληθυσµού, γεγονός που καθιστά την πραγµατική ανισότητα 
στην αντιπροσώπευση διαφορετικής τάξης και σηµασίας από ό,τι για τις 

                                                      
31 ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗ, ‘Η δηµοκρατική αρχή στο έργο του Αριστόβουλου Μάνεση’, σε: 
Χαρµόσυνο Αριστόβουλου Μάνεση, Θεσσαλονίκη 1994, 336-357 (337επ).  

32 Η σύλληψη του Κοινοβουλίου ως αντιπροσωπείας του «έθνους» (υπό την έννοια έστω του 
λαού) δεν είναι παρά αποµεινάρι της κλασικής αντίληψης του 18ου και 19ου αιώνα περί 
αντιπροσώπευσης, σύµφωνα µε την οποία το Κοινοβούλιο θεωρούνταν χώρος «λογικής» 
συζήτησης µε σκοπό την ανεύρεση του κοινού, γενικού συµφέροντος του έθνους, όπου η 
σύγκρουση συµφερόντων δεν είχε θέση. Μια κριτική παρουσίαση της σχετικής 
συζήτησης βλ. σε ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Εκλογικό σύστηµα και Σύνταγµα, 167επ.  

33 Πολύ ενδιαφέρον, ωστόσο, θα ήταν να διερευνηθεί διεξοδικότερα –πράγµα που ξεφεύγει 
βέβαια εντελώς από το πλαίσιο της παρούσας µελέτης- η εισαγωγή ενός τέτοιου θεσµού 
ως δεύτερου νοµοθετικού και διαβουλευτικού σώµατος. 
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µειονότητες και τις διάφορες κοινωνικές κατηγορίες. Υπό αυτή την έννοια, η 
απουσία γυναικών από τα κέντρα λήψης αποφάσεων θέτει υπό αµφισβήτηση 
την ίδια τη νοµιµοποίηση της διαδικασίας αντιπροσώπευσης και των πολιτικών 
δοµών, καθώς αναδεικνύει το απρόσφορο των νοµικών ή θεσµικών 
µηχανισµών και τελικά συνιστά, όχι απλώς ένα «γυναικείο ζήτηµα», αλλά ένα 
έλλειµµα δηµοκρατίας.34 Ή, αν ονοµάσουµε την ίση αντιπροσώπευση 
«γυναικείο ζήτηµα», το ζήτηµα αυτό είναι θεµελιώδες επειδή η έµφυλη 
διαφορά κωδικοποιεί όλες τις άλλες διαφορές στο σχηµατισµό δοµών ιεραρχίας 
και κυριαρχίας.35 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το ερώτηµα που εγείρεται είναι: µπορούµε να 
θεµελιώσουµε την ουσιαστική ισότητα των φύλων στην απόλαυση των 
πολιτικών δικαιωµάτων, χωρίς να θέσουµε υπό αµφισβήτηση την ενότητα του 
λαού ως ιδεότυπο επί του οποίου στηρίζεται η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, 
χωρίς να εισάγουµε το Κοινοβούλιο των οµάδων, αλλά και χωρίς να 
καταφύγουµε στην εφαρµογή της αναλογικής ισότητας, που θα επέτρεπε τη 
διαφοροποίηση της βαρύτητας της ψήφου βάσει και άλλων χαρακτηριστικών, 
όπως –πειστικά ίσως θα µπορούσε να υποστηριχτεί- η ευφυΐα ή η µόρφωση. 
Στο επόµενο (τρίτο) κεφάλαιο θα εξετάσουµε µερικά εργαλεία που θα 
βοηθούσαν σε µια πιο ισότιµη αντιπροσώπευση, διερευνώντας το θεµέλιό τους 
από άποψη πολιτικής θεωρίας, ενώ στο τέταρτο θα επιχειρήσουµε να τα 
εξετάσουµε υπό το φως της συνταγµατικής νοµιµότητας.   

 

                                                      
34 ÉLIANE VOGEL-POLSKY, ‘Οι γυναίκες, η ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και η Συνθήκη του 
Μάαστριχτ΄, σε: Το Φύλο των Δικαιωµάτων. Εξουσία, Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη, 
όπ.π., 478-505 (481 &503).  

35 IVEKOVIC, ‘Γυναίκες, ιδιότητα του πολίτη και δηµοκρατία’, όπ.π., 303, η οποία µιλάει για το 
γεγονός της «συµβολικής θηλυκοποίησης του κυριαρχούµενου».  
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III. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ 

Α. Η δικαιική παρέµβαση ως πολιτική απόφα(ν)ση 

Η συνέχεια της ανάλυσης νοµιµοποιείται, εφόσον συνήχθησαν τα δύο 
παρακάτω συµπεράσµατα: πρώτον, ότι η υποαντιπροσώπευση των γυναικών 
στα αιρετά όργανα δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, ούτε αποτέλεσµα συνειδητής 
ελεύθερης επιλογής που βασίζεται σε ακριβοδίκαιη ισότητα ευκαιριών 
πρόσβασης στα αιρετά αξιώµατα, αλλά αποτέλεσµα κοινωνικά δοµηµένης 
ανισότητας, απορρέουσας από προκατασκευασµένους ρόλους.36 Δεύτερον, ότι 
η απουσία γυναικών από την πολιτική ζωή συνιστά αναπηρία της ίδιας της 
δηµοκρατίας, καθώς αποδεικνύει ότι το πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα δεν 
έχει κατορθώσει, όπως αποκαλύπτεται από τα νούµερα που εκτέθηκαν στην 
αρχή της µελέτης, το µισό αιώνα που αναγνωρίζει ως «ενεργούς πολίτες» και 
τις γυναίκες και στα 23 χρόνια πλήρους τυπικής-νοµικής ισότητας να 
κατακτήσει και την πραγµατική ισότητα στην πολιτική ζωή.  

Απέναντι στις διαπιστώσεις αυτές, το δίκαιο και η πολιτική, ως 
παρέµβαση στη «φυσική» πορεία των κοινωνικοπολιτικών πραγµάτων, 
βρίσκονται ενώπιον δύο εναλλακτικών: να αποστασιοποιηθούν αφήνοντας τη 
«φυσική» εξέλιξη και αναµένοντας ότι µε την πάροδο του χρόνου η τυπική 
πολιτική ισότητα και οικονοµική ενσωµάτωση των γυναικών θα επιφέρει ως 
παρεπόµενη συνέπεια την ουσιαστική ισότητα και την πολιτική τους 
ενσωµάτωση. Η λειτουργική αυτή προσέγγιση αρνείται στο δίκαιο και στην 
πολιτική τον αυτόνοµο ρόλο τους έναντι της οικονοµίας και αντιστοιχεί σε µια 
«ελευθεριακή» (libertarian) άποψη για τη λειτουργία της κοινωνίας. Η άλλη 
εναλλακτική συνίσταται στο να επιχειρηθεί η άρση του δηµοκρατικού αυτού 
ελλείµµατος µε την ανάληψη θετικών δράσεων και τη λήψη θετικών µέτρων, 
προκειµένου στοχευµένα, µεθοδικά και µε παρέµβαση ακόµη και στον ίδιο το 
µηχανισµό αντιπροσώπευσης να επιτευχθεί η µεγαλύτερη παρουσία των 
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Από αριστερή οπτική γωνία βέβαια 
αντιτάσσεται στην παραδοχή αυτή η ακόλουθη αντίρρηση: είναι αντιφατικό να 
γίνεται δεκτό από τη µια ότι η κυριαρχία των ανδρικού φύλου αποτελεί 
συστατικό στοιχείο του κοινωνικού συστήµατος και της πολιτικής εξουσίας, και 

                                                      
36 Πρβλ. DWORKIN, ‘Political Equality’, όπ.π., 193επ. 
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από την άλλη να προτείνεται η αποκατάσταση της δικαιοσύνης µέσω της 
κατανοµής της ίδιας αυτής εξουσίας.37 Στην πειστική αυτή ένσταση µπορούµε 
να αντιπαραθέσουµε, ότι «οι δοµές της πολιτικής, όπως και αυτές της 
γλώσσας, συνιστούν το σύγχρονο πεδίο εξουσίας, άρα δεν είναι νοητή καµία 
θέση εκτός του πεδίου αυτού…».38 Επίσης, ότι η ίδια η παρουσία των γυναικών 
στην πολιτική ζωή, µαζικά και χωρίς καταναγκασµούς ενσωµάτωσης 
προκειµένου να παίξουν το παιχνίδι µε κατεστηµένες «ανδρικές» µεθόδους, θα 
µετασχηµατίσει –όχι συνολικά αλλά ως προς το ειδικότερο χαρακτηριστικό της 
έµφυλης κυριαρχίας- την πολιτική εξουσία.  

Στην αντίθεση αυτή καταγράφεται η κλασική διαφωνία ανάµεσα στην 
άποψη που υποστηρίζει ότι η πολιτική, δηλαδή ο συσχετισµός δυνάµεων, και η 
οικονοµία καθορίζουν τις κοινωνικές δοµές και τις ιεραρχίες, και όχι το δίκαιο39, 
και σε εκείνη που υπογραµµίζει την παιδαγωγική και συµβολική λειτουργία 
του δικαίου, την ικανότητά του να δοµεί και να ιεραρχεί, να διαµορφώνει 
καθοριστικά τις κοινωνικές σχέσεις εξουσίας, και άρα και να τις αποδοµεί. Υπό 
αυτή την έννοια, το δίκαιο είναι πολιτική που καθίσταται νοµικά δεσµευτική 
και συνακόλουθα επιβάλλεται σε συµπεριφορές και νοοτροπίες, χρησιµοποιεί 
δηλαδή το εργαλείο του νοµικού καταναγκασµού µε έναν βολονταριστικό 
τρόπο, προκειµένου να µετασχηµατίσει την κοινωνία.  

Η επιλογή ανάµεσα στην αποχή και στη δικαιική παρέµβαση είναι 
προφανώς µια ιδεολογικά φορτισµένη πολιτική απόφαση του κοινού ή 
συντακτικού νοµοθέτη, η οποία σε κάθε περίπτωση οφείλει να χαίρει 
δηµοκρατικής νοµιµοποίησης. Αυτή όµως είναι ίσως και η λύση του γόρδιου 
δεσµού: αν το δίκαιο δεν είναι παρά πολιτική που έχει υπερισχύσει µέσω 
δηµοκρατικών θεσµικών οδών, είναι ακριβώς ο συσχετισµός των 
κοινωνικοπολιτικών δυνάµεων που έχει επιβάλλει τη νοµική ρύθµιση. Στη 
σύλληψη αυτή, η αντίθεση µεταξύ δικαιικού βολονταρισµού και 
προτεραιότητας της πολιτικής αποδυναµώνεται δραστικά. 

 

                                                      
37 ELENI VARIKAS, ‘Le principe de la parité entre les sexes’ Cahiers du Gedisst, 17/1996, 29-48 (30).  
38 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Tο φύλο της Δηµοκρατίας, 206.  
39 Πρβλ. VARIKAS, όπ.π., 31, όπου η συγγραφέας διαλέγεται µε τις απόψεις της ÉLIANE 

VOGEL-POLSKY.  
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Β. Μέτρα ενίσχυσης της πολιτικής συµµετοχής των γυναικών 

Τα µέτρα που θα µπορούσαν να ληφθούν προκειµένου να επιτευχθεί η 
µαζική ένταξη των γυναικών στη δηµόσια σφαίρα µπορεί να είναι έµµεσα, να 
επικεντρώνονται δηλαδή σε άλλους τοµείς της κοινωνικής ζωής, ή άµεσα, να 
σκοπεύουν δηλαδή απευθείας στην πολιτική συµµετοχή. Τα πρώτα 
περιλαµβάνουν µέτρα στην εκπαίδευση40, στην κοινωνικοποίηση (π.χ. 
παρουσίαση των φύλων στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, στα σχολικά βιβλία 
κλπ) ή / και παρεµβάσεις στη διαµόρφωση της οικογενειακής ζωής (µέσα από 
κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο διαρρύθµισης της µητρότητας και της 
πατρότητας, πρόβλεψη παιδικών σταθµών, ολοήµερων σχολείων κλπ), ώστε 
να εξοικονοµείται χρόνος για δηµόσια δράση.  

Μια δεύτερη κατηγορία µέτρων συνιστούν όσα στοχεύουν στην πολιτική 
διαδικασία: πρόκειται για µηχανισµούς προώθησης των γυναικών στα κέντρα 
λήψης πολιτικών αποφάσεων µέσα από διαδικαστικές προβλέψεις. Η 
παρέµβαση αυτή δύναται να µορφοποιηθεί είτε ως ποσοστώσεις, είτε ως 
ισότιµη αντιπροσώπευση. Για την λήψη των µέτρων αυτών απαιτείται αλλαγή 
είτε νοµοθετική, όταν λαµβάνονται σε επίπεδο κράτους, είτε του 
καταστατικού, όταν αποφασίζονται στο εσωτερικό συλλογικοτήτων, 
κοινωνικών οργανώσεων ή πολιτικών κοµµάτων.   

Με τις ποσοστώσεις, ένα ποσοστό των υποψηφίων ή των εκλεγµένων 
αντιπροσώπων -συνήθως της τάξης του 30-40%- δεσµεύεται για το ένα ή για 
κάθε φύλο. Η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε από πολλά ευρωπαϊκά (και όχι 
µόνον) κόµµατα.41  

Η έννοια της ισάριθµης αντιπροσώπευσης (parité) συνεπάγεται είτε την 
εναλλαγή γυναικών και ανδρών σε δεσµευµένες λίστες είτε το διαχωρισµό της 
λίστας υποψηφίων σε δύο ισάριθµες, ανάλογα µε το φύλο. Συνιστά το πλέον 

                                                      
40 Για τους κοινωνικούς ρόλους που ενστερνίζονται  και µεταφέρουν οι εκπαιδευτικοί βλ. 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ, «Εµείς φταίµε…»: Ο «λόγος» των σχέσεων των φύλων 
στο πλαίσιο της προβληµατικής για την ιδιότητα του πολίτη, σε: ΔΙΟΤΙΜΑ, Το Φύλο των 
Δικαιωµάτων. Εξουσία, Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη, όπ.π., 313-333.  

41 ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ-ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, ‘Υποαντιπροσώπευση γυναικών και Δηµοκρατία: Η 
συνταγµατικότητα των ποσοστώσεων’, σε: ΔΙΟΤΙΜΑ, Το Φύλο των Δικαιωµάτων, όπ.π., 
461-477 (465). Για τη συνταγµατική προβληµατική των εσωκοµµατικών ποσοστώσεων βλ. 
και TRIANTAFYLLIA PAPADOPOULOU, ‘Parteiinterne Quotenregelungen: Parteien und ihre 
innere Ordnung, σε: Mitteilungen des Instituts für Deutsches und Europäisches Parteienrecht, 
3/1993, 53-74  
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ριζοσπαστικό µέτρο προώθησης της πολιτικής ισότητας, καθώς προβάλει ως 
αίτηµα την κατά το ήµισυ εκπροσώπηση καθενός από τα δύο φύλα σε όλα τα 
εκλεγµένα όργανα ή πάντως στις εκλόγιµες θέσεις των ψηφοδελτίων. Το 
αίτηµα πρωτοεµφανίστηκε στη Γαλλία.42 Στηρίζεται στη θεµελιακή σκέψη43 ότι 
ο αποκλεισµός των γυναικών από την πολιτική ζωή έχει γίνει εξ ορισµού λόγω 
του φύλου τους, συνεπώς εξ ορισµού, και βάσει του ίδιου λόγου πρέπει να γίνει 
η επανένταξή τους σε αυτήν.44 Πρόκειται για ένα εξαιρετικά βολουνταριστικό 
µέτρο45 που παρεµβαίνει άµεσα και καθοριστικά στη διαδικασία ανάδειξης των 
αιρετών αντιπροσώπων σε κάθε επίπεδο. Ανάλογο είναι και το αίτηµα για 
αναλογική συµµετοχή,46 δηλαδή συµµετοχή κάθε φύλου στο αιρετό όργανο 
ανάλογη µε την παρουσία του στο εκλεκτορικό σώµα. Για το εκλογικό σώµα το 
ποσοστό αυτό θα φτάνει το 50%. Υπό αυτή την έννοια, η ισάριθµη 
αντιπροσώπευση αποτελεί µια ριζική επαναδιατύπωση του κοινωνικού 
συµβολαίου και επαναπροσδιορισµό της δηµοκρατίας.  

                                                      
42 Η ισάριθµη αντιπροσώπευση (parité) προβλέφθηκε στο Συνταγµατικό Νόµο της 8ης 
Ιουλίου 1999 και εφαρµόστηκε µε τον εκλογικό νόµο 2000-493 της 6ης Ιουνίου 2000. Ας 
σηµειωθεί πάντως ότι ο όρος parité δεν εµφανίζεται στα νοµικά κείµενα, αλλά 
καθιερώθηκε στη βιβλιογραφία. Για τις βουλευτικές εκλογές προβλέπεται µεν 
ποσόστωση υποψηφίων της τάξης του 50%, η ποινή ωστόσο είναι µόνον οικονοµική και 
αφορά σε µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης των κοµµάτων. Οι εκλογές του 2002 
έδειξαν ότι τα µεγαλύτερα κόµµατα προτίµησαν να χάσουν χρήµατα, παρά να τηρήσουν 
τη ρύθµιση. Στις εκλογέςγια την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, αντίθετα, προβλέπεται αυστηρά εναλλαγή ανδρών 
και γυναικών στο ψηφοδέλτιο, επί ποινής απαραδέκτου του ψηφοδελτίου. Πρβλ. τη 
διεξοδική έκθεση Premier Ministre, Observatoire de la parité entre les femmes at les homes, 
MARIE-JO ZIMMERMANN, Effets directs et indirects de la loi du 6 juin 2000: un bilan contrasté, 
Mars 2005. 

43 Όπως σηµειώνει, µε κριτική ωστόσο διάθεση η ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Tο φύλο της 
Δηµοκρατίας, 86, «το αίτηµα της ισάριθµης αντιπροσώπευσης/συµµετοχής αποτελεί 
λογική απόρροια στο επίπεδο της πολιτικής, της φιλοσοφικής αντίληψης περί διττής 
οικουµενικότητας…».  

44 FRANÇOISE GASPARD, ‘Για την ισάριθµη αντιπροσώπευση: Γένεση µιας έννοιας, γέννηση 
ενός κινήµατος’, σε: Σύγχρονα Θέµατα 57, 1995, 32-41.  

45 NOËLLE LENOIR, ‘The Representation of Women in Politics: From Quotas to Parity in 
Elections’, in: International and Comparative Law Quarterly 50, 2001, 217-247 (235).  

46 Το αίτηµα εµφανίζεται στην Έκθεση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
για τη µελέτη και την υποβολή προτάσεων σχετικά µε βασικές πλευρές της θέσης της 
γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία (Νοέµβριος 1995), Πρακτικά Βουλής, 
συνεδρίαση ΠΘ’, 8 Μαρτίου 1996 (όπως παραπέµπεται από ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ-ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, σε: Το 
φύλο των δικαιωµάτων, όπ.π., 465.  
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Η κύρια διαφορά µεταξύ ποσοστώσεων υπέρ των γυναικών αφενός και 
ισάριθµης συµµετοχής ή ελάχιστου ποσοστού για κάθε φύλο αφετέρου 
έγκειται στον προσωρινό ή µη χαρακτήρα τους. Εφόσον το θετικό µέτρο 
προβλέπεται υπέρ των γυναικών και µόνον, δε µπορεί παρά να έχει προσωρινό 
χαρακτήρα47 και να αρθεί µόλις διαπιστωθεί εµπειρικά η πραγµατική εξίσωση 
ή η πραγµατική ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών.48 
Αντίθετα, η ελάχιστη συµµετοχή κάθε φύλου και η ισάριθµη αντιπροσώπευση 
των φύλων µπορούν να θεωρηθούν µορφοποίηση της ίδιας της 
αντιπροσωπευτικής αρχής, όπως θα φανεί παρακάτω, και συνεπώς έχουν 
µονιµότερο χαρακτήρα.  Ωστόσο η διαχωριστική γραµµή είναι λεπτή, καθώς 
µια ποσόστωση υπέρ και των δύο φύλων της τάξης του 50% ταυτίζεται 
ουσιαστικά µε την ισάριθµη αντιπροσώπευση, ενώ εκείνη του 40% ή 35% τη 
µετασχηµατίζει σε «ανάµικτη αντιπροσώπευση» (mixité), η οποία διασφαλίζει 
την εισροή στην πολιτική διαδικασία της οπτικής γωνίας και των δύο φύλων, 
χωρίς την αυστηρότητα της ισάριθµης παρουσίας.  

Ανάλογα µε το αν πρόκειται για ποσόστωση υπέρ των γυναικών και 
µόνον, και άρα για προσωρινό µέτρο, ή, αντίθετα, κατοχυρώνεται η παρουσία 
και των δύο φύλων κατά ένα ελάχιστο ποσοστό ή ισάριθµα, τα  

                                                      
47 Τον προσωρινό χαρακτήρα των θετικών µέτρων αναγνωρίζει και η Σύµβαση για την 
Κατάργηση Όλων των Μορφών Διακρίσεων Κατά των Γυναικών του 1979 (CEDAW), η 
οποία στο άρθρο 4 παρ. 1 προβλέπει ότι: «Η εκ µέρους των Καρτών-Μελών υιοθέτηση 
ειδικών πρόσκαιρων µέτρων που αποσκοπούν στην επίσπευση της εγκαθίδρυσης µιας 
πραγµατικής ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών δεν θεωρείται πράξη διάκρισης, 
όπως καθορίζεται στην παρούσα σύµβαση, αλλά δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να έχει ως 
συνέπεια τη διατήρηση κανόνων άνισων ή ξεχωριστών. Τα µέτρα αυτά πρέπει να 
καταργηθούν µόλις επιτευχθούν οι αντικειµενικοί σκοποί στο θέµα της ισότητας 
ευκαιριών και µεταχειρίσεως».  

48 Βλ. και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΙΛΙΩΤΗ, ‘Η συνταγµατική προβληµατική της λήψης θετικών 
µέτρων για την αποκατάσταση της πραγµατικής ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Με αφορµή την ΣΕ 1933/1998’, Το Σύνταγµα 1999, 263-295 (275επ).  
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µέσα έµφυλης αντιπροσώπευσης µπορούν να θεµελιωθούν βάσει δύο 
διαφορετικών γραµµών σκέψης: η πρώτη εκκινεί από την αρχή της ισότητας, 
κατανοεί συνεπώς τις ποσοστώσεις ως ειδικά θετικά µέτρα αποκαταστατικής 
ισότητας, ενόψει του µακρού αποκλεισµού των γυναικών από το δηµόσιο βίο 
και των κοινωνικών προκαταλήψεων και προκατασκευασµένων ρόλων. Η 
δεύτερη βασίζεται στον ίδιο τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα της 
δηµοκρατίας και εµµένει στην αναγκαιότητα (και) περιγραφικής 
αντιπροσώπευσης.   

 

Γ. Θετικές δράσεις για την πραγµάτωση ουσιαστικής ισότητας 

1. Ουσιαστική εναντίον τυπικής ισότητας (Ή, «λόγος υπέρ αδυνάτου») 

Η έννοια της ισότητας είναι πολυσήµαντη και προσλαµβάνει 
διαφορετικές όψεις και εκφάνσεις σε διαφορετικά συγκείµενα. Απαιτεί κάθε 
φορά να τεθεί το ερώτηµα ισότητα «ποιου µε ποιον και ως προς τι».49 Υπό αυτή 
την έννοια ενδέχεται δύο διαφορετικές µορφές ισότητας να είναι περισσότερο 
αντιθετικές µεταξύ τους, απ’ ότι η ισότητα µε την ανισότητα ως γενικές 
κατηγορίες, αντίθεση που από µόνη της δεν µαρτυρεί και πολλά πράγµατα 
σχετικά µε το περιεχόµενό της.50  

Μια βασική διαφοροποίηση µεταξύ των µορφών ισότητας είναι αν αυτή 
νοείται µόνον διαδικαστικά ή ουσιαστικά. Αν δηλαδή αρκεί η πρόβλεψη της 
τυπικής ισότητας ως ίδιας µεταχείρισης (equality of treatment) ή τυπικής 
ισότητας ευκαιριών (equality of opportunities) ή αν, αντίθετα, επιδιώκουµε την 
ουσιαστική ισότητα ευκαιριών (fair equality of opportunities) και την ισότητα 
στο αποτέλεσµα (equality of status). Ωστόσο, η ειδικότερη µορφή που θα λάβει 

                                                      
49 Πρβλ. το κλασικό του ΝΟΡΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΜΠΙΟ, Ισότητα και Ελευθερία (1995), Αθήνα 1998, 
κυρίως 48επ. και για µια συνοπτική παρουσίαση της προβληµατικής της ισότητας βλ. 
ΛΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ισότητα εναντίον ισότητας: µοντέλα διανεµητικής δικαιοσύνης, 
Επιστήµη και Κοινωνία τεύχος 13, Φθινόπωρο-Χειµώνας 2004, σελ. 167-199.  

50 Αρκεί να σκεφτούµε, για παράδειγµα, ότι η ανισότητα στην πληρωµή φόρων είναι 
αποτέλεσµα της αναλογικής ισότητας –ο καθένας ανάλογα µε το εισόδηµά του- και 
αντίθετα ότι η επιλογή ενός ενιαίου ποσοστιαίου φορολογικού συντελεστή, πολλώ δε 
µάλλον, απόλυτου ποσού τείνει προς την κατεύθυνση της ανισότητας, υπό την έννοια 
της ίσης µεταχείρισης διαφορετικών (άνισων) καταστάσεων.  
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η εφαρµογή της ισότητας είναι αποτέλεσµα πολιτικής απόφασης και 
απόφανσης.51  

Το ερώτηµα που τίθεται στο συγκεκριµένο συγκείµενο είναι το είδος της 
ισότητας που είναι σκόπιµο να επιλέξουµε στο πεδίο εφαρµογής «πολιτικά 
δικαιώµατα και συµµετοχή». Στη συνταγµατική και πολιτική θεωρία, και ως 
αποτέλεσµα της έννοιας της καθολικής ιδιότητας του πολίτη, που αναλύθηκε 
παραπάνω, γίνεται δεκτό ότι η πολιτική ισότητα –η οποία νοείται ως 
εξειδίκευση της γενικής αρχής της ισότητας στο πεδίο των πολιτικών 
δικαιωµάτων52- νοείται ως τυπική ισότητα.53 Η ισότητα της ψήφου δεν 
καταγράφεται ρητά ως συνταγµατική επιταγή, προκύπτει όµως από την 
πολιτική ισότητα, που αποτελεί συστατικό στοιχείο της δηµοκρατικής αρχής.54 
Διαφοροποιείται έτσι, σύµφωνα µε την κλασική άποψη, από την αναλογική 
ισότητα. Επίσης νοµικά διασφαλίζεται η ισότητα και στο δικαίωµα του 
εκλέγεσθαι. Κατ’ αποτέλεσµα, το δικαίωµα ψήφου στη δηµοκρατία δεν νοείται 
παρά ως «µία ψήφος – ένας άνθρωπος»55 ή µάλλον «µία ψήφος – ένας 
πολίτης». Η ταύτιση, ωστόσο, της καθολικής πολιτότητας µε την αρχή «ίδια 
ρύθµιση για όλους» οδήγησε σε πολλαπλούς αποκλεισµούς. Η τυπική ισότητα 
διόλου δεν καταλήγει και σε πραγµατική-ουσιαστική ισότητα, ενώ η ισότητα 
ευκαιριών παραµένει και αυτή τυπική και όχι ουσιαστική (ή ακριβοδίκαιη κατά 
τον Ρόουλς). 

 

                                                      
51 Η πολιτική αυτή απόφαση χρησιµοποιείται συχνά ως κριτήριο τοποθέτησης µιας 
πολιτικής στο φάσµα των ιδεολογικών απόψεων από δεξιά προς αριστερά: η επιδίωξη 
ισότητας στο αποτέλεσµα και ενίσχυσης των ασθενέστερων και κοινωνικά 
µειονεκτούντων µε πολιτικά και νοµικά µέτρα θεωρείται ως υποπίπτουσα στο αριστερό 
φάσµα πολιτικών, ενώ η πίστη στην τυπική, διαδικαστική ισότητα και η εµπιστοσύνη 
στις δυνάµεις της αγοράς να επιφέρουν την εξίσωση χαρακτηρίζει κυρίως τις δεξιές 
πολιτικές επιλογές.  

52 ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Εκλογικό σύστηµα και Σύνταγµα, 194, ο οποίος σηµειώνει ότι η πολιτική 
ισότητα υποκαθίσταται στη θέση της γενικής αρχής της ισότητας, ως έκφραση της 
δηµοκρατικής αρχής. 

53 ΜΑΝΕΣΗ, Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγµατος ΙΙ, 249: «Εν τω πλαισίω συνταγµατικής 
τάξεως θεµελιουµένης επί της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας η ισότης της ψήφου δεν είναι 
δυνατόν να νοηθή ειµή ως ισότης κατ’ αριθµόν» (υπογρ. στο πρωτότυπο). 

54 ΜΑΝΕΣΗ, Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγµατος ΙΙ, 248· ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Συνταγµατικό 
Δίκαιο, 431. 

55 Είναι το γνωστό αξίωµα «one man – one vote». Και εδώ η γλώσσα είναι αποκαλυπτική: το 
αρσενικό του «άνθρωπος» αποκαλύπτει ότι µέχρι πρότινος, αλλά και ακόµη 
ενσωµατωµένο στις δοµές και κοινωνικές αντιλήψεις είναι ότι ο άνθρωπος ταυτίζεται µε 
τον άνδρα. 
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2. Έννοια και είδη θετικών δράσεων 

Προκειµένου η αρχή της ισότητας να µη µείνει µόνον στο γράµµα του 
νόµου,  προτείνεται η ανάληψη θετικών δράσεων εκ µέρους του κράτους. Με 
τον όρο «θετικές δράσεις» (positive / affirmative action) εννοούµε τις πολιτικές 
εκείνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση αδύναµων και µειονεκτούντων 
κοινωνικών οµάδων.56 Θεµέλιό τους είναι η παραδοχή ότι µια ανισότητα 
µπορεί να καταστεί εργαλείο ισότητας καθώς µπορεί να διορθώσει µια 
προηγούµενη ανισότητα: «η νέα ισότητα είναι το αποτέλεσµα της εξίσωσης 
δύο ανισοτήτων».57 Στόχος είναι η αποκατάσταση µιας πραγµατικής ισότητας 
ευκαιριών µέσω µέτρων επανορθωτικής δικαιοσύνης για τα υποκείµενα-µέλη 
οµάδων που µειονεκτούν εν τοις πράγµασι, αλλά και η βελτίωση, µε τρόπο 
συνολικό και µόνιµο, της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής θέσης των 
ίδιων των οµάδων. Η υιοθέτηση των θετικών δράσεων έρχεται να απαντήσει 
στο εµπειρικό γεγονός ότι οι κοινωνικές ανισότητες εµφανίζονται ιδιαιτέρως 
ανθεκτικές απέναντι στη -και παρά τη- νοµική κατοχύρωση της τυπικής 
ισότητας. Στο παράδειγµα των έµφυλων σχέσεων, έτσι, παρατηρείται, όχι 
µόνον στην Ελλάδα, το φαινόµενο της υποαντιπροσώπευσης των γυναικών, 
τόσο σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα και σε υψηλές και επιτελικές θέσεις 
εργασίας, όσο και στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε 
κοινοβούλια και κυβερνήσεις.  

Η παλέτα των θετικών δράσεων περιλαµβάνει µέτρα που ξεκινούν από 
τα πλέον ‘ήπια’, όπως κέντρα πληροφόρησης, συζητήσεις και έντυπο ή 
οπτικοακουστικό υλικό για τη συνειδητοποίηση των µειονεκτούντων οµάδων, 
περνούν από επιδοτούµενα προγράµµατα απασχόλησης και εκπαίδευσης και 
φτάνουν στα πλέον ‘σκληρά’, όπως προνοµιακή µεταχείριση όσον αφορά την 
πρόσβαση στην εργασία ή την (ανώτατη) εκπαίδευση και την ποσόστωση 
συµµετοχής στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων. Τέτοιου είδους 
προνοµιακή µεταχείριση καταλήγει σε ‘αντίστροφη διάκριση’ (reverse 
discrimination, umgekehrte Diskriminierung), καθώς ‘αντιστρέφει’ την αρνητική 
κοινωνική µεταχείριση µετατρέποντάς την σε προνοµιακή νοµική µεταχείριση. 

                                                      
56 ANNE PETERS, Women, Quotas and Constitutions, The Hague 1999, 21. 
57 ΜΠΟΜΠΙΟ, Ισότητα και Ελευθερία, 70. 
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Στα ήπια µέτρα συνεπώς συγκαταλέγονται η δηµιουργία περισσοτέρων 
δυνατοτήτων και η αύξηση των ευκαιριών για τα µέλη µειονεκτούντων 
κοινωνικών οµάδων, από όπυ προκύπτει ένα «θετικό εξαγόµενο» (positive 
sum), ενώ στις «αντίστροφες διακρίσεις» το αποτέλεσµα είναι µηδενικό (zero-
sum game), καθώς η κατανοµή ενός αγαθού στο έναν σηµαίνει αφαίρεσή του 
από τον άλλον.58 

Συνεπώς, οι θετικές δράσεις δεν αποτελούν µόνον πολιτικές, αλλά 
ταυτοχρόνως ενσωµατώνουν και αποκαλύπτουν µια συγκεκριµένη αντίληψη 
για την αρχή της ισότητας (και) των φύλων, µε αποτέλεσµα να θεωρούνται 
από κάποιους υπέρµαχούς τους –ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό νοµικό χώρο- ως 
εγγενές συστατικό και µηχανισµός υλοποίησης της αρχής αυτής. Υπό αυτή την 
έννοια έρχονται να συµπληρώσουν και να επιρρώσουν την αρχή της 
απαγόρευσης αρνητικών διακρίσεων, σε συνάρτηση µε την οποία ορίζονται, 
αλλά και από την οποία περιορίζονται. Από την παράλληλα θετική και 
αντιθετική –ενίοτε συγκρουσιακή- σχέση τους µε την απαγόρευση διακρίσεων 
(λόγω φύλου) πηγάζουν τα περισσότερα διλήµµατα ηθικοπολιτικής και 
συνταγµατικής υφής, τα οποία συνοδεύουν τις ‘αντίστροφες’ διακρίσεις, οι 
οποίες και προσελκύουν –γι αυτόν ακριβώς το λόγο- το επιστηµονικό βλέµµα 
της παρούσας µελέτης. 

 

3. Οι ποσοστώσεις ως ειδικά θετικά µέτρα  

Σ’ αυτή την ερµηνευτική εκδοχή, ανεκτές ως προσωρινά µέτρα 
επέλευσης πραγµατικής ισότητας µπορεί να γίνουν ποσοστώσεις µόνον υπέρ 
των γυναικών, καθώς συνιστούν απόκλιση από την αρχή της (τυπικής) 
ισότητας και ισότητας ευκαιριών, επιτρέποντας ειδική µεταχείριση των 
γυναικών.59 Αντίθετα, η ποσόστωση δεν θα µπορούσε να λειτουργήσει υπέρ 
των ανδρών, καθώς δεν υφίστανται κοινωνικοί λόγοι υποβιβασµού και 
αποκλεισµού τους που θα έπρεπε να αρθούν µέσω θετικών δράσεων.  

Πρόκειται για µια ειδικότερη µορφή αντίστροφης διάκρισης (reverse 
discrimination) υπέρ κοινωνικών οµάδων, οι οποίες υπήρξαν καταπιεσµένες και 
αποκλεισµένες από την πλειοψηφική ροή των κοινών πραγµάτων. Αν και 

                                                      
58 PETERS, όπ.π., 24. Πρβλ. και ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Η εξέλιξη της έννοιας της 
ισότητας στη σύγχρονη δηµοκρατία’, όπ.π., 61επ.. 

59Έτσι, ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ-ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, σε: Το Φύλο των Δικαιωµάτων, 463.  
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συνήθως τέτοιου είδους διακρίσεις αφορούν µειονότητες, στην προκείµενη 
περίπτωση η κοινωνική οµάδα των γυναικών, που µας ενδιαφέρει εδώ, 
αποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσµού και αυτό συνιστά µια ποιοτική και 
όχι µόνον ποσοτική διαφοροποίησή της από όλες τις άλλες. Τέτοιου είδους 
έµφυλες ποσοστώσεις δικαιολογούνται µε όρους αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης, καθώς προσπορίζουν προνοµιακή µεταχείριση και η εφαρµογή 
τους είναι πολιτικά και συνταγµατικά επιβεβληµένη, καθώς µόνον έτσι 
µπορούν να αρθούν οι κοινωνικά προσδιορισµένες ανισότητες του 
παρελθόντος. Υπό αυτό το πρίσµα, αποτελεί όχι µόνον δυνατότητα αλλά και 
υποχρέωση µιας δηµοκρατικής Πολιτείας να λαµβάνει όλα τα θετικά µέτρα, 
ακόµη και στο επίπεδο της δηµοκρατικής διαδικασίας, προκειµένου να 
επιτευχθεί η πραγµατική ισότητα, που συνεπάγεται πραγµατική, και όχι µόνον 
πλασµατική απόλαυση ίσων δικαιωµάτων.60 

Η εκδοχή αυτή αφήνει το περιθώριο και σε άλλες κοινωνικά 
αποκλεισµένες οµάδες να διεκδικήσουν µε τη σειρά τους, αν και σε κάθε 
περίπτωση όχι µε τη δύναµη και την πειστικότητα της απόλυτης πλειοψηφίας 
του πληθυσµού, τη δική τους προνοµιακή µεταχείριση, προκειµένου να 
αντιπροσωπεύονται στα αιρετά πολιτικά όργανα.  

Η αντίρρηση στη θεωρητική αυτή θεµελίωση έρχεται από την πλευρά 
των ελευθεριακών απόψεων, σύµφωνα µε τις οποίες η αναδιανοµή των πηγών 
(π.χ. µέσω της φορολογίας), αλλά και της εξουσίας που στηρίζεται σε µια 
κεντρικά ειληµµένη απόφαση, είναι καταπιεστική.  

Ένα άλλο αντεπιχείρηµα, από τη σκοπιά της δηµοκρατικής θεωρίας, 
εντοπισµένο στην επέµβαση επί της πολιτικής διαδικασίας καθεαυτής, θα 
ήταν ότι, µια τέτοια εξέλιξη, θα οδηγούσε σε κατακερµατισµό της ιδιότητας 
του πολίτη και στην εισαγωγή της έννοιας της αντιπροσώπευσης, και άρα της 
δηµοκρατίας των οµάδων και των συµφερόντων. Η εξέλιξη αυτή θα διακύβευε 
τόσο την ενιαία ιδιότητα του πολίτη και εποµένως την κοινωνική ολοκλήρωση 
µέσα από πολιτικές διαδικασίες, όσο και το κάθε άτοµο ξεχωριστά, αφού η 

                                                      
60 Βλ. ALICE YOTOPOULOS-MARANGOPOULOS, ‘Gender Equality in Contemporary Democracy’, 
σε: A. YOTOPOULOS-MARANGOPOULOS (ed.), Women’s Rights: Human Rights, Αθήνα 1994, 108-
148 (137), ΑΛΙΚΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Οι γυναίκες θέλουν ουσιαστική 
ισότητα’, Ο αγώνας της γυναίκας 39, 1988, 1-2 &10.  



Γυναικεία συµµετοχή και δηµοκρατία 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΔΤΑ ΝΟ 32/2006 

1269

προσωπική του πολιτική επιλογή θα υπέκυπτε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του. Ειδικά ωστόσο στη σύγχρονη µετανεωτερική εποχή, κάθε άτοµο φέρει 
πολλαπλές ταυτότητες και είναι δύσκολο αλλά και λανθασµένο και 
στρεβλωτικό τελικά της ίδιας της αντιπροσώπευσης να ταυτίζεται κάθε άτοµο 
µε µία µόνον ιδιότητά του.  
 

Δ. Έµφυλη ή άφυλη αντιπροσώπευση; (Ή: στην πολιτική, αδελφές µου 
στην πολιτική!) 

Η άλλη θεωρητική θεµελίωση αφορά καταρχήν στην ίδια την 
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία και στην ποιότητά της. Τρία είναι κυρίως τα 
επιχειρήµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί υπέρ της αύξησης των γυναικών στα 
κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: πρώτον, η δηµοκρατία στηρίζεται στη 
συµµετοχή όλων, κάθε αποκλεισµός κοινωνικής οµάδας την υποσκάπτει και 
την υποβιβάζει, πολλώ δε µάλλον αν η οµάδα αυτή αποτελεί την πλειοψηφία 
του πληθυσµού.  

Δεύτερον, οι γυναίκες µοιράζονται µια κοσµοθέαση και γνωρίζουν 
καλύτερα τα συµφέροντα και ενδιαφέροντα των γυναικών, συνεπώς πρέπει να 
συναποφασίζουν, ώστε τα τελευταία να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. Στο 
σηµείο αυτό προϋποτίθενται δύο βασικές παραδοχές: πρώτον, ότι µέλη µιας 
έµφυλης (όπως και κοινωνικής ή εθνοτικής) οµάδας αντιπροσωπεύουν τα 
συµφέροντα της ίδιας της οµάδας, και το λογικά πρότερον: ότι υπάρχουν κοινά 
συµφέροντα και ενδιαφέροντα ή έστω µια κοινή οπτική γωνία που µοιράζονται 
τα µέλη κάθε φύλου και που τα διαφοροποιεί από το άλλο φύλο. Η ουσιαστική 
αντιπροσώπευση (substantive representation) των διαφορετικών κοινωνικών 
οµάδων, και των γυναικών, η έκφραση δηλαδή των κοινών συµφερόντων και 
ενδιαφερόντων τους, συνδέεται συχνά µε την περιγραφική τους 
αντιπροσώπευση (descriptive representation), την παρουσία δηλαδή µελών της 
οµάδας στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων.  

Η παραδοχή αυτή συνδέεται µε µια ακόµη πεποίθηση που αποτελεί και 
το τρίτο επιχείρηµα που αφορά στην αλλαγή του πολιτικού συστήµατος: άπαξ 
και ένα ποσοστό γυναικών είναι παρόν στην πολιτική ζωή, η φωνή τους θα 
µετασχηµατίσει την πολιτική ατζέντα.61 Αν αυτό συµβαίνει, αν δηλαδή οι 

                                                      
61 Πρβλ. ANNE PHILLIPS, The Politics of Presence, Oxford 1995. 
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γυναίκες µπορούν να συνεισφέρουν µια διαφορετική, έστω και κοινωνικά 
κατασκευασµένη, οπτική γωνία στην πολιτική ατζέντα, η παρουσία τους 
εµπλουτίζει την ίδια τη δηµοκρατία και την πολιτική, καθώς πολλαπλασιάζει 
τις πηγές εισροής θεµάτων και απόψεων.  

Για να είναι πειστικά τα δύο τελευταία επιχειρήµατα θα πρέπει οι 
γυναίκες πολιτικοί να δρουν προς όφελος του κοινωνικού φύλου τους ή να 
παρατηρούνται διαφορές ανάµεσα σε αυτές και στους άνδρες συναδέλφους 
τους. Τέτοια συµπεριφορά είναι πιθανόν να µην παρατηρείται όταν ο αριθµός 
των γυναικών είναι µικρός: από φόβο µην περιθωριοποιηθούν δε 
διαφοροποιούνται από το «πρότυπο» και δεν προβάλλουν «γυναικεία»  θέµατα 
ή τη γυναικεία οπτική γωνία. Ωστόσο, η αύξηση των αριθµού των γυναικών 
καθιστά τις διαφορές εµφανέστερες. Αυτό φαίνεται λογικό: ο κίνδυνος 
απόκλισης από το «πρότυπο» και άρα η περιθωριοποίηση είναι µεγαλύτερος 
όταν οι αποκλίσεις (γυναίκες πολιτικοί) είναι λιγότερες, ενώ µειώνεται όταν 
υπάρχει η κρίσιµη µάζα γυναικών πολιτικών, οι οποίες αισθάνονται 
µεγαλύτερη ασφάλεια προβολής των ενδιαφερόντων και συµφερόντων του 
κοινωνικού τους φύλου, όταν είναι περισσότερες. Η επισήµανση αυτή αποτελεί 
σηµαντικό επιχείρηµα υπέρ της ενίσχυσης της γυναικείας παρουσίας στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων.   

Οι παραδοχές αυτές ενέχουν τον κίνδυνο της οµογενοποίησης της 
οµάδας, καθώς αποµειώνουν τις διαφορές µεταξύ των µελών της και ενδέχεται 
να αλλοτριώνουν την ταυτότητά τους µέσα από την απόδοση των 
συνηθέστερων χαρακτηριστικών της οµάδας σε όλα τα µέλη της. Με άλλα 
λόγια, ενδέχεται να επιβάλλουν την κυρίαρχη άποψη, ως µια «ψευδή 
οικουµενικότητα»62 εντός της οµάδας, µε αποτέλεσµα την καταπίεση των 
ατόµων. Στην κριτική αυτή ανταπαντάται, ότι το γεγονός πως η κατηγορία 
«γυναίκα» δεν είναι ενιαία δεν της αφαιρεί τη σηµασία. Υποστηρίζεται έτσι 
πως η αναγνώριση των διαφορών δεν θα εµπόδιζε την αλληλεγγύη ανάµεσα 
στις γυναίκες, δεδοµένης της κοινής βιωµατικής εµπειρίας αποκλεισµού από 

                                                      
62 LISTER, ‘Ιδιότητα του πολίτη, δρώντα υποκείµενα και δικαιώµατα: Φεµινιστικές 
προοπτικές’, όπ.π., 380.  
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την ιδιότητα του πολίτη, βάσει σχηµάτων εισόδου στη δηµόσια σφαίρα που 
παραµένουν µε τρόπο βαθύ και καθοριστικό έµφυλα.63  

Ως δεύτερο αντεπιχείρηµα προβάλλεται πως δεν είναι καθόλου σίγουρο 
ότι τα µέλη µιας οµάδας θα υπερασπιστούν τα συµφέροντά της, ακόµη και αν 
θεωρήσουµε, βάσιµα κατά τη γνώµη µου, ότι υπάρχουν, κάποια έστω, κοινά 
συµφέροντα και ενδιαφέροντα. Ωστόσο, αν η παρουσία µελών µιας οµάδας δεν 
εγγυάται την προβολή των απόψεων και συµφερόντων της οµάδας64, είναι 
σχεδόν σίγουρο ότι η απουσία µελών της στα κέντρα λήψης αποφάσεων οδηγεί 
στην απουσία της αντίστοιχης οπτικής γωνίας και στη µη λήψη υπόψη των 
συµφερόντων και ενδιαφερόντων της. Ο συλλογισµός αυτός στηρίζεται και 
στην παραδοχή ότι οι πολιτικές θέσεις που υιοθετούµε επηρεάζονται 
καταλυτικά –ακόµη και αν δεν είναι απλή αντανάκλαση αυτών- από τη θέση 
µας στο κοινωνικό σύστηµα, τις εµπειρίες µας και τα ειδικότερα 
χαρακτηριστικά µας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι απόψεις της κάθε κοινωνικής 
οµάδας είναι ασύµβατες µεταξύ τους ή ότι τα άτοµα κλείνονται στις 
οµογενοποιηµένες και ουσιοκρατικές ταυτότητές τους65, αλλά ότι οι απόψεις 
τους για το σύνολο των κοινωνικοπολιτικών θεµάτων εκφέρονται από την 
οπτική γωνία του κάθε συγκεκριµένου ατόµου. Και εφόσον κάθε 
κοσµοαντίληψη δεν µπορεί παρά να είναι µεροληπτική και συγκεκριµένη, η 
κυρίαρχη ανδρική οπτική γωνία χάνει το προνόµιό της να θεωρείται ως η 
«κανονική», µε αξιώσεις καθολικής αντιπροσώπευσης, και ενδύεται την 
αναγκαστική µερικότητα και αποσπασµατικότητά της. 

Υπό την εκδοχή αυτή, τα θετικά µέτρα εισόδου των γυναικών στην 
πολιτική ζωή δε δικαιολογούνται µε όρους ισότητας αλλά µε όρους 
αντιπροσώπευσης, µε την ίδια δηλαδή λογική που δικαιολογείται ο 
διαχωρισµός της εθνικής επικράτειας σε περιφέρειες. Οι διακριτές λίστες δεν 
αίρουν την παραδοχή ότι όλοι και όλες όσοι εκλεγούν θα αντιπροσωπεύουν το 
εκλογικό σώµα στο σύνολό του, και άρα δεν σηµαίνει ότι γίνεται αναγκαστικά 
δεκτή η ουσιοκρατική λογική και η λογική της συνέπεια ότι οι γυναίκες 

                                                      
63 LISTER, ‘Ιδιότητα του πολίτη, δρώντα υποκείµενα και δικαιώµατα’, όπ.π., 381. KATE NASH, 

‘Beyond liberalism ? Feminist theories of democracy’, σε: Randall V., Waylen G. (eds), Gender, 
politics and the state, London 1998, 45-57 (56). 

64 Αυτό που η ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Tο φύλο της Δηµοκρατίας, 82, συνοψίζει γράφοντας 
«…το φύλο του/της πολιτικού δεν προδικάζει απαραίτητα και το φύλο της πολιτικής».   

65 VARIKAS, όπ.π., 38. 
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αντιπροσωπεύουν µόνον γυναίκες και το αντίστροφο, ότι οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύονται µόνον από γυναίκες. Κατά τον ίδιο λόγο που οι ψηφοφόροι 
µιας εκλογικής περιφέρειας δεν αντιπροσωπεύονται µόνον από τους τοπικούς 
υποψηφίους αλλά µάλλον περισσότερο από τους πολιτικούς και κοµµατικούς 
οµοϊδεάτες τους, χωρίς αυτό να αίρει την δικαιολογηµένη τοπική διάσταση της 
αντιπροσώπευσης. Παρόλ’ αυτά υπάρχει ένα συνδετικό στοιχείο ανάµεσα 
στους ανήκοντες στο ίδιο φύλο, όπως και στην ίδια περιοχή, που δικαιολογεί 
την αντιπροσώπευση των συµφερόντων και ενδιαφερόντων τους από τους 
οµόφυλους ή τους συντοπίτες τους αντίστοιχα. Σ’ αυτή την περίπτωση ισχύει 
το ίδιο αριθµητικό κριτήριο, δηλ. ο πληθυσµός διαιρεµένος µε τις έδρες πρέπει 
να δίνει το ίδιο περίπου µέτρο εκλογής, ώστε µε ίδιες περίπου ψήφους να 
εκλέγονται οι άνδρες και οι γυναίκες υποψήφιες.  

 

Ε.  Αποδόµηση ή νοµιµοποίηση του (κοινωνικού) φύλου; 

Η παραπάνω δόµηση της αντιπροσώπευσης ως έµφυλης γεννά 
περαιτέρω ερωτήµατα και τη σκέψη-αµφιβολία µήπως στηρίζεται σε µια 
ουσιοκρατική σύλληψη των φύλων. Μήπως δηλαδή η αποδοχή ότι τα µέλη του 
ίδιου φύλου, πέρα από τις ειδικότερες διαφοροποιήσεις πλούτου, κοινωνικής 
και οικογενειακής θέσης, µόρφωσης, ιδεολογίας κλπ., έχουν και κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά, όχι µόνον βιολογικά (sex), αλλά και κοινωνικά 
κατασκευασµένα (gender), ενδυναµώνει τελικά την κοινωνική κατασκευή του 
φύλου αντί να το αποδοµεί.  

Η αντίρρηση που µπορεί να προβληθεί στο σηµείο αυτό είναι πως µέσα 
από τέτοιου είδους µέτρα ουσιαστικά νοµιµοποιείται η κοινωνική κατασκευή 
του φύλου, εκεί που θα έπρεπε να καταργηθεί τελείως, που αυτό και µόνο 
µπορεί να επιφέρει την κατάργηση των διχοτοµικών γραµµών.66  Η  κριτική 
αυτή είναι σωστή, ωστόσο ενέχει ένα σηµαντικό µειονέκτηµα: ο στόχος της 
κατάργησης των (κοινωνικών) φύλων τοποθετείται σε ένα µακρινό µέλλον και 
δεν προτείνονται πιο άµεσα και συγκεκριµένα µέτρα προσέγγισής του. Ο 

                                                      
66 Πρβλ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Tο φύλο της Δηµοκρατίας- Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα 
υποκείµενα, passim, κυρίως 143επ.  
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στόχος της αντιπροσώπευσης του κοινωνικού φύλου, από την άλλη, φαντάζει 
πιο κοντινός και απτός, 
 συµβάλλει στην ολοκλήρωση της δηµοκρατικής αντιπροσώπευσης και 
αποτελεί ένα µικρό αλλά σηµαντικό βήµα προς την ισότητα των φύλων.  

Κατά συνέπεια, η αποδοχή της έµφυλης αντιπροσώπευσης δε σηµαίνει 
την αποδοχή της ουσιοκρατικής άποψης ότι υπάρχει η «πραγµατική» γυναίκα 
ή ο «πραγµατικός» άνδρας, πέραν των βιολογικών διαφορών, αλλά απλώς 
ρεαλιστική ένταξη σε ένα σύµπαν όπου το φύλο κατασκευάζεται, όπως 
εξάλλου και η εθνική, θρησκευτική ή ερωτική ταυτότητα, µέσα από πολλαπλή 
καταπίεση, ιδεολογική βία και απειλή αποκλεισµού από το «κανονικό» και µε 
κυρώσεις συµβολικές και πραγµατικές, τόσο στην ιδιωτική, όσο και στη 
δηµόσια ζωή ανδρών και γυναικών. Η διαφορά συνεπώς και η διαφορετική 
οπτική γωνία δεν είναι βιολογική ή οντολογική, αλλά απόρροια του βιώµατος 
του αποκλεισµού και των προκαθορισµένων κοινωνικών ρόλων, που για να 
υπερβεί η γυναίκα χρειάζεται να δώσει αγώνα.  

Εξάλλου, θα µπορούσε θεωρητικά να υποστηριχθεί ότι η σύγχρονη 
διάσταση της αρχής της ισότητας των φύλων υπό την έννοια της απαγόρευσης 
επέλευσης οποιουδήποτε µειονεκτήµατος ή πλεονεκτήµατος λόγω φύλου, 
πέραν όσων άµεσα και αναπόδραστα συνδέονται µε τις βιολογικές διαφορές, 
αποτελεί παρακολούθηµα της ισότητας υπό την αρχική έννοια της εξίσωσης 
των γυναικών µε τους άνδρες και δεν θα µπορούσε να είχε επέλθει δίχως τη 
δεύτερη χρονικά και λογικά προηγούµενη. Επιπλέον, -και αν µιλήσουµε µε 
όρους κοινωνικής δυναµικής- ο αγώνας για την κατάργηση των φύλων σε 
κοινωνικοπολιτικό επίπεδο θα πρέπει να διεξαχθεί µε όρους ουσιαστικής τους 
ισότητας. Ακόµη περισσότερο: µόνον αν επιτευχθεί η ισότητα των κοινωνικών 
φύλων, µπορεί να προχωρήσει ο πολιτικός µας πολιτισµός στην κατάργησή 
τους, εφόσον τότε θα έχει εκλείψει ο κύριος λόγος συντήρησής τους, δηλαδή η 
καταπίεση του µισού της ανθρωπότητας, µε άλλα λόγια το κοινωνικό φύλο θα 
έχει καταστεί άχρηστο για την επέλευση οποιονδήποτε πολιτικών και νοµικών 
συνεπειών και άρα θα αδρανήσει, µε λιγότερες αντιστάσεις, η κοινωνική 
διεργασία κατασκευής του. 
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IV. Η (ΑΝΤΙ)ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ 

Α. Η καταγραφή της ουσιαστικής ισότητας στα ευρωπαϊκά 
Συντάγµατα 

Ένα κύµα αναθεωρήσεων στα ευρωπαϊκά Συντάγµατα τη δεκαετία του 
’90 και στις αρχές του νέου αιώνα φέρνει µαζί του την καταγραφή της 
ουσιαστικής (ως συµπληρωµατικής προς την τυπική, που ήταν ήδη 
κατοχυρωµένη) ισότητας µεταξύ των φύλων. Η απόφαση αυτή του 
αναθεωρητικού νοµοθέτη απαντάται και σε Συντάγµατα, όπως το γερµανικό, 
το πορτογαλικό, το αυστριακό, το φινλανδικό και το ιταλικό.   

Ήδη το 1994 το άρθρο 3 (3) του γερµανικού Θεµελιώδους Νόµου του 
1949, σύµφωνα µε το οποίο «κανείς δεν µπορεί να υποστεί διάκριση θετική ή 
αρνητική λόγω του φύλου του…» συµπληρώθηκε µε το εδ. β της παρ. 2 του 
ίδιου άρθρου, σύµφωνα µε την οποία «Άνδρες και γυναίκες είναι ίσοι µεταξύ 
τους. Το κράτος στηρίζει την αποτελεσµατική πραγµάτωση της ισότητας 
ανδρών και γυναικών και ενεργεί προς κατάργηση των υφισταµένων 
ανισοτήτων». Η προσθήκη αυτή επιτρέπει την ανάληψη θετικών δράσεων µε 
στόχο την ουσιαστική έµφυλη ισότητα. Η προώθηση της ισότητας ανδρών και 
γυναικών περιλήφθηκε ως σηµαντική λειτουργία του κράτους και στο 
Σύνταγµα της Πορτογαλίας µε την αναθεώρηση του 1997.67 Το άρθρο 8 παρ. 2 
ελβετικού Σ εκσυγχρονίζει την απαγόρευση αρνητικών διακρίσεων και στην 
τρίτη παράγραφο του ίδιου ά. προβλέπεται νοµική και πραγµατική ισότητα 
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το αυστριακό Σύνταγµα, µετά την αναθεώρησή 
του το 1998, ενθαρρύνει (άρθρο 7-2) την Οµοσπονδία, τα Κρατίδια και τις 
Κοινότητες να λαµβάνουν µέτρα επίτευξης της πραγµατική ισότητας µεταξύ 

                                                      
67 Αντίστοιχα µε το γερµανικό, και στο πορτογαλικό Σύνταγµα µε την αναθεώρηση του 

1997 προστέθηκε στο άρθρο περί απαγόρευσης διακρίσεων βάσει του φύλου παράγραφος 
(άρθρο 9 h), στην οποία προβλέπεται ευθύνη του κράτους να προωθήσει την ισότητα 
µεταξύ ανδρών και γυναικών, επιτρέποντας συνεπώς και την ανάληψη θετικών δράσεων 
µε αυτόν το στόχο. Εξάλλου, στο άρθρο 112 το Σύνταγµα επιβάλει τη νοµοθετική 
προαγωγή της ισότητας στην άσκηση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων, 
επιτρέποντας έτσι τη λήψη θετικών µέτρων και στην πολιτική ζωή. 
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των φύλων. Αντίστοιχες ρυθµίσεις περιλαµβάνουν (ήδη από το 1976) το 
σουηδικό (κεφ. 2 παρ. 16) και, από το 1999, το φινλανδικό Σύνταγµα.68  

Στην Ιταλία, το 200369 προστέθηκε στο άρθρο 51 παρ. 1 Σ70 νέο εδάφιο 
που προβλέπει ότι «Η Δηµοκρατία προωθεί την ισότητα ευκαιριών γυναικών 
και ανδρών µέσω ειδικών µέτρων». Αντίστοιχα στο ά. 117 παρ. 7 ιταλ. Σ 
ορίζεται ότι «Νόµοι των περιφερειών πρέπει να καταργούν όλα τα εµπόδια που 
εµποδίζουν την πλήρη ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνική, 
πολιτιστική και οικονοµική ζωή και να προωθούν την ίση πρόσβαση των 
ανδρών και των γυναικών στα δηµόσια αξιώµατα». Δίνεται συνεπώς µε την 
ισχύουσα ρύθµιση η δυνατότητα λήψης και θετικών µέτρων δράσης, 
προκειµένου να καταστεί η ισότητα των φύλων και ουσιαστική και να µην 
παραµείνει µια τυπική µόνον αρχή. Η ρύθµιση αυτή είναι παράλληλη εκείνης 
του ά. 116 παρ. 2 ελλ. Σ., όπου ρυθµίζεται το επιτρεπτό των µέτρων θετικής 
δράσης υπέρ των γυναικών και άλλων οµάδων, που ζουν υπό συνθήκες 
ανισότητας.71  

Στη Γαλλία, όπως ήδη αναφέραµε, και µε συγκεκριµένη στόχευση στην 
πολιτική ζωή, προστέθηκε, µε το συνταγµατικό νόµο του 199972, στο άρθρο 373 
παρ. 4 Σ εδάφιο που ορίζει ότι: «Νόµοι προωθούν74 την ίση πρόσβαση των 
γυναικών και των ανδρών στα αιρετά αξιώµατα και τις αιρετές θέσεις». 
Αντίστοιχη φράση προστέθηκε και στο επόµενο άρθρο που ρυθµίζει τη 
λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων, η οποία προβλέπει ότι τα πολιτικά 

                                                      
68 Άρθρο 6 που προβλέπει ότι «διάκριση βάσει του φύλου» προκειµένου να προαχθεί η 
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι επιτρεπτή, «εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος» 
και προωθεί µέτρα για να αναπτύξει «την ισότητα των φύλων… σε κοινωνικές 
δραστηριότητες και στον εργασιακό βίο…». 

69 Συνταγµατικός νόµος Nο. 1/2003 της 30. Μαΐου 2003. 
70 Ά. 51 παρ. 1 Σ: «Όλοι οι πολίτες και των δύο φύλων έχουν ίση πρόσβαση στα δηµόσια 
αξιώµατα και αιρετά αξιώµατα σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος» 

71 Βλ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΙΛΙΩΤΗ, ‘Η αναθεώρηση του άρθρου 116 παρ. 2 Συντάγµατος. Η 
«συνταγµατοποίηση» µιας νοµολογιακής εξέλιξης, Δικαιώµατα του Ανθρώπου 2001, 479-
507.  

72 Loi constitutionnelle no 99-569 της 8ης Ιουλίου 1999.  
73 Αφορά την εθνική κυριαρχία, η οποία αποτελεί το θεµέλιο της αρχής της καθολικής 
ψηφοφορίας. Είναι χαρακτηριστική και αποκαλυπτική η θέση αυτή, καθώς φανερώνει ότι 
η επιδιωκόµενη ισότητα συνδέεται µε την αρχή της δηµοκρατίας και όχι µε την 
ειδικότερη της ισότητας.  

74 Το ρήµα «προωθούν» χρησιµοποιήθηκε, όπως µας πληροφορεί η LENOIR, όπ.π., 242, µετά 
από πρόταση της Γερουσίας προκειµένου να αφήσει στο Κοινοβούλιο τη διακριτική 
ευχέρεια να επιλέξει τα πιο κατάλληλα εργαλεία επίτευξης αυτού του στόχου.  
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κόµµατα συνεισφέρουν υπό τους ορισµούς του νόµου στην πραγµατοποίηση 
της προηγούµενης αρχής, της ίσης δηλαδή αντιπροσώπευσης των φύλων στις 
αιρετές θέσεις.75  

Τέλος, µε την αναθεώρηση του 2002, οπότε και τυποποιήθηκε για πρώτη 
φορά ρητά η ισότητα ανδρών και γυναικών (ά 10 παρ. 3 Σ), περιλήφθηκε και 
στο βελγικό Σύνταγµα αντίστοιχη ρύθµιση (ά. 11δις Σ), που προβλέπει ότι: 
«Νόµος, διάταγµα ή αναφερόµενος στο άρθρο 134 κανόνας δικαίου76 εγγυάται 
σε γυναίκες και άνδρες την ίση άσκηση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών 
τους και προωθεί κυρίως την ίση πρόσβαση σε αιρετά και δηµόσια αξιώµατα» 
καθιερώνοντας και την αρχή της «µικτής σύνθεσης» χωρίς ωστόσο 
συγκεκριµένη ποσόστωση.77 

 

Β. Το επιτρεπτό των θετικών δράσεων στο ελληνικό Σύνταγµα 

Κατά την πρόσφατη αναθεώρηση του 2001 ο αναθεωρητικός νοµοθέτης 
έλαβε µια σηµαντική απόφαση, η οποία αποτελεί τοµή στην πολιτική και 
κοινωνική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Τροποποίησε το άρθρο 116 παρ. 2 
Σ, έτσι ώστε να απαγορεύει οποιαδήποτε αρνητική διάκριση µε βάση το φύλο 
και αντίθετα επέτρεψε τη λήψη θετικών µέτρων προς ενίσχυση της 
πραγµατικής ή ουσιαστικής ισότητας. Με τον τρόπο αυτό το ίδιο το Σύνταγµα 
υιοθετεί ως στόχο και συνταγµατικά προστατευόµενο σκοπό την πραγµάτωση 

                                                      
75 Σύµφωνα µε τη γνώµη της Lenoir, όπ.π., 242, η ρύθµιση αυτή δεν επιτρέπει το 
συµπέρασµα ότι εισάγεται αλλαγή  στην έννοια της κυριαρχίας, καθώς το Σύνταγµα 
εµπιστεύεται την άσκησή της σε όλο το Λαό και συνεπώς δεν σηµαίνει ότι η «ισάριθµη 
αντιπροσώπευση» συνεπάγεται τη διαίρεση του λαού σε άνδρες και γυναίκες.  

76 Πρόκειται για τις νοµικές πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων των 
Περιφερειών.  

77 Το άρθρο 11 Β Σ. συνεχίζει: Στο Υπουργικό Συµβούλιο και στις τοπικές και Περιφερειακές 
κυβερνήσεις ανήκουν πρόσωπα και των δυο φύλων.  

    Νόµος, διάταγµα ή αναφερόµενος στο άρθρο 134 κανόνας δικαίου οργανώνει την 
παρουσία προσώπων διαφορετικού φύλου στις µόνιµες Επιτροπές των Επαρχιακών 
Συµβουλίων, στα Δηµαρχιακά Συµβούλια, τα Συµβούλια Κοινωνικής Αρωγής, στα 
µόνιµα Προεδρεία των δηµόσιων Κέντρων Κοινωνικής Αρωγής, και σε άλλα διοικητικά 
όργανα τοπικών και περιφερειακών θεσµών, το άρθρο αυτό όµως δεν ισχύει όταν τα 
προαναφερθέντα όργανα εκλέγονται µε άµεση ψηφοφορία.   
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της ουσιαστικής ισότητας78 και επιτρέπει, αν δεν επιβάλλει79, τη λήψη θετικών 
µέτρων για την ενίσχυση των κοινωνικά µειονεκτούντων ατόµων ή οµάδων.80  

Υποστηρίζεται81 ωστόσο και η άποψη, την οποία θα παραθέσουµε 
αναλυτικότερα στη συνέχεια, ότι η διάταξη του 116 παρ. 2 ελλ. Σ δεν µπορεί να 

                                                      
78 Όπως σηµειώνει η ΧΑΤΖΗ, όπ.π., 167, η «πραγµατική ισότητα αναδεικνύεται έτσι σε 
συνταγµατική αρχή».  

79 Πρβλ. απόφαση Συµβουλίου της Επικράτειας 2831/2003 (Γ’ Τµήµα) που κάνει λόγο για 
«συνταγµατική επιταγή αποκαταστατικής ισότητας» (υπογρ. δική µας). Το ερώτηµα αν 
το ά. 116 παρ. 2 Σ συνιστά υποχρέωση ή απλή αρµοδιότητα του νοµοθέτη θέτει η 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ‘Η αναθεώρηση του άρθρου 116 παρ. 2 του Συντάγµατος του 1975’, 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου 10/2001, 473-477 (477), η οποία µάλιστα παρατηρεί 
χαρακτηριστικά: «Δεν αποκλείεται, στην όλη επιστηµονική συζήτηση που θα 
επακολουθήσει, να τεθεί και το ζήτηµα της θεµελιώσεως στη νέα διάταξη και ατοµικού 
δικαιώµατος των γυναικών για λήψη θετικών µέτρων, ακόµη και ποσοστώσεων υπέρ 
αυτών». Βλ. σχετικά και ΤΣΙΛΙΩΤΗ, ‘Η αναθεώρηση του άρθρου 116 παρ. 2 Συντάγµατος’, 
όπ.π., 493. Θετική απάντηση δίνει η ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Η τροποποίηση 
του άρθρου 116 § 2 του Συντάγµατος. Από την τυπική στην ουσιαστική ισότητα των 
φύλων’, Δικαιώµατα του Ανθρώπου 10/2001, 509-528 (525), που µιλάει για «θετική 
υποχρέωση» του Κράτους να λάβει µέτρα για την άρση των «ανισοτήτων που υφίστανται 
στην πράξη». Η πειστική απάντηση του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΚΟΝΤΙΑΔΗ, Ο νέος συνταγµατισµός 
και τα θεµελιώδη δικαιώµατα µετά την αναθεώρηση του 2001, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, 175, 
εν προκειµένω, είναι ότι δεν θεµελιώνεται ευθέως εκ του Συντάγµατος αγώγιµο εξ 
υποκειµένου δικαίωµα, αλλά η αντικειµενική διάσταση της ρύθµισης εκδηλώνεται µε 
νοµικές µορφές «που προσοµοιάζουν ως ένα βαθµό στις µορφές συνταγµατοποίησης των 
διατάξεων που κατοχυρώνουν κοινωνικά δικαιώµατα» (υπογρ. στο πρωτ.).  

80 Αντίστοιχη διάταξη περιέχει η Σύµβαση των Ενωµένων Εθνών «για την εξάλειψη όλων 
των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών» (η οποία κυρώθηκε µε το ν. 1342/1983 και 
απέκτησε υπερνοµοθετική ισχύ), το άρθρο 4 της οποίας προβλέπει ότι «Η εκ µέρους των 
Κρατών µελών υιοθέτηση ειδικών πρόσκαιρων µέτρων που αποσκοπούν στην επίσπευση 
της εγκαθίδρυσης µιας πραγµατικής ισότητας µεταξύ των ανδρών και των γυναικών δεν 
θεωρείται πράξη διάκρισης, όπως καθορίζεται στην παρούσα σύµβαση…» επιτρέποντας 
έτσι τις θετικές δράσεις και υπό τη µορφή των αντίστροφων διακρίσεων υπέρ των 
γυναικών, υπό την προϋπόθεση «τα µέτρα αυτά να καταργηθούν µόλις επιτευχθούν οι 
αντικειµενικοί σκοποί στο θέµα της ισότητας ευκαιριών και µεταχείρισης». Εξάλλου στο 
άρθρο 7 της ίδιας Σύµβασης ότι «τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για 
να εξαλείψουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών στην πολιτική και δηµόσια ζωή της 
χώρας…». 

81 Βάσει της προηγούµενης συνταγµατικής ρύθµισης, πριν την αναθεώρηση του Σ. 2001 ο 
καθηγητής Παπαδηµητρίου είχε υποστηρίξει ότι οι «σοβαροί λόγοι» που προέβλεπε το 
άρθρο 116 παρ. 2 Σ  δεν µπορούν να γίνουν δεκτοί στο πλαίσιο της πολιτικής εξουσίας και 
να εισαχθούν θετικά µέτρα αποκαταστατικής ισότητας. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει 
δεκτό µόνον στον κοινωνικό τοµέα. Κάθε ποσόστωση, ως µέτρο αποκαταστατικής 
ισότητας, θα ήταν αντίθετη στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και της πολιτικής 
ελευθερίας, καθώς θα αλλοίωνε την ισοδυναµία της ψήφου, αποδίδοντας πολλαπλάσιο 
αποτέλεσµα στην ψήφο προς τις γυναίκες, απ’ ότι στην ψήφο προς τους άνδρες 
υποψηφίους. Εισήγηση στο συνέδριο «Ανάπτυξη και Ισότητα» του Ιδρύµατος 
Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, 11-12 Δεκεµβρίου 1995, όπως 
παραπέµπεται από ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ-ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, όπ.π., σε: Το φύλο της Δηµοκρατίας, 467.  
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εφαρµοστεί αναφορικά µε τα πολιτικά δικαιώµατα. Τα τελευταία 
περιλαµβάνονται στην προστασία του άρθρου 5 παρ. 1, το οποίο εγγυάται την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθένα και τη συµµετοχή του 
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας και δεν επιτρέπει τη 
θέσπιση περιορισµών µε κριτήρια, όπως το φύλο, το χρώµα η καταγωγή, το 
θρήσκευµα ή η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση και το οποίο ως µη 
αναθεωρήσιµο υπερισχύει του άρθρου 116 παρ. 2 Σ.82 Υποστηρίζεται, δηλαδή, 
ότι η αρχή της επανορθωτικής ισότητας δεν αρµόζει στη δηµοκρατία, που 
απαιτεί αριθµητική τυπική ισότητα µεταχείρισης, σε αρµονία µε την εκτεθείσα 
αντίληψη ότι η καθολικότητα της ιδιότητας του πολίτη συνεπάγεται ίδια 
ρύθµιση για το κάθε άτοµο, ανεξαρτήτως των ειδικότερων χαρακτηριστικών 
του, συµπεριλαµβανοµένου του φύλου.  

 

Γ. Το οπλοστάσιο των επιχειρηµάτων στα ελληνικά δικαστήρια  

1. Επιχειρήµατα πολιτικής θεωρίας και σκοπιµότητας 

Στη νοµολογία των κατώτερων διοικητικών δικαστηρίων83, τα οποία 
κηρύττουν την ποσόστωση φύλου αντισυνταγµατική και αρνούνται να 
εφαρµόσουν την κύρωση που προβλέπει µπορεί κανείς να διακρίνει 
φιλοσοφικά και συνταγµατολογικά επιχειρήµατα που διαπλέκονται µεταξύ 
τους. Τα δικαστήρια εύκολα περνούν από τη σκοπιµότητα στη νοµιµότητα της 
κρίσιµης ρύθµισης (ελάχιστο ποσοστό εκπροσώπων κάθε φύλου στα 
ψηφοδέλτια επί ποινή απαραδέκτου).  

Την πρόσληψη της αρχής της πολιτικής ισότητας ως αποκλειστικά και 
µόνον τυπικής και νοµικής ισότητας αποτυπώνει η απόφαση 240/2002 του 
Τριµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς84, όταν λέει ότι «…δεν υπήρχε 
ανάγκη να γίνει κάποια άλλη νοµοθετική ρύθµιση ως θετικό µέτρο… αφού η 

                                                      
82 Τριµελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, απόφαση 150/2002, σχετικά µε την 

«ποσόστωση» στα ψηφοδέλτια των δηµοτικών εκλογών, δηµοσιευµένη σε: Εφαρµογές 
Δηµοσίου Δικαίου 2003, 537επ.  

83 Πρβλ. και ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ‘Η συµµετοχή των γυναικών στις εκλογές για την 
ανάδειξη αιρετών οργάνων των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών’, Εφαρµογές Δηµοσίου 
Δικαίου ΙΙ/2003, 559-572.    

84 Σε: Εφαρµογές Δηµοσίου Δικαίου 2003, 538επ.  



Γυναικεία συµµετοχή και δηµοκρατία 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΔΤΑ ΝΟ 32/2006 

1279

ισότητα αυτή υλοποιείται µε την παραπάνω ρύθµιση».85 Η άποψη αυτή 
εκφράζει µια ελευθεριακή (libertarian) φιλοσοφική πρόσληψη της ισότητας και 
έρχεται σε αντίθεση µε την πρόσληψη της ισότητας ως ουσιαστικής, η οποία 
έχει καταστεί µε την αναθεώρηση του 2001 ισχύον  συνταγµατικό δίκαιο, 
καθώς αποτυπώνεται στο άρθρο 116 παρ. 2 Σ που αναγνωρίζει ότι η λήψη 
θετικών µέτρων δεν αποτελεί αρνητική διάκριση λόγω φύλου, ακριβώς επειδή 
αποσκοπεί στην έµφυλη ισότητα. 

Κεντρικό επιχείρηµα της άποψης περί αντισυνταγµατικότητας των 
έµφυλων ποσοστώσεων είναι και ότι η υποαντιπροσώπευση των γυναικών 
«εξαρτάται αποκλειστικώς και µόνον από την βούληση αυτών των ιδίων να 
µετέχουν ή όχι ενεργώς στην πολιτική ζωή της Χώρας…».86  Έτσι έχει 
υποστηριχθεί ότι εφαρµοζόµενη η εν λόγω ρύθµιση έχει ως αποτέλεσµα τον 
αποκλεισµό από τις εκλογές ανθρώπων (εννοεί ανδρών) που έχουν το 
δικαίωµα του εκλέγεσθαι και που επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις εκλογές 
και αντίστοιχα τη συµµετοχή «ανθρώπων που δεν επιθυµούσαν, ουσιαστικά 
να συµµετάσχουν αλλά περιλαµβάνονται στους συνδυασµούς προκειµένου να 
τηρηθούν οι προϋποθέσεις του νόµου, γεγονός που οδηγεί ευθέως στην 
αλλοίωση της καταγραφής της θελήσεως των εκλογέων».87 Υπό αυτή την 
έννοια ο διοικητικός δικαστής θεώρησε ότι αλλοιώνεται η βούληση των 
εκλογέων.  

Στη διατύπωση αυτή καθρεφτίζεται η φιλοσοφική και πολιτική άποψη 
που κριτικά αντιµετωπίσαµε στην αρχή της πραγµάτευσής µας, ότι δηλαδή η 
µη επιλογή γυναικών υποψηφίων στηρίζεται στην ελεύθερη και συνειδητή 
απόφαση των κοµµάτων και των εκλογέων και στην ελεύθερη από 
εξωτερικούς καταναγκασµούς επιλογή των γυναικών να µη συµµετάσχουν 
στη δηµόσια σφαίρα και ειδικότερα στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση 

                                                      
85 Και συνεχίζει: «Τέτοια θετικά µέτρα µε τη µορφή νοµοθετικών ρυθµίσεων που θα 
αποτελούσαν άρση υφιστάµενων ανισοτήτων θα ήταν αναγκαία στην περίπτωση που ο 
νόµος δεν προέβλεπε τη συµµετοχή των γυναικών ως υποψηφίων στις δηµοτικές εκλογές 
και ειδικότερα είτε τις απέκλειε ως υποψήφιες γενικώς είτε έθετε πρόσθετες 
προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους απ’ ότι για τους άνδρες». Είναι προφανές στο 
απόσπασµα αυτό, ότι παραγνωρίζεται η λειτουργία των θετικών δράσεων ως 
συµπλήρωµα, και όχι αναπλήρωση, της τυπικής–νοµικής ισότητας, προς την κατεύθυνση 
της πραγµατικής – ουσιαστικής εξίσωσης.  

86 Έτσι ο µειοψηφών στην ΣτΕ 2831/2003 Σύµβουλος Ν. Σακελλαρίου. 
87 Τριµελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, απόφαση 150/2002, όπ.π. και 355/2002 
ΤριµΔιοικΠρωτ Χανίων, όπ.π., 544.  
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σε ένα πλαίσιο πραγµατικά ίσων ευκαιριών. Υπολαµβάνει ακόµη η σκέψη 
αυτή ότι η επιλογή των υποψηφίων από τα επιτελεία των κοµµάτων δεν 
λαµβάνει υπόψη τα προσωπικά κριτήρια που η απόφαση θεωρεί 
απαγορευµένα, µε κυρίαρχο το φύλο, ότι δηλαδή στο εσωτερικό των κοµµάτων 
επικρατούν πραγµατικά ίσες ευκαιρίες και η επιλογή των υποψηφίων απορρέει 
από έλλογη απόφαση, χωρίς την υπεισέλευση αρνητικών διακρίσεων.  

2. Συνταγµατολογικά επιχειρήµατα 

α. Κατά της συνταγµατικότητας (ή µη µου τους κύκλους τάραττε…)  

Προς την κατεύθυνση της τεκµηρίωσης της αντισυνταγµατικότητας της 
ποσόστωσης φύλου στα ψηφοδέλτια των δηµοτικών εκλογών, έχει 
υποστηριχθεί στη νοµολογία των κατώτερων διοικητικών δικαστηρίων και σε 
µειοψηφία αποφάσεων του ΣτΕ ότι αυτή συνιστά περιορισµό µε βάση το φύλο 
στο δικαίωµα του εκλέγεσθαι, µε αποτέλεσµα να έρχεται σε αντίθεση88 µε τις 
γενικές αρχές του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και µε τη διάταξη του άρθρου 5 
παρ. 1 Σ89, το οποίο κατοχυρώνει την ισότιµη συµµετοχή στην πολιτική ζωή, 
ανεξαρτήτως κριτηρίων συνδεόµενων µε την προσωπικότητα, όπως το φύλο, η 
καταγωγή, το θρήσκευµα κλπ.  

Διεξοδικότερα, το συµπέρασµα αυτό στηρίζεται στους ακόλουθους 
διαδοχικούς συλλογισµούς90: 

                                                      
88 Σύµφωνα µε την ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑ, ‘Πολιτικά Δικαιώµατα και Φύλο. Το παράδειγµα του 
ελέγχου συνταγµατικότητας των ποσοστώσεων στις εκλογές για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση’, Αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, Τµήµα Νοµικής Α.Π.Θ., 
Θεσσαλονίκη, Δεκέµβριος 2005, 3, ο εγγύτερος σκοπός της νοµικής ρύθµισης είναι η 
ισότητα των φύλων κατά την πρόσβαση στα δηµόσια αξιώµατα, ενώ η εξισορρόπηση και 
εναρµόνιση της αρχής αυτής µε το δικαίωµα συµµετοχής του πολίτη στην πολιτική ζωή 
της Χώρας (ά. 5 παρ. 1Σ) αποτελεί τον απώτερο σκοπό της νοµοθετικής παρέµβασης και 
του δικαστικού ελέγχου. Σχετικά µε τη διάκριση εγγύτερου και απώτερου σκοπού βλ. 
ΣΑΡΑΝΤΗ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ, Η αρχή της αναλογικότηταςστην ελληνική έννοµη τάξη. Από τη 
νοµολογιακή εφαρµογή της στη συνταγµατική της καθιέρωση, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, 
31επ.   

89 Έτσι απόφαση 150/2002 ΤριµΔιοικΠρωτ Μεσολογγίου, όπ.π., 538 και απόφαση 240/2002, 
ΤριµΔιοικΠρωτ Λιβαδειάς, όπ.π., 541 και ο µειοψηφών στην ΣτΕ 2831/2003 Σύµβουλος Ν. 
Σακελλαρίου. 

90 Έτσι ο µειοψηφών στην ΣτΕ 2831/2003 Σύµβουλος Ν. Σακελλαρίου. 
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i. η υποχρεωτική συµµετοχή ποσοστού υποψηφίων από κάθε φύλο 
συνεπάγεται a priori αποκλεισµό, κατά το στάδιο της κατάρτισης των 
εκλογικών συνδυασµών, «προσώπων, τα οποία έχουν εκδηλώσει 
εγκαίρως προ των εκλογών την σοβαρά πρόθεσή των να είναι 
υποψήφια κατά τις εκλογές».  

ii. Ο αποκλεισµός αυτός γίνεται µε κριτήριο το φύλο. 
iii. Η ανάδειξη από τις πολιτικές δυνάµεις των υποψηφίων, ανδρών και 

γυναικών, πρέπει να γίνεται µε διαφανείς διαδικασίες, ασυνδέτως µε 
το φύλο αυτών. 

iv. Από το συνδυασµό των άρθρων 4 παρ. 2 και 116 παρ. 2 Σ, 
ερµηνευόµενου υπό το φως της θεµελιώδους διάταξης του άρθρου 5 
παρ. 1, συνάγεται ότι το άρθρο 116 παρ. 2 δεν µπορεί να τύχει 
εφαρµογής στα πολιτικά δικαιώµατα, τα οποία περιλαµβάνονται 
στην προστασία του 5 παρ. 1 Σ και κατοχυρώνονται ισότιµα και για 
τα δύο φύλα. 

v. ή –το επιχείρηµα αυτό έρχεται βέβαια σε αντίθεση µε το αµέσως 
προηγούµενο- το άρθρο 5 παρ. 1 υπερισχύει του άρθρου 116 παρ. 2 Σ 
ως µη υποκείµενο σε αναθεώρηση.91  

Επίσης υποστηρίχθηκε92 ότι η ποσόστωση αντίκειται στην αρχή της 
ισότητας, καθώς δεν επιτρέπει συνδυασµούς αµιγείς ως προς το φύλο των 
συµµετεχόντων. Η επισήµανση αυτή είναι καίρια και λαµβάνει υπόψη το 
γεγονός ότι η ποσόστωση στον Δηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα είναι ουδέτερη 
ως προς το φύλο.93 Αν ισότητα των φύλων σηµαίνει ότι κανείς δεν µπορεί να 

                                                      
91 Έτσι οι αποφάσεις 150/2002 ΤριµΔιοικΠρωτ Μεσολογγίου, όπ.π., 537, 355/2002 
ΤριµΔιοικΠρωτ Χανίων, σε: Εφαρµογές Δηµοσίου Δικαίου 2003, 542επ. (544), µε επίκληση 
αναφορικά µε την υπερίσχυση των µη αναθεωρήσιµων διατάξεων του Αριστόβουλου 
Μάνεση, Συνταγµατικό Δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1980, 159. Ως προς το επιχείρηµα αυτό 
ωστόσο πρβλ. ΣτΕ Ολ. 292/84, όπου γίνεται δεκτή η τυπική ισοδυναµία των 
συνταγµατικών διατάξεων.    

92 Απόφαση 240/2002, ΤριµΔιοικΠρωτ Λιβαδειάς, όπ.π., 540.  
93 Βλ. ωστόσο Μιχάλη Πικραµένου, ‘Η ποσόστωση φύλου στις εκλογές των O.T.A. και η 
νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας’, Εισήγηση στον κύκλο σεµιναρίων 2ου 
επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνταγµατικού Δικαίου, Τµήµα Νοµικής Α.Π.Θ., 
13/04/2005, σε: http://web.auth.gr/law/constitution/gr/ docspdfs/pikramenos.pdf, 3, ο οποίος 
τονίζει ότι από τις συζητήσεις που έγιναν στη βουλή κατά την ψήφιση των διατάξεων του 
ν. 2910/2001 καθίσταται σαφές ότι, παρά τη διατύπωση της σχετικής  διάταξης που 
αναφέρεται σε ποσόστωση φύλου, η ρύθµιση αποσκοπεί ειδικώς στην ποσόστωση των 
γυναικών. 
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προσπορίσει δικαίωµα ή να χάσει τέτοιο λόγω του φύλου του, τότε δεν µπορεί 
να αποκλειστεί από ένα ψηφοδέλτιο επειδή και άλλοι οµόφυλοί του έχουν ήδη 
πάρει τη θέση τους σε αυτό. Με τους όρους της γενικής αρχής της ισότητας 
αυτό µπορεί να είναι σωστό, αν σηµαίνει ότι το φύλο καθίσταται καθοριστικός 
παράγοντας για την αναγνώριση ή την απώλεια του δικαιώµατος του 
εκλέγεσθαι. Στην προκείµενη, ωστόσο, περίπτωση δε συµβαίνει κάτι τέτοιο 
καθώς κανένας υποψήφιος δε χάνει το δικαίωµα αυτό, απλώς µειώνεται ο 
αριθµός των διαθέσιµων θέσεων.  

Ένα επιχείρηµα που δεν αξιοποιήθηκε από την ελληνική νοµολογία 
είναι η παραβίαση της ελεύθερης λειτουργίας και αυτονοµίας των κοµµάτων, η 
οποία απορρέει από το άρθρο 29 Σ. Ο λόγος που δεν έγινε επίκληση έγκειται 
πιθανόν στο γεγονός ότι στις εκλογές της Τ.Α. συµµετέχουν παρατάξεις και 
όχι κόµµατα. Κρίσιµη νοµικά θα ήταν η σκέψη αυτή αν υποθέταµε τη λήψη 
αντίστοιχου µέτρου στις εθνικές εκλογές. Θα συνιστούσε η αναγκαστική 
συµπερίληψη υποψηφίων και των δύο φύλων παραβίαση της εσωκοµµατικής 
αυτονοµίας και της ελεύθερης, σύµφωνα µε τις ιδεολογικές του αρχές, 
λειτουργίας του κόµµατος;  

β. Υπέρ της συνταγµατικότητας (ή… η εξισωτική ανάγνωση)  

Η αντίθετη άποψη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι έµφυλες 
ποσοστώσεις «δεν αντίκεινται στο δικαίωµα συµµετοχής του πολίτη στην 
πολιτική ζωή της χώρας, δεν παραβιάζουν τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, της 
ισότητας και της καθολικότητας της ψήφου, της ισότητας των όρων του 
εκλογικού ανταγωνισµού και της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης του 
λαϊκού φρονήµατος που απορρέουν από τα άρθρα 1 παρ. 2, 4, 51, 52, 54, 101 και 
102 του Σ…».94 

Ο δικανικός συλλογισµός95 στήριξης της συνταγµατικότητας των 
ποσοστώσεων καταστρώνεται ως εξής:  

i. η έµφυλη ποσόστωση συνιστά περιορισµό του δικαιώµατος του 
εκλέγειν, εφόσον µειώνεται ο αριθµός των υποψήφιων ανδρών από 

                                                      
94 ΣτΕ 2831/2003.  
95 ΣτΕ 2831/2003 και 192/2004.  
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τους οποίους ο εκλογέας µπορεί να επιλέξει, και του δικαιώµατος του 
εκλέγεσθαι, εφόσον µειώνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες 
µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα οι άνδρες. 

ii. Ο περιορισµός αυτός είναι συνταγµατικά ανεκτός και θεµιτός καθώς  
iii. σύµφωνα µε τα άρθρα 51 παρ. 3, 54 παρ. 1 και 102 παρ. 2 Σ ο τρόπος 

συµµετοχής του πολίτη στην πολιτική ζωή ρυθµίζεται από τον κοινό 
νοµοθέτη που δικαιούται να θέτει περιορισµούς εφόσον  

iv. δεν αναιρείται το δικαίωµα που κατοχυρώνεται στο 5 παρ. 1 Σ, µέτρο 
που εδώ τηρείται, καθώς ο εκλογέας, αν το επιθυµεί µπορεί να 
ψηφίσει και µόνον άνδρες. 

v. Επιπλέον ο περιορισµός συνιστά θετικό µέτρο που βρίσκει έρεισµα 
στο άρθρο 116 παρ. 2 Σ, το οποίο εφαρµόζεται και επί πολιτικών 
δικαιωµάτων, δεδοµένου ότι από πουθενά δεν προκύπτει το 
αντίθετο, 

vi. και δικαιολογείται από την επιτακτική ανάγκη θεµελίωσης µιας 
πραγµατικής ισότητας των δύο φύλων, συνεπώς δεν παραβιάζουν 
την αρχή της ισότητας, αλλά επιδιώκουν την υλοποίησή της. 

vii. Τέλος, ο περιορισµός είναι πρόσφορος96 και αναγκαίος για την 
επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού (αναλογικότητα εν ευρεία 
εννοία), και 

viii. ήπιος, ανεκτός και όχι δυσανάλογος σε σχέση µε το επιδιωκόµενο 
αποτέλεσµα (αναλογικότητα εν στενή εννοία97), εφόσον πρόκειται 
για χαµηλή ποσόστωση υποψηφιοτήτων και µόνον και όχι εκλογής. 

Βασική παραδοχή της άποψης αυτής, έτσι όπως αποτυπώθηκε στην 
πρόσφατη νοµολογία, είναι ότι η αρχή της ισότητας της ψήφου απορρέει από 
τη γενική αρχή της ισότητας (ά. 4 παρ. 1 Σ).98 

Κεντρικό ρόλο στον παραπάνω συλλογισµό παίζει το άρθρο 116 παρ. 2 
Σ, για το οποίο γίνεται δεκτό ότι εφαρµόζεται και στην πολιτική – εκλογική 

                                                      
96 Η SOFIA KOUKOULIS-SPILIOTOPOULOS, ‘From Formal to Substantive Gender Equality’, European 

Review of Public Law, 1999, 515-564 (557), προτείνει µάλιστα (στο πλαίσιο του Κοινοτικού 
δικαίου) η αρχή της αναλογικότητας να εφαρµόζεται και προκειµένου να κριθεί αν ένα 
θετικό µέτρο εξασφαλίζει όντως την πλήρη και πραγµατική ισότητα των φύλων, οπότε ο 
δικαστικός έλεγχος θα µπορούσε να χαρακτηριστεί «θετικός».  

97 Πρβλ. σχετικά ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ, όπ.π., passim και κυρίως 62επ.  
98 Έτσι ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Συνταγµατικό Δίκαιο ΙΙα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1980, Φ. Βεγλερή,  Η 
ιδιαίτερη φύση του εκλογικού δικαίου, Αθήνα-Κοµοτηνή: Αντ. Σάκκουλα 1992, 51.  
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διαδικασία, µε τη σκέψη ότι µέτρα που προωθούν την ουσιαστική-πραγµατική 
ισότητα δεν µπορούν να απαγορεύονται µε επίκληση της τυπικής-νοµικής 
ισότητας. Το ίδιο συµπέρασµα µπορεί να συναχθεί, και µε επίκληση της 
πολιτικής ισότητας, υπό την εκδοχή της ως ίσης αντιπροσώπευσης. Ή ακόµη 
και από µια συνδυασµένη εκδοχή των δύο παραπάνω ερµηνευτικών 
παραµέτρων, ως εφαρµογή µέτρου θετικής δράσης µε σκοπό την ισότιµη 
εκπροσώπηση. Υπό αυτή την έννοια, η έµφυλη ποσόστωση όχι µόνον δεν 
εισάγει ανεπίτρεπτη έµφυλη διάκριση, αλλά αντίθετα, «προωθεί την ισότιµη 
συµµετοχή και εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών… και εξασφαλίζει µε 
θετικό µέτρο την πραγµατική ισότητα των δύο φύλων».99  

Η νοµολογία και θεωρία που υπερασπίστηκε τη συνταγµατικότητα της 
έµφυλης ποσόστωσης στα ψηφοδέλτια των δηµοτικών και νοµαρχιακών 
εκλογών εξέλαβε και ερµήνευσε την τελευταία ως θετικό µέτρο υπέρ των 
γυναικών100 µε προσωρινό χαρακτήρα, µε ισχύ µέχρις ότου εγκαθιδρυθεί η 
πραγµατική ισότητα των δύο φύλων κατά την πρόσβαση στα αιρετά αξιώµατα 
της Τ.Α.101 Προς την κατεύθυνση αυτή ορθά παρατηρείται102 ότι η διάταξη του 
άρθρου 116 παρ. 2 Σ ενδυναµώνει και θωρακίζει την αρχή της ισότητας του 
άρθρου 4 παρ. 2 Σ και επιτρέπει τη λήψη θετικών µέτρων για την 
αποκατάσταση της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών, τα οποία 
«φαινοµενικά» µεν συνιστούν µία διάκριση υπέρ των γυναικών103, 
«αποσκοπούν, όµως, στο να βοηθήσουν ή και στο να επιτύχουν την εξάλειψη 

                                                      
99 Έτσι η µειοψηφούσα γνώµη της εισηγήτριας Δ. Γεωργιοπούλου στην 240/2002 του 
ΤριµΔιοικΠρωτ Λιβαδειάς, όπ.π., 541-2 (υπογρ. δική µας). 

100 ΣτΕ 2831/2003, 192/2004. Σύµφωνα µε τη Χατζή, η οποία παρόλα αυτά µιλάει για 
«ερµηνευτική διολίσθηση», µόνον ως τέτοιο θα µπορούσε να έχει διατυπωθεί, καθώς 
παρόµοια διατύπωση υπέρ των ανδρών θα συνιστούσε απαγορευµένη αρνητική διάκριση 
λόγω φύλου. Ωστόσο, η ερµηνεία αυτή παραγνωρίζει την ουδέτερη ως προς το φύλο 
διατύπωση της διάταξης.  

101 ΣτΕ 2831/2003 & 192/2004.  
102 Απόφαση 760/2002 Τριµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, δηµοσιευµένη σε: 
Εφαρµογές Δηµοσίου Δικαίου 2003, 547επ. (550).  

103 Υπονοώντας ότι δέχεται την εφαρµογή του ά. 116 παρ. 2 Σ και στο πεδίο της πολιτικής 
συµµετοχής, αφού µιλάει για «συµµετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων», ο Κοντιάδης, 
174, σηµειώνει ότι ακόµη και  η χρησιµοποίηση µέσων, όπως οι άκαµπτες ποσοστώσεις, 
«οι οποίες αποσκοπούν στην ισότητα αποτελέσµατος, δεν µπορεί να αποκλειστεί a priori, 
αλλά θα πρέπει να αξιολογηθεί ad hoc κατά πόσον συνάδει µε τη ratio του άρθρου 116 παρ. 2 
Συντ., ιδίως ενόψει και της αρχής της αναλογικότητας» (υπογρ. στο πρωτότυπο).  
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οποιωνδήποτε διακρίσεων σε βάρος τους, οι οποίες δεν στηρίζονται στο νόµο, 
αλλά σε κοινωνικές προκαταλήψεις, αντιλήψεις, στερεότυπα, φοβίες ή δοµές, 
οι οποίες τις αποκλείουν από έναν συγκεκριµένο χώρο».104  

Το άρθρο 116 παρ. 2 Σ εφαρµόζεται συνεπώς και στα πολιτικά 
δικαιώµατα, εφόσον «…από το γράµµα της διάταξης … και τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες ψήφισής της δεν συνάγεται η ειδικότερη µορφή 
την οποία µπορούν να έχουν τα θετικά µέτρα, ούτε οι ειδικότεροι τοµείς, στους 
οποίους επιτρέπεται να θεσπίζονται τα µέτρα αυτά…». Ο συντακτικός 
νοµοθέτης έχοντας υπόψη του το πραγµατικό γεγονός της 
υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στην πολιτική ζωή επέτρεψε τη λήψη 
θετικών µέτρων και στον τοµέα των πολιτικών δικαιωµάτων. Η γραµµατική 
αυτή ερµηνεία επιβεβαιώνεται από την τελεολογική, εφόσον σκοπός της 
θέσπισης θετικών µέτρων είναι η επίτευξη του µέγιστου δυνατού 
αποτελέσµατος ως προς την ισότιµη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στα 
δηµόσια –και αιρετά- αξιώµατα, αλλά και από τη συγκριτική, αν ληφθούν 
υπόψη οι διεθνείς Συµβάσεις105 τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα.106 

Αντί να αντιπαραθέτει συνεπώς το άρθρο 116 παρ. 2 Σ στο άρθρο 5 παρ. 
1107, η επιχειρηµατολογία αυτή το υποβάλλει στην υπηρεσία του τελευταίου: οι 
θετικές δράσεις, µεταξύ των οποίων οι ποσοστώσεις, όχι απλώς δεν απειλούν 
την ίση συµµετοχή, αλλά την περιφρουρούν και την ενισχύουν. Οι διατάξεις 
των άρθρων 4 παρ. 2 και 5 παρ 1 Σ θεσπίζουν την αρχή της ισότητας των 
φύλων κατά την πρόσβαση στα δηµόσια αξιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων της Τ.Α. Το δε άρθρο 116 παρ. 2 σε συνδυασµό µε το 25 παρ. 1 Σ 

                                                      
104 Με παραποµπή στις ΣτΕ 1933/1998 Ολοµέλεια και 1846/1999. Πρβλ. και Ολοµ. ΣτΕ 1917-

1929, Το Σύνταγµα 1998, 792 (796). Σχετικά µε τις αποφάσεις αυτές βλ. Αλίκη 
Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, ‘Η ιστορική στροφή του Συµβουλίου της Επικρατείας 
προς την πραγµατική ισότητα. Σχόλιο στις αποφάσεις ΟλΣΕ 1933/1998 και 1917-
1929/1998’, Το Σύνταγµα 1998, 773- 792. 

105 Ειδικότερα, η «Σύµβαση των Ενωµένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των µορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών» (άρθρα 1, 3, 4, 7 και 24) που κυρώθηκε µε το ν. 1342/1983 
και το «Διεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα» (άρθρα 2 παρ. 1 & 2, 
3, 25 και 26) που κυρώθηκε µε το ν. 2462/1997.  

106 ΣτΕ 2831/2003 (δηµοσιευµένη σε Νοµικό Βήµα, 2004, 475επ). Βλ. σχετικά και 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Η εξέλιξη της έννοιας της ισότητας στη σύγχρονη 
δηµοκρατία’, όπ.π., 71επ.· ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Η τροποποίηση του άρθρου 116 
§ 2 του Συντάγµατος’ όπ.π., 510επ. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ, όπ.π., 5.  

107 Όπως κάνουν οι 355/2002 ΤριµΔιοικΠρωτ Χανίων και 150/2002 ΤριµΔιοικΠρωτ 
Μεσολογγίου. 
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υποχρεώνουν όλα τα όργανα του Κράτους και άρα και το νοµοθέτη να 
λαµβάνουν θετικά µέτρα υπέρ των γυναικών, όταν διαπιστώνουν ότι η 
εφαρµογή της τυπικής ισότητας λόγω των πραγµατικών διακρίσεων καταλήγει 
σε κατ’ επίφαση µόνον ισότητα, «ενώ, ουσιαστικά, παγιώνει και διαιωνίζει µια 
υφιστάµενη άνιση κατάσταση».108 Ειδικότερα, η απόφαση 760/2002 
ΤριµΔιοικΠρωτ Ιωαννίνων θεωρεί τις «ποσοστώσεις» µέτρο που αποσκοπεί 
στην ενίσχυση της κοινωνικής οµάδας των γυναικών, που λόγω κατεστηµένων 
αντιλήψεων, στερεοτύπων ή κοινωνικών συµπεριφορών δεν 
αντιπροσωπεύονται επαρκώς σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα, κοινωνικούς και 
πολιτικούς φορείς και συµβάλλει στην ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στην 
πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή του τόπου.  

Θέτει109 δε το Δικαστήριο, ως περιορισµό του περιορισµού που οι 
ποσοστώσεις εισάγουν, την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή το θεµιτό 
σκοπό, την καταλληλότητα και αναγκαιότητα του µέτρου. Το θεµιτό του 
σκοπού συνάγει από την παραδοχή ότι η ισότιµη συµµετοχή των φύλων στην 
πολιτική –γεγονός που σήµερα δεν ισχύει εξαιτίας του παραγκωνισµού των 
γυναικών αποκλειστικά και µόνον λόγω του φύλου τους- προάγει τη 
δηµοκρατία, θεωρεί δε ότι –παρά το ουδέτερο της διατύπωσης της νοµικής 
ρύθµισης- πρόκειται για «διορθωτικό µέτρο» για την άµβλυνση της 
υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Υπό αυτή 
την έννοια, η ποσόστωση όχι µόνο είναι σύµφωνη προς τα άρθρα 4 παρ. 2 και 
116 παρ. 2 Σ αλλά και επιβαλλόµενη από τις ίδιες αυτές διατάξεις, δεδοµένου 
ότι ηπιότερα µέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη του συνταγµατικού σκοπού 
της πραγµατικής ισότητας των ευκαιριών συµµετοχής των γυναικών στην 
πολιτική ζωή της χώρας. Το µέτρο εξάλλου βρίσκεται σε σχέση αναλογίας προς 

                                                      
108 ΣτΕ 2831/2003 και ΣτΕ 192/2004 (Γ’ τµήµα). Βλ. και Κοντιάδη, 175, σύµφωνα µε τον οποίο 
η άποψη ότι η άµεση επέµβαση του νοµοθέτη στις κοινωνικές πρακτικές είναι 
συνταγµατικά θεµιτή «ενισχύεται και υπό το πρίσµα της –ρητά πλέον κατοχυρωµένης- 
αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου, στο µέτρο που η εισαγωγή της ισότητας 
αποτελέσµατος αποτελεί έκφανση της διανεµητικής δικαιοσύνης».  

109 760/2002 ΤριµΔιοικΠρωτ Ιωαννίνων, όπ.π., 550 και ΣτΕ 2831/2003. Την ανάγκη τα θετικά 
µέτρα να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας έχει αποδεχτεί και το Δικαστήριο 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εµµέσως πλην σαφώς στην υπόθεση C-158/97, Badeck, 
ΣυλλΝοµολ 2000, Ι-1875 (και κυρίως ο Γενικός Εισαγγελέας A. Saggio) και ρητά στην 
υπόθεση C-407/98 
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την κοινωνική πραγµατικότητα, καθώς περιορίζεται µόνο στις υποψηφιότητες 
και δεν παρεµβαίνει στην εκλογή των υποψηφίων.  

  

Δ. Νοµολογία του Γαλλικού και Ιταλικού Συνταγµατικού Συµβουλίου 
(εκεί στη… µεσογειακή Εσπερία) 

Το Γαλλικό Συνταγµατικό Συµβούλιο, όταν κλήθηκε να κρίνει τη 
συνταγµατικότητα του νόµου του 1982 περί εκλογών ανάδειξης των αρχών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υιοθέτησε την άποψη ότι οι ποσοστώσεις110 έρχονται 
σε αντίθεση µε την καθολικότητα της ιδιότητας του πολίτη και της ψήφου, 
καθολικότητα που στηρίζεται σε µια αφαίρεση όλων των ιδιαίτερων 
κοινωνικών χαρακτηριστικών. Το Συµβούλιο διακήρυξε ότι κανένα τµήµα του 
λαού και κανένα άτοµο δεν δύναται να σφετερισθεί την άσκησή της εθνικής 
κυριαρχίας, που ανήκει στο λαό και ασκείται από αυτόν χωρίς διαφοροποιήσεις 
µέσω αντιπροσώπων του ή δηµοψηφισµάτων.111 Είναι µάλιστα σηµαντικό ότι 
το Conseil Constitutionnel προκειµένου να ακυρώσει τη διάταξη δεν στηρίχθηκε 
σε επιχειρήµατα, όπως η παραβίαση της ελευθερίας των πολιτικών κοµµάτων 
(άρθρο 4 Σ) στην ειδικότερη έκφανσή της της επιλογής υποψηφίων, ή της 
ελευθερίας των ψηφοφόρων, ούτε ως παραβίαση της ισότητας των φύλων στην 
τυπική εκδοχή της. Στηρίχθηκε αποκλειστικά στον ενιαίο χαρακτήρα της 
πολιτότητας, ο οποίος απορρέει από το άρθρο 3 του Γαλλικού Συντάγµατος του 
1958 και του άρθρου 6 της Διακήρυξης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
του Πολίτη του 1789112, σύµφωνα µε τα οποία οι αρχές της καθολικής 

                                                      
110 Απόφαση Conseil Constitutionnel της 18.11.82 (82-140 C), αφορούσε τη νοµοθετική 
πρόβλεψη περί απαγόρευσης συµµετοχής εκπροσώπων του ίδιου φύλου σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 75% στα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και άρα 
ποσόστωση τουλάχιστον 25% των υποψηφίων για κάθε φύλο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
νοµοθετική αυτή πρόβλεψη για «ανάµειξη των φύλων» (mixité) είχε υιοθετηθεί από όλο 
το πολιτικό φάσµα και υπερψηφιστεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των µελών της 
Εθνικής Συνέλευσης (476 υπέρ, 4 κατά και 3 αποχές). Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι 
βουλευτές που ζήτησαν τον έλεγχο αντισυνταγµατικότητας του νόµου δεν 
συµπεριέλαβαν στην αίτησή τους την διάταξη περί ποσόστωσης, την οποία αυτοβούλως 
–πράγµα σπάνιο- το Δικαστήριο έκρινε. (Lenoir 2001, όπ.π., 236).  

111 ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ, όπ.π.., 8. 
112 Όπως µε κριτική διάθεση σηµειώνει η ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Η εξέλιξη της 
έννοιας της ισότητας στη σύγχρονη δηµοκρατία’, όπ.π., 96-97: «Οµολογουµένως είναι 
δύσκολο να φανταστεί κανείς αιτιολογία πιο χαρακτηριστική προκαταλήψεων κατά των 
γυναικών. Πράγµατι, ερµηνεύοντας τις ίδιες συνταγµατικές διατάξεις επί µακρά έτη 
δικαστήρια και διοικητικές αρχές της Γαλλίας αρνούνταν λόγω φύλου πολιτικά 
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ψηφοφορίας και της ισότητας µεταξύ των πολιτών «αποκλείουν κάθε 
διαχωρισµό σε κατηγορίες ψηφοφόρων και υποψηφίων».113  

Ανάλογη ήταν στην Ιταλία η απόφαση του Συνταγµατικού Δικαστηρίου 
422/95 της 21ης Ιουλίου 1995 που ακύρωσε την εκλογική νοµοθεσία 
(χρονολογούµενη από το 1994), η οποία προέβλεπε ότι «κανένα φύλο δεν 
µπορεί να εκπροσωπηθεί σε ποσοστό µεγαλύτερο των 2/3 (ή των ¾ σε 
ορισµένες περιπτώσεις) στις λίστες των υποψηφίων». Το Δικαστήριο 
στηρίχθηκε σε δύο διατάξεις του ιταλικού Σ, το άρθρο 3 (ισότητα) και το άρθρο 
51-1 (εκλογικό δικαίωµα) και συνήγαγε ότι το θεµελιώδες δικαίωµα της 
εκλογιµότητας και η ισότητα πρόσβασης των πολιτών σε δηµόσιες θέσεις, δεν 
επιτρέπεται να διαφοροποιούνται µε κριτήριο το φύλο. Αν το φύλο δεν 
αποτελεί τυπική προϋπόθεση παραδεκτού µιας υποψηφιότητας σε άλλους 
τοµείς (π.χ. επαγγελµατικούς) –συνεχίζει το δικαστήριο- πολλώ δε µάλλον 
αυτό ισχύει αναφορικά µε τις υποψηφιότητες σε εκλογές. Αντίθετα, θετικές 
δράσεις θα µπορούσαν να γίνουν δεκτές στο πλαίσιο των οικονοµικών και 
κοινωνικών δικαιωµάτων, καθώς δεν εγείρουν τις ίδιες συνταγµατικές 
ενστάσεις.  

Τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ιταλία, η απόρριψη από τα Συνταγµατικά 
Δικαστήρια των εκλογικών νόµων που προέβλεπαν ποσόστωση φύλου 
οδήγησαν σε συνταγµατική αναθεώρηση, προκειµένου να νοµιµοποιηθούν 
τέτοιου είδους προβλέψεις.  
 

                                                                                                                                                            
δικαιώµατα στις γυναίκες. Δηλαδή, για τον αποκλεισµό των γυναικών από τα πολιτικά 
δικαιώµατα το κριτήριο του φύλου λαµβανόταν υπ’ όψη. Για την προώθησή τους, όµως, 
σε ουσιαστικά πολιτικά δικαιώµατα το κριτήριο του φύλου θεωρήθηκε αιφνιδίως 
ανεπίτρεπτο».  

113 Ήταν συνεπώς αναµενόµενο η πρόβλεψη της ισάριθµης συµµετοχής να βασιστεί σε 
συνταγµατικό νόµο, βλ. υποσ. IV A.  
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Ε. Κριτική ανασυγκρότηση των επιχειρηµάτων υπέρ της 
συνταγµατικότητας των ποσοστώσεων  

1. Οι βασικές παραδοχές 

Το κύριο ερώτηµα που τίθεται στη νοµολογία και στη θεωρία -άµεσα ή 
έµµεσα- είναι, πρώτον, αν η έµφυλες ποσοστώσεις εισάγουν περιορισµό του 
ενεργητικού και παθητικού εκλογικού δικαιώµατος, δεύτερον, αν ναι, κατά 
πόσο ο περιορισµός αυτός είναι συνταγµατικά θεµιτός, πρόσφορος και 
αναγκαίος. Στο πρώτο ερώτηµα, η απάντηση είναι από όλες τις πλευρές 
θετική, στο δεύτερο εξαρτάται από τη γραµµή σκέψης που ακολουθείται 
σχετικά µε τη νοµική βάση της αρχής της πολιτικής ισότητας (ισότητα της 
ψήφου και του δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι): Η µία γραµµή σκέψης 
εφορµά από την παραδοχή ότι η ισότητα της ψήφου αποτελεί άµεση απόρροια 
της δηµοκρατικής αρχής114, συνεπώς δεν εναρµονίζεται µε το άρθρο 116 παρ. 2 
Σ που επιτρέπει θετικές δράσεις υπέρ των µειονεκτούντων και καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι δεν είναι νοητή οποιαδήποτε παρέκκλιση µε βάση το φύλο 
(και άλλα χαρακτηριστικά). Αµφισβητεί, δηλαδή, η άποψη αυτή το 
συνταγµατικά θεµιτό του περιορισµού. Η δεύτερη γραµµή σκέψης 
αντιµετωπίζει την αρχή της ισότητας της ψήφου ως ειδικότερη έκφανση της 
γενικής αρχής της ισότητας115, άρα αποδέχεται την εφαρµογή του α. 116 παρ. 2 
Σ και θεωρεί την ποσόστωση φύλου επιτρεπτή από το άρθρο αυτό θετική 
δράση.116 

Στην ακόλουθη ανάλυση θα προσπαθήσουµε να καταδείξουµε ότι 
ακόµη και αν αποδεχτούµε ως πειστικότερη την άποψη ότι η αρχή της ισότητας 
της ψήφου απορρέει από τη δηµοκρατική αρχή, µπορούµε να αποδεχτούµε τη 
συνταγµατικότητα των ποσοστώσεων.  

 

                                                      
114 ΜΑΝΕΣΗ, Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγµατος ΙΙ, 250· ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
Συνταγµατικό Δίκαιο, τ. Α’, Αθήνα 1981, 56επ.· ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ, Συνταγµατικό Δίκαιο, 
Τόµος Β’, Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας, Αθήνα-Κοµοτηνή 1993, 185· 
ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Εκλογικό σύστηµα και Σύνταγµα, 194.  

115 ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Συνταγµατικό Δίκαιο ΙΙ, Αθήνα 1980, 132. Βλ. και ΜΙΧΑΛΗ 
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ, Η αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, Αθήνα 
1993, 46 επ. 

116 Βλ. και ΤΣΙΛΙΩΤΗ, ‘Η αναθεώρηση του άρθρου 116 παρ. 2 Συντάγµατος’, όπ.π., 497.  
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2. Η έµφυλη διάσταση της αντιπροσώπευσης (Ή, Φύλο όπως… νοµός) 

Είτε κανείς αποδεχτεί τη γενική αρχή της ισότητας, είτε αποδεχτεί τη 
δηµοκρατική αρχή, ως βάση της ισότητας της ψήφου, το δικαίωµα του 
εκλέγεσθαι δεν είναι απόλυτο και δε σηµαίνει το άµεσο και ενδικάσιµο 
δικαίωµα ούτε πραγµατικής εκλογής, ούτε θέσης σε εκλογική λίστα. Αντίθετα, 
µπορεί να ρυθµιστεί και να περιοριστεί από το νοµοθέτη µέσω του εκλογικού 
συστήµατος, προκειµένου να εξυπηρετηθούν άλλοι συνταγµατικοί σκοποί.117 
Καθοριστικός περιορισµός που εισάγεται στο δικαίωµα του εκλέγεσθαι –στην 
ουσία, δικαίωµα να είναι κανείς υποψήφιος στις εκλογές- είναι ο περιορισµένος 
αριθµός των υποψηφίων σε κάθε λίστα, ο οποίος βρίσκεται σε άµεση 
συνάρτηση µε τις θέσεις που επίκειται να καλυφθούν µέσω της εκλογής.118 
Πρόσθετος δε περιορισµός είναι η διαίρεση της χώρας σε εκλογικές 
περιφέρειες. Το συναφές ερώτηµα στην περίπτωση των ποσοστώσεων φύλου 
είναι αν η έµφυλη αντιπροσωπευτικότητα των αιρετών οργάνων αποτελεί 
συνταγµατικό σκοπό που µπορεί να στηρίξει έναν ακόµη περιορισµό του 
εκλογικού δικαιώµατος.  

Η επιχειρηµατολογία του ΣτΕ αποδέχεται ότι η έµφυλη ποσόστωση 
συνιστά περιορισµό του δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των 
ανδρών και άρα αντίστροφη διάκριση υπέρ των γυναικών, η οποία ωστόσο 

                                                      
117 Πρβλ. Διοικ. Εφετείο Αθηνών 227/1999, 230/1999, ΣτΕ 3156/2000, ΣτΕ 3160/2000, σύµφωνα 

µε τις οποίες «µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος καθιερώνεται µεν το δικαίωµα κάθε 
πολίτη να συµµετέχει στην πολιτική ζωή της χώρας, όµως η ρύθµιση του δικαιώµατος 
αυτού επαφίεται στον κοινό νοµοθέτη, ο οποίος προβαίνει σε ρυθµίσεις και περιορισµούς 
που επιβάλλονται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, χωρίς να αναιρείται το βασικό 
δικαίωµα».   

118 Περιορισµούς, οι οποίοι θεωρήθηκαν συνταγµατικά ανεκτοί, παραθέτει ο  ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ, 
όπ.π., 13: έτσι, µε την απόφαση ΑΕΔ 10/1982 έγινε δεκτό ότι δεν αντίκειται στο άρθρο 5 
παρ.1 Συντ. νοµοθετική ρύθµιση που ορίζει ότι δικαίωµα υποβολής πρότασης υποψηφίων 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν µόνον τα κόµµατα και οι συνασπισµοί 
κοµµάτων. Αντίστοιχα, έχει γίνει δεκτό µε την ΣτΕ 545/2001 ότι η διάταξη του ΔΚΚ µε την 
οποία ορίζεται ότι οι δηµοτικές-κοινοτικές εκλογές γίνονται µόνον επί τη βάσει 
συνδυασµών και αποκλείονται υποψηφιότητες εκτός συνδυασµών, δεν αντιβαίνει στο 
άρθρο 5 παρ.1 Συντ., καθώς δεν αναιρείται το δικαίωµα συµµετοχής στην πολιτική ζωή 
της χώρας. Ο περιορισµός αυτός δικαιολογείται, προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη 
και αποδοτική λειτουργία των οργάνων διοίκησης, την οποία εγγυούνται οι συνδυασµοί, 
δεδοµένου ότι διαθέτουν κοινό πρόγραµµα για την αντιµετώπιση των τοπικών 
προβληµάτων. 
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δικαιολογείται λόγω του συνταγµατικά θεµιτού και επιβαλλόµενου µάλιστα, 
κατά µία άποψη, σκοπού της, που δεν είναι άλλος από την επίτευξη µιας 
πραγµατικής ισότητας των φύλων. Ο συλλογισµός αυτός παραβλέπει τον 
ουδέτερο, ως προς το φύλο, χαρακτήρα της ρύθµισης αφενός, και αφήνει 
ανοικτό το ενδεχόµενο υπαγωγής στην ίδια διάταξη και άλλων, µειονοτικών 
αυτή τη φορά, οµάδων.  

Σύµφωνα µε τη δεύτερη γραµµή επιχειρηµατολογίας, που γίνεται δεκτή 
εδώ, η ποσόστωση εκπροσώπων του κάθε φύλου στα ψηφοδέλτια δεν συνιστά 
εννοιολογικά µέτρο θετικής δράσης, πολλώ δε µάλλον, αντίστροφης διάκρισης 
υπέρ των γυναικών, αλλά διασφαλίζει την δυνατότητα των εκλογέων να 
αντιπροσωπεύονται και από τα δύο φύλα, ψηφίζοντας κατά το δοκούν. 
Συνεπώς δεν αίρεται µεν το δικαίωµά τους να επιλέξουν την αντιπροσώπευση 
από άτοµα ενός µόνον φύλου –καθώς δεν εισάγεται ποσόστωση εκλογής- 
κατοχυρώνουν όµως τη δυνατότητά τους να µπορούν να επιλέξουν 
υποψηφίους οποιουδήποτε από τα δύο φύλα, πράγµα που δεν θα ίσχυε αν 
επιτρεπόταν η παρουσία µόνο ανδρών ή µόνο γυναικών στο ψηφοδέλτιο.  

Το κρίσιµο εννοιολογικά στοιχείο σε αυτή τη γραµµή σκέψης δεν είναι η 
ισότητα υπό την έννοια της προώθησης των γυναικών, αλλά η 
αντιπροσωπευτικότητα των αιρετών οργάνων, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση, 
η ίδια η δηµοκρατική αρχή (υπό τη µορφή της ως αντιπροσωπευτικής). Με την 
ποσόστωση υποψηφιοτήτων δίνεται η δυνατότητα επιλογής των 
αντιπροσώπων εκείνου του φύλου, που ο εκλογέας προτιµάει. Και λέµε 
«κρίσιµο εννοιολογικά», καθώς κανείς δεν αµφισβητεί ότι η νοµοθετική 
πρόβλεψη εκκινεί από το εµπειρικό δεδοµένο119 της έλλειψης γυναικείων 
υποψηφιοτήτων, που στερεί από τους εκλογείς την πραγµατική δυνατότητα 
επιλογής εκπροσώπων του «ασθενούς» επονοµαζόµενου φύλου.  

                                                      
119 Κατά τον ίδιο λόγο που η διαίρεση της χώρας σε εκλογικές περιφέρειες εκκινεί από τη 
βάσιµη υποψία ότι στην αντίθετη περίπτωση θα υποαντιπροσωπευόταν η εκτός Αθηνών 
Ελλάδα.  



ΛΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΔΤΑ ΝΟ 32/2006 

 

1292

Στην επιχειρηµατολογία αυτή το κριτήριο «φύλο» (στο συγκεκριµένο 
παράδειγµα στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα µπορούσε ωστόσο να σκεφτεί 
κανείς το αντίστοιχο και στις βουλευτικές εκλογές) παραλληλίζεται µε το 
κριτήριο «τοπικότητα» των εθνικών εκλογών. Όπως η τυχόν διάσπαση του 
τοπικού συνδέσµου µεταξύ του λαού και των αντιπροσώπων του «θα έπληττε 
έµµεσα τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα του πολιτεύµατος»120, έτσι τον 
πλήττει και η διάσπαση του έµφυλου συνδέσµου. 

Στη συγκεκριµένη µάλιστα ρύθµιση του άρθρου 54 παρ. 3 ΔΚΚ 
πρόκειται απλώς για ποσόστωση υποψηφιοτήτων και όχι εκλογής, όπως στον 
εκλογικό νόµο, όπου προβλέπεται ποσόστωση εκλογής ανά εκλογική 
περιφέρεια. Ο περιορισµός, δηλαδή, είναι εξαιρετικά ήπιος και δεν επηρεάζει 
σε τίποτε την ισότητα του παθητικού εκλογικού δικαιώµατος. Αντίθετα 
υπερασπίζεται την πραγµατική του απόλαυση από όλους, χωρίς περιορισµούς 
λόγω φύλου, οι οποίοι καταγράφονται στην κοινωνική πραγµατικότητα. Υπό 
αυτή την έννοια, βρίσκεται σε αρµονία και µε το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. α και β Σ.  

Το µέτρο συνιστά συνεπώς ειδική πρόβλεψη του νοµοθέτη που αφορά 
στην εκλογική διαδικασία, ο δε περαιτέρω περιορισµός των θέσεων υποψηφίων 
κάθε φύλου –πέραν του καθοριστικού περιορισµού που εισάγεται σε 
συνάρτηση µε τον αριθµό των εδρών- δικαιολογείται για λόγους δηµοσίου 
συµφέροντος. Οι λόγοι αυτοί είναι η υλοποίηση της αντιπροσωπευτικής 
δηµοκρατίας, µε όρους πραγµατικής ισότητας και χωρίς αποκλεισµούς, και η 
πραγµατική απόλαυση του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, µέσω 
της παροχής δυνατότητας ψήφισης αντιπροσώπων οποιουδήποτε φύλου. 

 

                                                      
120 ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Εκλογικό σύστηµα και Σύνταγµα, 292. 
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3. Μελέτη περίπτωσης: ένα αποκλειστικά γυναικείο ψηφοδέλτιο 

Είναι ενδιαφέρον να διερευνήσουµε τις κανονιστικές συνέπειες των 
παραπάνω συνταγµατολογικών απόψεων µε ένα παράδειγµα: τη δικαιική 
µεταχείριση ενός αποκλειστικά γυναικείου ψηφοδελτίου. Θα επιτρεπόταν ένα 
αποκλειστικά γυναικείο ψηφοδέλτιο στις εκλογές της Τ.Α. υπό την ισχύουσα 
ρύθµιση;121  

Σύµφωνα µε την άποψη που στηρίζει την αντισυνταγµατικότητα των 
έµφυλων ποσοστώσεων, το συγκεκριµένο ψηφοδέλτιο δεν θα αντιµετώπιζε 
προφανώς κανένα πρόβληµα. Αντίστοιχα, το γυναικείο ψηφοδέλτιο θα ήταν 
νόµιµο, αν οι ποσοστώσεις ερµηνευόταν ως θετικό µέτρο ενίσχυσης της 
πολιτικής συµµετοχής των γυναικών. Ωστόσο, η ερµηνευτική αυτή προσέγγιση 
θα προσέκρουσε στην ουδέτερη διατύπωση της ρύθµισης, όπως ισχύει σήµερα.  

Αντίθετο θα ήταν το κανονιστικό συµπέρασµα σύµφωνα µε την 
ερµηνευτική εκδοχή, ότι η ποσόστωση φύλου αφορά στην εκλογική διαδικασία 
και στηρίζεται σε σκέψεις έµφυλης αντιπροσώπευσης: ένα αποκλειστικά 
γυναικείο ψηφοδέλτιο δεν θα ήταν καταρχήν νόµιµο, ακριβώς επειδή δεν θα 
παρείχε τα εχέγγυα της µίξης των φύλων των αντιπροσώπων. Το συµπέρασµα 
αυτό συνάδει και µε το γράµµα της ρύθµισης, που επιβάλει την παρουσία, 
κατά το 1/3 τουλάχιστον των υποψηφίων, αντιπροσώπων κάθε φύλου, µε τον 
ουδέτερο δηλαδή ως προς το φύλο χαρακτήρα της ρύθµισης.122  

V. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Σε αρµονία µε τις παραπάνω αναλύσεις πολιτικής και συνταγµατικής 
θεωρίας, υιοθετούµε την άποψη ότι η τυπική – νοµική ισότητα στην απόλαυση 
των πολιτικών δικαιωµάτων –και όχι µόνον- και η κοινωνικά ουδέτερη έννοια 
της πολιτότητας λειτουργούν ως εργαλεία αποκλεισµού των µη ανηκόντων 

                                                      
121 Ή, αντίστοιχα, θα ήταν παράνοµο το ψηφοδέλτιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο του 2004 που περιελάµβανε µόνον γυναίκες, αν ποσόστωση φύλου, όπως 
αυτή των εκλογών της Τ.Α., προβλεπόταν και για τις Ευρωεκλογές; 

122 Σε περίπτωση ποσόστωσης εκλογής, ωστόσο, νοητή θα ήταν και µια διαφορετική από 
την παραπάνω, κύρωση: Ή, προκειµένου να γίνει σεβαστή η εσωτερική αυτονοµία των 
κοµµάτων, ένα ψηφοδέλτιο µε υποψηφίους ενός µόνον φύλου θα επιτρεπόταν, αλλά για 
τις µισές µόνον από τις έδρες, δηλαδή τον αριθµό των εδρών που µπορεί να καλύψει το 
ένα φύλο. Έτσι, στο παράδειγµά µας, ένα γυναικείο (και ανδρικό) µόνον ψηφοδέλτιο θα 
ήταν νόµιµο, όπως νόµιµη είναι η συγκρότηση από τα κόµµατα ψηφοδελτίων σε 
µερικούς µόνον νοµούς. 
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στο κυρίαρχο µοντέλο «πολίτη». Συνεπώς, αν θέλουµε να προχωρήσουµε προς 
µορφές περισσότερο συµπεριληπτικές και συµµετοχικές, οφείλουµε να 
συµπληρώσουµε τις έννοιες αυτές µε διαστάσεις κοινωνικά αναστοχαστικές, 
λαµβάνοντας, δηλαδή, υπόψη τις υφιστάµενες κοινωνικές και οικονοµικές 
ανισότητες και τις συµβολικές αναπαραστάσεις απόκλισης και αποκλεισµού. 
Προς την κατεύθυνση αυτή υποστηρίξαµε ότι το δίκαιο ως κατεξοχήν 
µηχανισµός ρύθµισης και διαµόρφωσης της κοινωνικής πραγµατικότητας 
δύναται να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο εξίσωσης και εκδηµοκρατισµού.  

Επικεντρώνω την προσοχή µου στο ζήτηµα της έµφυλης ισότητας: η 
τυπική ισότητα υπό την ατοµικιστική της εκδοχή δεν έχει καταφέρει, στο µισό 
αιώνα εφαρµογής της, να αποδώσει και να συµπεριλάβει το µισό του 
πληθυσµού. Αντίθετα, έχει λειτουργήσει µε όρους και αποτελέσµατα 
αποκλεισµού και ανισότητας.  

Όπως ήδη επισηµάνθηκε, η γενική αρχή της ισότητας των φύλων, ως 
ισότητα ενώπιον του νόµου και ως εξοβελισµός του χαρακτηριστικού ‘φύλο’ 
κατά τη γέννηση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων –µε την 
προσθήκη του επιτρεπτού θετικών δράσεων για πραγµατική εξίσωση στο 
άρθρο 116 παρ. 2 Σ-, συµπληρώνεται στο πεδίο της δηµοκρατικής συµµετοχής 
από την «πολιτική ισότητα». Η τελευταία -και εδώ προχωρώ σε µια de 
constitutione ferenda πρόταση- πρέπει πλέον να εξειδικευτεί ως «ισάριθµη 
αντιπροσώπευση» των φύλων. Υπό αυτή την έννοια η ισότητα αποτελεί άµεση 
επιταγή της δηµοκρατίας και της ιδιότητας του πολίτη123 και όχι αντίθετό τους. 
Η τυπική-αριθµητική ισότητα στην απόλαυση των πολιτικών δικαιωµάτων 
αποκτά µια έµφυλη διάσταση και αναφέρεται (και) στην κατηγορία ‘φύλο’.  

Με άλλα λόγια, ως προς το χαρακτηριστικό ‘φύλο’, προτείνεται η 
υιοθέτηση και καταγραφή στο Σύνταγµα της έννοιας της «Ισοπολιτείας», υπό 
την ειδικότερη έκφανσή της, της έµφυλης ισοπολιτείας, ως έννοιας διακριτής 
από την ισότητα, αν και σε άµεση σύνδεση µε αυτήν, ως εξειδίκευση της 
γενικής αρχής της ισότητας στο πεδίο των πολιτικών δικαιωµάτων και της 
έννοιας της πολιτότητας ως συµµετοχής. Η έννοια της ισάριθµης 

                                                      
123 VOGEL-POLSKY, ‘Οι γυναίκες, η ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη και η Συνθήκη του 
Μάαστριχτ΄, όπ.π., 480.  
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αντιπροσώπευσης συνεπώς αποτελεί έκφανση της ουσιαστικής ή πραγµατικής 
ή κατ’ αποτέλεσµα ισότητας, η οποία αποτελεί διαφορετικό παράδειγµα έναντι 
της «ισότητας µεταχείρισης» και «ισότητας ευκαιριών».  

Η χρήση της έννοιας της θετικής δράσης, στην ειδικότερη µορφή της, της 
αντίστροφης διάκρισης κατά την εκλογική διαδικασία, ως εργαλείου επίτευξης 
ουσιαστικής ισότητας στο πεδίο της πολιτικής συµµετοχής, θα ήταν σκόπιµο 
να εγκαταλειφθεί, ακριβώς επειδή θα επέτρεπε την παρείσφρηση της αρχής 
της αναλογικής ισότητας και πιθανόν τη διακύµανση του βάρους της ψήφου, 
ανάλογα µε τα ειδικότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά του κάθε πολίτη. Κάτι 
τέτοιο µπορεί να έθετε σε κίνδυνο τη διακηρυγµένη αρχή της ισότητας στην 
απόλαυση του δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, η οποία δε 
θίγεται µεν στο βαθµό που αφορά µόνον τη θέση υποψηφιοτήτων, όπως 
τεκµηριώθηκε παραπάνω, θα ήταν όµως οριακά ανεκτή ως ποσόστωση 
εκλογής αντιπροσώπων ορισµένου φύλου. Η χρήση εξάλλου της έννοιας αυτής 
θα συνεπαγόταν τη δυνατότητα επέκτασης των αντίστροφων διακρίσεων και 
σε άλλα, πλην του φύλου, χαρακτηριστικά. Σε µια τέτοια περίπτωση θα 
κατέληγε ουσιαστικά σε αντιπροσώπευση των οµάδων και συνεπώς θα 
αποµακρυνόταν από την κλασική φιλελεύθερη διάσταση της 
αντιπροσώπευσης των ατόµων – πολιτών και της πολιτότητας, ως κοινωνικά 
ουδέτερης σύλληψης. Θα µετασχηµάτιζε, δηλαδή, την έννοια της 
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, πράγµα που δεν είναι αδιανόητο µεν, 
αποτελεί ωστόσο ένα διαφορετικό πολιτειολογικό παράδειγµα και όχι µόνον 
οφείλει να αποτυπωθεί συνταγµατικά, αλλά είναι και συζητήσιµο κατά πόσο 
δεν θα προσέκρουε στα ουσιαστικά όρια της αναθεώρησης. 124  

                                                      
124 Πρβλ. τη συζήτηση περί «αντιπροσωπείας των συµφερόντων» σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ, 
Το Νέον Σύνταγµα και Αι Βάσεις του Πολιτεύµατος, Αθήνα 1928, 161επ., όπου 
επισηµαίνεται µεν η αξία της  αντιπροσώπευσης των αντιτιθέµενων οµαδικών 
συµφερόντων, αλλά και ότι η συλλογική αντιπροσώπευση θα µετέβαλε τη 
νοµιµοποιητική βάση της εξουσίας, µεταφέροντας το κέντρο βάρους από το «λαό» στις 
οργανωµένες κοινωνικές οµάδες. Θα µπορούσε, ωστόσο, να σκεφτεί κανείς de constitutione 
ferenda τη θεσµοθέτηση δεύτερης Βουλής, ως Κοινοβουλίου των οµάδων, όπου οι πολίτες 
θα αντιπροσωπεύονταν περιγραφικά, υπό τις πολλαπλές ιδιότητες και τη συλλογική 
τους ένταξη, µε κριτήριο τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους. Βλ. σχετικά και HANS 
KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen 1920 (σε ελληνική µετάφραση: Περί 
της ουσίας και της αξίας της δηµοκρατίας, Αθήνα 1998, 111), όπου προτείνεται η 
παράλληλη λειτουργία του κλασικού και του επαγγελµατικού κοινοβουλίου, που 
επιφέρει µεταρρύθµιση και όχι κατάργηση του ισχύοντος µοντέλου αντιπροσώπευσης.  
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Αντίθετα, η έννοια της «έµφυλης ισοπολιτείας» περιορίζεται στο 
χαρακτηριστικό «φύλο», ενσωµατώνει µια πολιτική απόφαση, ότι δηλαδή η 
αντιπροσώπευση καθίσταται περιγραφική και ως προς το χαρακτηριστικό 
αυτό, δηλαδή έµφυλη, όπως είναι ήδη ως προς το χαρακτηριστικό «τόπος» 
(γεωγραφική περιφέρεια)· δεν µετασχηµατίζει ωστόσο ριζικά το ισχύον 
παράδειγµα αντιπροσώπευσης, καθώς είναι συγκεκριµένη και επιτρέπει την 
εννοιολογική διατήρηση της καθολικής και ίσης απόλαυσης του καθεστώτος 
της πολιτότητας και την αντιπροσώπευση του λαού (ή του πολιτικού «έθνους»), 
όπως εξάλλου και η τοπική διάσταση της αντιπροσώπευσης.  

«Περιγραφική» αντιπροσώπευση ως προς το στοιχείο φύλο σηµαίνει είτε 
ισάριθµη συµµετοχή σε όλα τα αιρετά όργανα ή έστω ποσόστωση εκλογής ή 
υποψηφιοτήτων125 (της τάξης του 1/3 τουλάχιστον) για τους εκπροσώπους κάθε 
φύλου. Με τον τρόπο αυτό η έµφυλη διάσταση της αντιπροσώπευσης δεν 
διαρρηγνύει τα χαρακτηριστικά της καθολικότητας και ισότητας της 
πολιτότητας, ως δεσµού δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, προσθέτει όµως το 
χαρακτηριστικό της ισοπολιτείας στη σύλληψη της πολιτότητας ως 
συµµετοχής.   

Οι λόγοι που στη σηµερινή πολιτική συγκυρία επιλέγεται το 
χαρακτηριστικό αυτό (φύλο) έναντι των υπόλοιπων (εθνότητα, τάξη, θρησκεία, 
επάγγελµα κλπ) είναι πραγµατικοί και ιστορικοί: πρώτον, επειδή το ίδιο αυτό 
χαρακτηριστικό αποτέλεσε εξ ορισµού λόγο αποκλεισµού για το συντριπτικά 
µεγαλύτερο µέρος της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, δεύτερον, επειδή µέχρι 
και σήµερα αποτελεί -ως κοινωνικό φύλο- καθοριστικό παράγοντα στην 
κατανοµή ρόλων µεταξύ του ιδιωτικού και δηµόσιου χώρου, διάκριση που 
συνιστά το πλαίσιο του αποκλεισµού, τρίτον, επειδή ο αποκλεισµός αφορά 
στην πλειοψηφία του πληθυσµού. Αντίθετα, για κανένα από τα υπόλοιπα 

                                                      
125 Βλ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Η εξέλιξη της έννοιας της ισότητας στη σύγχρονη 
δηµοκρατία’, όπ.π., 92, όπου η συγγραφέας και πρωταγωνίστρια στη µάχη 
ουσιαστικοποίησης της ισότητας των φύλων υπογραµµίζει ότι «το αίτηµα των 
γυναικείων οργανώσεων δεν είναι σώνει και καλά είσοδος στη Βουλή τουλάχιστον ενός 
ποσοστού γυναικών, αλλά η περίληψη ενός τουλάχιστον σοβαρού ποσοστού γυναικών στα 
ψηφοδέλτια.» (υπογρ. στο πρωτότυπο).  
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χαρακτηριστικά δεν υπήρξε εξ ορισµού νοµικός αποκλεισµός από την ιδιότητα 
του ενεργού πολίτη.  

Η έννοια της ισοπολιτείας, η οποία –επαναλαµβάνουµε- δεν 
συνεπάγεται ριζικό µετασχηµατισµό, όπως η συλλογική αντιπροσώπευση, του 
ισχύοντος µοντέλου της αντιπροσώπευσης και της πολιτότητας, είναι 
δογµατικά ορθό και δικαιοπολιτικά σκόπιµο να αποτυπωθεί στο Σύνταγµα, 
κατά το γαλλικό παράδειγµα. Η διαδικασία αναθεώρησης του θεµελιώδους 
νόµου του κράτους που προβλέπεται να ξεκινήσει στο τρέχον έτος (2006) 
µπορεί να συµπεριλάβει την παραπάνω πρόταση προς µια κατεύθυνση 
ενίσχυσης της δηµοκρατίας και άρα (και) της έµφυλης ισότητας, δηλαδή της 
«Ισοπολιτείας».   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας 

Ποσοστό γυναικών %

ΚΡΑΤΟΣ Εθνικό Κυβέρνηση∗ Ευρωπαϊκό 

Σουηδία  49 50 57,9 

Δανία 40 28 35,7 

Ολλανδία 39 31 44,4 

Φινλανδία 38 47 35,7 

Ισπανία 36 50 33,3 

Βέλγιο  35 23 29,2 

Νορβηγία 34 44 - 

Αυστρία 33 55 38,9 

Ισλανδία 33 27 - 

Γερµανία 31 29 31,3 

Λιχτενστάιν 25 25 - 

Πορτογαλία 25 13 25 

Λιθουανία 23 15 38,5 

Λετονία 21 24 22,2 

Λουξεµβούργο 21 15 50 
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Βουλγαρία 21 32 -

Πολωνία 21 14 13 

Ενωµένο 20 32 24,4 

Εσθονία 18 17 33,3 

Σλοβακία 17 7 35,7 

Κύπρος 16 0 0 

Τσεχία 16 10 20,8 

Γαλλία  15 18 42,3 

Ιρλανδία 13 21 38,5 

Σλοβενία 13 7 42,9 

Ελλάδα  13 6 29,2 

Ιταλία 12 4 19,2 

Ρουµανία  11 20 - 

Ουγγαρία  9 12 37,5 

Μάλτα  9 15 0 

Τουρκία 4 0 - 

Μέσος όρος % 23 22 28∗ 

 

Πηγή στοιχείων:  

∗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ.Δ. Απασχόληση     

(http://europa.eu.int/comm/employment_social/women_men_stats/measures_in41_en.htm) 

(τελευταία ενηµέρωση 20-02-06, τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν µεταξύ 12.12.05 και 19.12.05) 

∗∗  Interparliamentary Union (http://www.ipu.org/wmn-e/regions.htm) 
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The paper draws upon the subject of female participation and democracy 

under the light of political and constitutional theory. The first part discusses 

specific data and numbers concerning the Greek political reality, and especially the 

very low percentage of elected women and their discordant representation in the 

political decision-making centres at all levels (European, national and regional). 

The specific factors that lead to this low degree of elective representation are 

presented regarding the notion and the element of “gender” as a decisive factor. 

Moreover, at this part, the paper focuses on the paramount importance of 

prefabricated social roles regarding gender and on the construction of a more or 

less male model of politician.  

The hypothesis made that political under-representation of women 

undermines not only the notion of equality but the quality of democracy itself in 

Greece leads to a further discussion of the specific legal and political measures to 

be taken in order to enhance female political participation. Within this frame, the 

second part discusses the gender dimension of democracy, firstly through the 

perspective of the “universal citizenship” concept. Thus, and according to the 

aforementioned concept, there is a fundamental controversy involved: the 

“neutral” model of universal citizenship refers to all citizens as equal regardless of 

class, religion, race, sex and nation variants. Nevertheless, this reference of citizens 

to a given socio-political model functions as an ideal type, according to which those 

who differ from the dominant/ normative citizen model are ideally and politically 

included in political society, but actually find themselves excluded from political 

representation and participation.  
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Subsequently, the paper draws upon the concept of “differentiated 

citizenship” defended by those who deviate from the dominant model and try to be 

integrated and equally represented. This concept, associated with representation 

and its legitimization, sets in doubt the universal one and attempts to depict the 

multiple identities of subjects in post-modern societies. Consequently, the paper 

thoroughly discusses the different dimensions of representation and places special 

emphasis on the gender aspect. Following the analysis to this point, female 

representation arises not as a “female issue”, but as a real deficit of the Greek 

democracy, as women do not simply constitute a minority or a specific/ special 

social category that needs to be equally represented, but the very majority of the 

population, a fact that differentiates and accentuates the significance of their 

representation.   

The third part of the paper, examines the theoretical foundation of the means 

that can enhance female representation. Taking, thus, for granted that women (as it 

has been previously discussed) do not freely choose to be excluded and that under-

representation is not due to random events but to socially structured inequality 

that derives from prefabricated social roles, the specific political and legal measures 

to be taken and approaches to be realized are highlighted. Hence, a serious 

dilemma is posed and discussed: should law let things flow and expect that one 

day typical equality will lead to substantial equality or should the legal and 

political system take positive measures to promote female representation? 

Following that, specific measures are presented and examined. Socialization and 

education fall within a first category, whereas quotas and other procedural 

stipulations are more thoroughly examined concerning their legitimization and 

legitimacy.  
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More specifically the main forms of quota are outlined: therefore, the concept 

of the “parité” (parity) concerns either the interchange of men and women on 

engaged lists, or the equal numeral separation of the candidate list in two lists, 

according to the candidates’ sex.  Moreover, the concept of substantial equality 

versus the typical one is discussed and their different forms are analysed. Within 

the same scope, there is a classification of the specific positive measures that may 

be taken to promote equality and quota as a key-positive measure is taken into 

special consideration. A sequence of theoretical approaches are thus presented and 

examined regarding the aforementioned measure and the arguments for and 

against gender specific or/and no-gender specific representation.  

The arguments set forth in this part are further enhanced by a comparative 

synthesis and analysis of the regional and the gender dimension of (descriptive) 

representation. A significant conclusion refers to the fact that there is actually a 

coherent connecting element between the aforementioned dimensions, an element 

that unites the members of a given local society and the members of the same sex in 

their effort to represent their interests. Overall, the paper draws upon a gender 

structure of representation and through this viewpoint it further discusses the 

probable (anti)constitutionality of such a structure.  

The question of the (anti)constitutionality of quota constitutes the main 

concern of the fourth part of the paper, where a plethora of arguments is presented 

under the light of each viewpoint and examples from other EU constitutions are 

presented. The paper highlights the importance of the recently revised art.116, 

par.2 Greek Constitution, which actually sets the constitutional ground for the 

promotion of female participation in the means of positive measures. 

Consequently, the paper presents and examines arguments for and against the 

constitutionality of quotas based on the interpretation and analysis of the 

respective constitutional articles and hermeneutical approaches, the jurisprudence 
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involved and the discussion of Greek political reality. Whereas the concept of 

“gender equality before the law” retains a more restrictive and descriptive 

character the author states that representative democracy should be regarded as the 

most convincing legal base of any female participation enhancing measures. 

Furthermore, the paper discusses the study-case of an exclusively female ballot.  

In conclusion, the paper attempts to propose certain constitutional policies 

drawing upon the French constitutional provision about ‘parity’, a concept that 

needs to be stated in the Greek Constitution, as it actually entails the reformation of 

the gender political equality concept. The aforementioned concept is proposed to 

be integrated and stipulated in the coming constitutional revision, as it could 

substantially reinforce the concept of “equal polity” based on not only ideal but 

real equal gender representation.   

 

 


