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A. Το ζήτημα της ισοπολιτείας των γυναικών κατά την περίοδο του 

Μεσοπολέμου. 

 

I. Το φεμινιστικό κίνημα και η εκδήλωσή του στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου 

Ο φεμινισμός αποτελεί παγκόσμιο κίνημα με μακρά ιστορία. Οι απαρχές του 

εντοπίζονται στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης και ,επομένως, αποτελεί τη 

φυσική εξέλιξη των αγώνων του λαού για δημοκρατία, ισότητα και δικαιοσύνη. 

Ωστόσο, οι αρχές- εξαγγελίες της γαλλικής επανάστασης (Liberté, égalité, fraternité) 

δεν συμπεριέλαβαν τον γυναικείο πληθυσμό, όπως αποδείχθηκε. Με την πάροδο 

των χρόνων, όμως, η εξέλιξη της κοινωνίας έμελε να φέρει στο προσκήνιο την 

είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Εκείνες που μέχρι τώρα έπαιζαν το 

ρόλο της συζύγου-μητέρας αποκτούσαν σταδιακά μια οικονομική υπόσταση μέσω 

της προσφοράς μισθωτής εργασίας. Ακριβώς αυτή η εξέλιξη και η ανάγκη που 

δημιουργήθηκε για συμμετοχή και των γυναικών στην εργασιακή πάλη, ήταν που 

έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην συνειδητοποίηση από πλευράς τους της κατώτερης 

κοινωνικής θέσης στην οποία βρίσκονταν. Η ουσιαστική απαρχή του φεμινιστικού 

κινήματος και των αγώνων των γυναικών για κοινωνική ισότητα εντοπίζεται στο 

πραγματικό γεγονός της μεταβολής των κοινωνικών συνθηκών.  Δεν αποτελεί 

τυχαίο και συγκυριακό γεγονός, όπως αρκετοί  πολέμιοι του γυναικείου κινήματος 

ήθελαν να πιστεύουν. Αντίθετα, «το γυναικείον κίνημα υπέρ της γυναικείας 

χειραφετήσεως είναι επιτακτικόν αποτέλεσμα της οικονομικής μεταβολής, η οποία 

επήλθεν εις όλον τον κόσμο με τον βιομηχανισμόν, ο οποίος επέφερε ως αναγκαίαν 

συνέπειαν την έξοδο της γυναικός εκ του οίκου και την επιζήτησην της οικονομικής 

χειραφετήσεως, δεν είναι δε δυνατόν να θεωρηθή ως δημιούργημα μερικών  

μεταρρυθμιστών φαντασιοπλήκτων, αλλ’ ως αναπόφευκτος συνέπεια νέων 

κοινωνικών συνθηκών[…]». 1Αλλά η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών δια της 

μισθωτής εργασίας αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εδραίωση της ισοπολιτείας. Πώς αλλιώς οι γυναίκες θα διεκδικήσουν την 

κατοχύρωση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι;  Μα φυσικά 

σταδιακά μέσω της οικονομικής τους ανεξαρτησίας· μέσω του δικαιώματος της 

αυτοδιάθεσης και της διεκδίκησης ισότιμων όρων εργασίας με τους άνδρες. Και σε 

αυτήν τη εξελικτική πορεία η ανάγκη να εργαστούν θα τις ωθήσει να επιδιώξουν τη 

μόρφωση ως μέσο για την κοινωνική τους ανύψωση. 

Η αφύπνιση των γυναικών στο ζήτημα της διεκδίκησης των δικαιωμάτων 

τους εκκινεί το 1887 με την έκδοση του αποκλειστικά γυναικείου περιοδικού «Η 

Εφημερίς των Κυρίων», με πρωτεργάτιδα την Καλλιρόη Παρέν. Μέσα από αυτό 

προωθείται το δικαίωμα των γυναικών στην εργασία και την εκπαίδευση δίχως, 



ωστόσο, να θίγεται ακόμη το ζήτημα των πολιτικών δικαιωμάτων. Το εν λόγω 

εγχείρημα χαρακτηριζόταν από μετριοπάθεια, διότι έσπευδε να καθησυχάσει τους 

πολιτικούς ότι «η γυνή εν Ελλάδι δεν είναι εισέτι εις θέσιν να επιδιώξη ούτε 

πολιτικήν χειραφέτησιν ούτε… και δηµόσια αξιώµατα».2 Από το 1895 και έπειτα  η 

Κ. Παρέν και οι συνεργάτιδές της ξεκινούν αγώνα για την απόδοση  ψήφου στις 

γυναίκες τουλάχιστον κατά τις δημοτικές εκλογές.  

Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1919-1939) η βασική τομή που 

συντελέστηκε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (1887-1920) είναι η 

συνειδητοποίηση από πλευράς των γυναικών ότι για την επίτευξη των στόχων του 

φεμινιστικού κινήματος είναι απαραίτητος ένας συλλογικός αγώνας. Για τον λόγο 

αυτό, οι φεμινίστριες του Μεσοπολέμου προσπαθούν μέσα από την οργάνωσή τους 

σε σωματεία, αλλά και μέσω της αρθρογραφίας τους σε φεμινιστικά περιοδικά, να 

παρακινήσουν τις υπόλοιπες γυναίκες, ώστε να ξεφύγουν από τα στεγανά του 

ατομικισμού και να συσπειρωθούν σε έναν αγώνα υπέρ των δικαιωμάτων τους. 

Έτσι, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα τίθενται οι βάσεις του 

γυναικείου κινήματος, καθώς τότε είναι που παγιώνεται το αίτημα της ισοπολιτείας 

των γυναικών. Προτεραιότητα δεν είναι πλέον μόνο η οικονομική χειραφέτηση, 

αλλά και η πολιτική. 

Ο οργανωμένος αγώνας εκκινεί το 1920 με την ίδρυση του «Συνδέσμου υπέρ 

των δικαιωμάτων της γυναικός» με την εξέχουσα συμβολή της Αύρας 

Θεοδωπούλου, της Μ.Σβώλου, της Μ.Νεγρεπόντη, Ρ.Ιμβριώτη. Αιτήματά του μεταξύ 

άλλων αποτέλεσαν η απόδοση των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην 

τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ο διορισμός των 

γυναικών στο δημόσιο. Ωστόσο, ο πολιτικός κόσμος-κατεξοχήν ανδροκρατούμενος- 

εμφανίζεται αντίθετος και αρκετά σκληρός απέναντι σε αυτές τις διεκδικήσεις με 

εξαίρεση τον Αλ. Παπαναστασίου, τον Δ. Γούναρη, τον Ελ. Βενιζέλο, τον Αλ. Σβώλο 

και άλλες πολιτικές προσωπικότητες της εποχής που δηλώνουν υπέρμαχοι της 

γυναικείας ψήφου. Και ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι γυναίκες έχουν 

αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν, στην Ελλάδα «Ο αγώνας της γυναίκας» 

συνεχίζεται με το ομώνυμο περιοδικό να κυκλοφορεί το 1923 και να επιδιώκει την 

ανατροπή της υφιστάμενης πολιτικής  ανδροκρατούμενης πραγματικότητας.3  

Στις 5 Φεβρουαρίου 1930 για πρώτη φορά με προεδρικό διάταγμα 

αναγνωρίστηκε το δικαίωμα του εκλέγειν στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές υπό 

όρους στις εγγράμματες άνω των 30 ετών. Το π.δ. ίσχυσε έως το 1949 και τον 

αναγκαστικό ν.959/49 που διεύρυνε  το δικαίωμα της ψήφου. Ωστόσο, το δικαίωμα 

του εκλέγειν ήταν τόσο περιορισμένο, με αποτέλεσμα να αποκλείεται το 

μεγαλύτερο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού.  Από την άλλη, το γεγονός ότι δεν 

διευκολύνθηκε η άσκηση του δικαιώματος  για τις αναλφάβητες γυναίκες, όπως 

αντίστοιχα είχε προβλεφθεί με το Σύνταγμα του 1864 για τους αναλφάβητους 



άνδρες, οπότε και καθιερώθηκε η δυνατότητα ψήφου με σφαιρίδιο, αποδεικνύει 

την πρόθεση δημιουργίας αναχωμάτων στην πολιτική χειραφέτηση των γυναικών. 

Πάντως, εντύπωση προκαλεί η απροθυμία πολλών γυναικών να ψηφίσουν, παρά τις 

προσπάθειες των γυναικείων οργανώσεων να προωθήσουν τη μόρφωσή τους και 

να τις ενθαρρύνουν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους.4 

Ο αγώνας, όμως, δεν σταμάτησε εκεί… Το 1933 ο «Σύνδεσμος υπέρ των 

δικαιωμάτων της γυναικός» και το «Εθνικό Συμβούλιον» συγκροτεί την «Επιτροπή 

Γυναικείων Εκλογέων» και αρχίζει να ασκείται πίεση στους δημάρχους για την 

συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια. Σε αυτό συνέβαλε και η από 29.5.1933 

θετική γνωμοδότηση του Αλ. Σβώλου. Ένα χρόνο αργότερα καταψηφίστηκε από την 

Γερουσία πρόταση για την απόδοση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι  στις γυναίκες. 

Αναγκαστικός νόμος  της κυβέρνησης Κονδύλη το 1935 απαγόρευε την πρόσληψη 

γυναικών στο δημόσιο εκτός από εκείνες τις θέσεις που “άρμοζαν” στο φύλο τους, 

με τον υφυπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση ήταν εναντίον της μόρφωσης των 

γυναικών και στόχος της ήταν οι γυναίκες να επιστρέψουν σπίτι τους… Το κλίμα είχε 

πλέον μεταστραφεί, με την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά να δίνει το τελειωτικό 

χτύπημα στον μεσοπολεμικό αγώνα των γυναικών. Οι περισσότερες γυναικείες 

οργανώσεις τέθηκαν εκτός νόμου. 5 Το 1952 έμελε να είναι η ημερομηνία ορόσημο 

για την πλήρη κατοχύρωση της ισοπολιτείας των γυναικών. 

II. Γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. 

            Το ζήτημα της κατοχύρωσης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

για τις γυναίκες συνέχεται με το ζήτημα της πρόσβασής τους σε δημόσιες θέσεις, 

καθώς πολιτικό δικαίωμα δεν είναι μόνο το πρώτο, αλλά και η δυνατότητα 

διορισμού σε μια δημόσια θέση. Υφίσταται μεταξύ τους μια σχέση από το μείζον 

(πολιτικά δικαιώματα)  προς το έλασσον (πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες). Οι 

γυναίκες διεκδικούν σταδιακά μερίδιο στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Από τη 

στιγμή που θα καταφέρουν να αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, ανοίγει ο 

δρόμος και για την διεκδίκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Αυτό το τελευταίο 

συνεπάγεται και την διεκδίκηση της άσκησης δύο εκ των τριών κρατικών 

λειτουργιών, της εκτελεστικής και της νομοθετικής. Αλλά και το ζήτημα πρόσβασής 

τους σε δημόσιες θέσεις δύναται να ανοίξει δρόμους στην άσκηση και της τρίτης 

κρατικής εξουσίας από πλευράς τους, της δικαστικής. Αυτό θα καταστεί 

περισσότερο σαφές στην υπόθεση της Αγνής Ρουσοπούλου, της πρώτης γυναίκας 

που θέτει υποψηφιότητα για τη θέση εισηγητή στο νεοσύστατο ΣτΕ . 

Στην Ελλάδα οι γυναίκες γίνονται για πρώτη φορά το 1908 δεκτές σε 

δημοσιοϋπαλληλική θέση ως τηλεφωνήτριες.6 Από τη δεκαετία του 1910 ο αριθμός 

των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων πολλαπλασιάζεται, δίχως αυτή η πρόσβαση σε 

διάφορες θέσεις να ρυθμίζεται από ιδιαίτερα νομοθετικά μέτρα, πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων (πχ. ο νόμος για τις τηλεφωνήτριες).7 Από αυτό, λοιπόν, συνάγεται πως 



η είσοδος των γυναικών σε δημόσιες θέσεις δεν θεσμοθετείται ρητά, αλλά 

σιωπηρά. Ίσως, το φαινόμενο αυτό να εξηγείται από το γεγονός ότι ο νομοθέτης δεν 

επιθυμεί να τους αναγνωρίσει ρητά ένα δικαίωμα, αλλά ούτε και να τις αποκλείσει 

από μια θέση όποτε και αν υπάρχει ανάγκη κάλυψής της. Δημιουργείται ,λοιπόν, 

μια εν τοις πράγμασι κατάσταση, η οποία δεν δύναται να αγνοηθεί τα επόμενα 

χρόνια της περιόδου του Μεσοπολέμου. 

Στη δεκαετία του 1920 και έως το τέλος του Μεσοπολέμου η παρουσία των 

γυναικών στις δημόσιες θέσεις αποτελεί πραγματικότητα. Ωστόσο, πλέον αρχίζουν 

να πολλαπλασιάζονται οι νόμοι και τα διατάγματα που αναφέρονται στις γυναίκες 

ρητά είτε για να θέσουν όρια στην ανέλιξή τους είτε για να  απαγορεύσουν την 

είσοδο τους σε δημόσια θέση είτε για να θεσπίσουν την κατά προτεραιότητα 

απόλυσή τους.8 Και παρά την προσθήκη της ερμηνευτικής δήλωσης του ά. 6 του Σ. 

1927 περί απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου, το ζήτημα της πρόσβασης των 

γυναικών δεν επρόκειτο να ξεκαθαρίσει. Πάντως, το γεγονός ότι οι γυναίκες 

αντιμετωπίζονταν ως κατώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι δεν οφειλόταν στη νομοθεσία, 

αλλά στις ίδιες τους τις αντιλήψεις. Ακόμη και ριζοσπάστριες φεμινίστριες εκείνης 

της εποχής εντόπιζαν το ζήτημα όχι της τυπικής ισότητας, αλλά της ουσιαστικής. Η 

Μ. Σβώλου το 1925, πριν ακόμα από την ψήφιση του νέου Συντάγματος, 

διαπίστωνε ότι «η νομοθεσία δεν κάνει διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών ούτε 

ως προς τον μισθό ούτε ως προς την προαγωγή[…] στην πραγματικότητα οι γυναίκες 

βρίσκουν πολλές δυσκολίες στην προαγωγή τους εξαιτίας της γνωστής προλήψεως 

των γενών, που ισχύει ακόμα».9 

III. Η προσέγγιση του ζητήματος της ισοπολιτείας των γυναικών  από τον 

κορυφαίο συνταγματολόγο- υπέρμαχο του γυναικείου κινήματος Αλ. Σβώλο, 

όπως αναλύεται στο έργο του «Το νέον Σύνταγμα και αι βάσεις του 

πολιτεύματος, Αθήναι,1928». 

Ο Αλ. Σβώλος -βαθύτατα ανθρωπιστής και ένας από τους ελάχιστους άνδρες 

υπέρμαχους του γυναικείου κινήματος- προσεγγίζει το ζήτημα της ισοπολιτείας των 

γυναικών εκείνης της εποχής με τρόπο που καταφέρνει να αποδομήσει τα 

επιχειρήματα των πολεμίων της. Δεν λείπει από πουθενά όπου μπορεί να δώσει νέα 

πνοή, να ενισχύσει νέους θεσμούς»10, αναφέρει χαρακτηριστικά η Αγνή 

Ρουσοπούλου για τον ομοϊδεάτη και συνεργάτη της Αλ. Σβώλο.  

Προσλαμβάνει το εκλογικό δικαίωμα ως μια έκφανση δημόσιας λειτουργίας, 

η οποία ασκείται υπέρ της πολιτείας. Ειδικότερα, διαπιστώνει ότι, παρά τον 

ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της, η Γαλλική Επανάσταση κατέληξε να αναγάγει σε 

«λαό» μόνο ορισμένες τάξεις. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους 

ούτε οι γυναίκες αντιμετωπίστηκαν ως πολιτικά όντα, παρόλο που επανειλημμένα 

υποστηρίχθηκε η ισοπολιτεία τους κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Αντίθετα, 

επικράτησαν οι προλήψεις περί ελαττωματικότητας της φύσης των γυναικών ως 



απόρροια της εκκλησιαστικής φιλολογίας. Οι ως άνω προλήψεις αποτέλεσαν 

βασικό παράγοντα καθυστέρησης τόσο της οικονομικής όσο και της 

κοινωνικοπολιτικής χειραφέτησης τους.11 Οι γυναίκες θεωρούνταν ανέκαθεν ως 

ανήλικοι και ανίκανοι προς οποιαδήποτε πολιτική ενέργεια. Και μπορεί στη Γαλλία 

κατά τον Μεσαίωνα η τάξη των ευγενών να επέτρεπε στις γυναίκες να ασκούν τα 

πολιτικά τους δικαιώματα ως αντιπρόσωποι των ανδρών, όταν εκείνοι απουσίαζαν, 

ωστόσο, αυτό συνέβαινε λόγω της σύνδεσης των δικαιωμάτων αυτών με το 

δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας (τιμηματική ψήφος). Αλλά και στα λαϊκά 

στρώματα παρατηρούνταν συμμετοχή των γυναικών σε θέματα τοπικής 

αυτοδιοίκησης, τα οποία πάντως αφορούσαν εκκλησιαστικές ανάγκες.12 Μόνο 

,δηλαδή, κατ’ εξαίρεση και  σε έκτακτες περιστάσεις ασκούσαν οι γυναίκες πολιτικά 

δικαιώματα με έναν ιδιόμορφο τρόπο. 

Κατά τον Αλ. Σβώλο, αιτία καθυστέρησης της γυναικείας πολιτικής 

χειραφέτησης αποτελεί η έλλειψη όμοιας κοινωνικής και οικονομικής θέσης τους με 

τους άνδρες, καθώς και η αντιμετώπιση τους από τους τελευταίους ως εξαρτήματά 

τους. Ωστόσο, η είσοδος των γυναικών στην εργασιακή πάλη αποτέλεσε αφορμή 

ώστε να συνειδητοποιήσουν τους μειονεκτικότερους όρους με τους οποίους 

καλούνταν να εργαστούν. Σύντομα η εργαζόμενη γυναίκα αποφάσισε να άρει αυτήν 

την αδικία δια της κτήσης των πολιτικών δικαιωμάτων.13 Πολύ εύστοχα, εδώ, ο 

Σβώλος εντοπίζει ότι οι μεταβολή των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών οδήγησε 

αρχικά στην εργασιακή χειραφέτηση των γυναικών, η οποία έμελε σταδιακά  να 

επηρεάσει και την πολιτική τους χειραφέτηση. 

 Επιπλέον, επισημαίνει ως αιτία καθυστέρησης της γυναικείας πολιτικής 

χειραφέτησης και την πολιτισμική παράδοση κάθε χώρας αναφορικά με τον τρόπο 

που προσλαμβάνει την κοινωνική θέση της γυναίκας. Ενδεικτικά, αντλεί  

παραδείγματα από την Γερμανική και τη  Ρωσική Επανάσταση. Ειδικότερα, τονίζει 

ότι η Εθνοσυνέλευση της Βαϊμάρης δεν συζήτησε καν το ζήτημα της ισοπολιτείας 

των γυναικών, καθώς το θεωρούσε ως δεδομένο και αδιαπραγμάτευτο. Ωστόσο, 

διατηρήθηκε στο επίμαχο άρθρο του Συντάγματος η λέξη “κατά βάση” κατόπιν 

πιέσεων των συντηρητικών κομμάτων. Έτσι, το άρθρο 109 όριζε ότι « Οι άνδρες και 

οι γυναίκες έχουν κατά βάση τα ίδια πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις». 

Επίσης,  αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ά. 64 του πρώτου Σοβιετικού Συντάγματος, 

το οποίο αναγνώριζε απόλυτα την ισότητα των πολιτικών δικαιωμάτων μεταξύ 

ανδρών και γυναικών σε όλα τα αντιπροσωπευτικά σώματα.14 

 Στη συνέχεια, αναζητώντας την ιστορική προέλευση του κινήματος της 

πολιτικής χειραφετήσεως των γυναικών εντοπίζει ότι η τελευταία έχει αστικές 

καταβολές, πράγμα το οποίο αποδίδεται στο γεγονός ότι επικεφαλής του κινήματος 

ήταν φιλελεύθεροι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες της αστικής τάξης- ενίοτε και της 

αριστοκρατικής. Θεωρεί ότι ο φιλελευθερισμός αποτελεί το βασικό λόγο της 



ανάπτυξης του  γυναικείου κινήματος και προς επίρρωση αυτού του συλλογισμού 

ανάγεται στην ιδέα της αυτονομίας του λαού, έχοντας επηρεαστεί από την 

επιχειρηματολογία του J. Barthelemy15 περί συμπλήρωσης της αυτονομίας των 

λαών  δια της συμμετοχής των γυναικών σε αυτήν. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή μια 

δημοκρατία απαιτεί την ύπαρξη περισσότερων αυτοκυβερνώμενων- λελογισμένων 

όντων- και λιγότερων ετεροκυβέρνητων.  

Ο φεμινισμός κατά το μέρος που έχει ως αίτημα την διεκδίκηση των 

πολιτικών δικαιωμάτων δεν αποτελεί κίνημα ταξικό. Αποτελεί , πάντως, ένα αίτημα 

κοινωνικό που στόχο έχει την προάσπιση των κοινωνικών συμφερόντων όλων των 

γυναικών. Δεν αφορά ,δηλαδή, μια συγκεκριμένη τάξη, αλλά στοχεύει «εις την 

ολοκλήρωσιν της δημοκρατίας του πλήθους».16 Ωστόσο,  ο Σβώλος σπεύδει να 

αποσαφηνίσει ότι η ανισότητα δεν πλήττει με την ίδια ένταση και στον ίδιο βαθμό 

τις γυναίκες της αριστοκρατίας, όσο πλήττει την εργαζόμενη γυναίκα.17 Στην ουσία,  

στο σημείο αυτό φαίνεται να διαβαθμίζει την ανάγκη κατοχύρωσης των πολιτικών 

δικαιωμάτων ανάλογα με την κοινωνικο-ταξική θέση της γυναίκας· έτσι, θεωρεί ότι 

το πολιτικό δικαίωμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στην χειραφέτηση των 

γυναικών της αριστοκρατίας, ενώ αντίθετα για την εργαζόμενη γυναίκα της πόλης 

και της υπαίθρου θα αποτελέσει μέσο προστασίας των βιοποριστικών της 

συμφερόντων.  

Ο Σβώλος ως υπέρμαχος της γυναικείας ισοπολιτείας πολύ εύστοχα 

αποδομεί τα επιχειρήματα των πολεμίων της περί φυσικής, ηθικής και πνευματικής 

μειονεξίας των γυναικών, αποδίδοντάς τα στον εκκλησιαστικό μισογυνισμό. 

Αναφορικά με την αρχή της φυσικής κατανομής των λειτουργιών μεταξύ των 

φύλων, η οποία ήθελε τον άνδρα ως υπερασπιστή των οικονομικών συμφερόντων 

της οικογένειας και την γυναίκα ως εξάρτημα του τελευταίου, επισημαίνει ότι η 

αναγνώριση στη γυναίκα της ιδιότητας του πολίτη δεν συνεπάγεται την ανατροπή 

των φυσικών νόμων. Ούτως ή άλλως η πολιτική (la politique) είναι «κλήρος ενός 

ασήμαντου μέρους του πληθυσμού»18, στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο οι άνδρες 

όσο και οι γυναίκες. Επιπλέον, θεωρεί άστοχο το επιχείρημα ότι από τη στιγμή που 

οι γυναίκες δεν στρατεύονται, δεν μπορούν να αποκτήσουν τα ίδια πολιτικά 

δικαιώματα με τους άνδρες. Επισημαίνει ότι  «η πολιτική θέσις των ανθρώπων δεν 

μετριέται δια της παροχής της πλέον απανθρώπου υπηρεσίας».19 Όσο για τη θέση 

ότι από τη στιγμή που η πλειοψηφία των γυναικών δεν επιζητά τα εκλογικά 

δικαιώματα, και άρα δεν υφίσταται λόγος για την αναγνώρισή τους, ο Σβώλος 

ανταπαντά, ότι καμία απολύτως πολιτική μεταρρύθμιση δεν ζητήθηκε ποτέ από την 

πλειοψηφία. Η μειοψηφία είναι αυτή που με τους αγώνες της μεταβάλλει τα 

πράγματα. Και παραπέρα προβαίνει σε έναν παραλληλισμό της κατάστασης των 

γυναικών με αυτήν των δούλων, με την παραδοχή ότι οι δούλοι ποτέ δεν ζήτησαν οι 

ίδιοι την απελευθέρωσή τους. Ακόμη, το πολιτικό επιχείρημα ότι η γυναικεία 

ψήφος θα δίδεται κατά προτίμηση σε συντηρητικές ιδέες, λόγω της φύσης των 



γυναικών, δεν ευσταθεί κατά τον Σβώλο. Και αυτό, διότι δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί μια ενδεχόμενη “κακή χρήση” της ψήφου, η οποία σαφώς και δεν 

δύναται να είναι προδιαγεγραμμένη.20  

Μεταξύ άλλων ο Σβώλος προσεγγίζει το ζήτημα της οικογενειακής ψήφου21, 

η οποία είχε προ καιρού εμφανιστεί στη γαλλική έννομη τάξη, προκειμένου να την 

αντιδιαστείλει με την αρχή του ατομικού εκλογικού δικαιώματος. Σπεύδει να 

αποσαφηνίσει ότι η τάση καθιέρωσής της δεν αποτελεί απόπειρα διεύρυνσης της 

καθολικής ψήφου, αλλά αντίθετα απόπειρα αλλοίωσης της ατομικής φύσης του 

εκλογικού δικαιώματος. Σύμφωνα με την ως άνω τάση παρέχεται πρόσθετη ψήφος 

στον αρχηγό της οικογένειας, προκειμένου να ψηφίζει για λογαριασμό των μελών 

της που δεν απολαμβάνουν δικαίωμα ψήφου. Και το σύστημα αυτό εδράζεται στην 

παρωχημένη άποψη ότι «εν αρχή ην η οικογένεια» και ότι ο οικογενειάρχης 

εκπροσωπεί την οικονομική ενότητα του οίκου του. Και ως προς την φύση της 

οικογενειακής ψήφου, επισημαίνει, ότι αυτή συνιστά επαναφορά σε ένα 

αντίστροφο τιμηματικό σύστημα, καθώς ο έχων οικογένεια θα απολαμβάνει το 

δικαίωμα της ψήφου εις διπλούν. Από την άποψη αυτή η οικογενειακή ψήφος θα 

αποτελούσε ένα είδος «πολλαπλής ψήφου», η οποία θα αντέβαινε στην αρχή της 

δημοκρατίας και της ισότητας. Τέλος, ο Σβώλος επιθυμώντας να αποδομήσει 

εντελώς το ως άνω σύστημα επικρίνει τη ratio θέσπισής του, η οποία είναι η αύξηση 

της πολυτεκνίας, τουλάχιστον στη Γαλλία. Και διατυπώνει μια ρηξικέλευθη για την 

εποχή άποψη για την πολυτεκνία, σύμφωνα με την οποία για να υπάρξει κοινωνική 

πρόοδος απαραίτητη είναι όχι η αύξηση του αριθμού, αλλά η βελτίωση της ζωής 

των ανθρώπων. Και η κοινωνική εξέλιξη δεν δύναται να επιτευχθεί, εάν 

προτάσσονται συστήματα , όπως αυτό της οικογενειακής ψήφου.  

Ο Σβώλος επισημαίνει πως με βάση τον τότε ισχύοντα εκλογικό νόμο (ν. 

3363/1928)  ,ότι «το δικαίωμα ψήφου ανήκει σε κάθε δημότη», σε συνδυασμό την 

προϋπόθεση εγγραφής των εκλογέων στα μητρώα αρρένων, οι γυναίκες 

αποκλείονταν από το δικαίωμα του εκλέγειν, ακόμη και μετά την προσθήκη της 

ερμηνευτικής δήλωσης στο ά. 6 του Σ. 1927. Ωστόσο, λόγω ακριβώς αυτής της 

ερμηνευτικής δήλωσης , η οποία μεταξύ άλλων όριζε ότι «πολιτικά δικαιώματα εις 

τας γυναίκας δύναται να απονεμηθώσι δια νόμου», ο Σβώλος θεωρούσε ορθώς ότι 

οι γυναίκες μπορούσαν να εγγραφούν στα μητρώα με τροποποίηση του 

νομοθετικού καθεστώτος ad hoc. Αλλά ακόμη και να μην μεταβαλλόταν η οικεία 

νομοθεσία, πίστευε , ότι μόνο με τη ύπαρξη της ερμηνευτικής δήλωσης, που όριζε 

ότι η λέξη “πολίτης”  μεταξύ άλλων έχει την έννοια του υπηκόου ανεξαρτήτως 

φύλου, μπορούσαν να απονεμηθούν πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες.22 

Όμως, ο Σβώλος επισημαίνει το αρνητικό κλίμα των συντακτικών σωμάτων 

και του ευρύτερου πολιτικού κόσμου απέναντι στο ζήτημα της ισοπολιτείας των 

γυναικών. Ο νομοθέτης θα μπορούσε και με βάση το προηγούμενο Σύνταγμα (ά. 3 



Σ. 1911) να αναγνωρίσει πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες, διότι στην έννοια της 

«δημόσιας λειτουργίας» περιλαμβανόταν και η συμμετοχή των γυναικών στην 

εκλογική διαδικασία. Αντίθετα προς την άποψη αυτή , βέβαια, κινήθηκε η Επιτροπή 

των Εισηγητών της Γ’ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία θεωρούσε ότι τέτοιο 

δικαίωμα θα μπορούσε να αναγνωριστεί στις γυναίκες μόνο μέσω ρητής διάταξης 

του Συντάγματος, πρόταση η οποία απορρίφθηκε τελικώς.23 

Άξια αναφοράς είναι και η γνωμοδότηση του Σβώλου24 περί της απονομής 

του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στις γυναίκες, η οποία συνέβαλε στην κατοχύρωση 

των εν γένει πολικών τους δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, εκ του ν.δ. της 17ης 

Αυγούστου 1925, που αναγνώριζε δικαίωμα ψήφου των εγγράμματων γυναικών 

άνω των 30 στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από το 1927 και εξής, και εκ του 

ν.δ. της 5ης Φεβρουαρίου 1930 περί σύνταξης ειδικών εκλογικών καταλόγων για τις 

γυναίκες, συνάγεται η αναγνώριση των γυναικών ως εκλογέων. Εξ αυτού του 

γεγονότος οι γυναίκες είναι κατά λογική και νομική συνέπεια εκλόγιμοι, δίχως να 

απαιτείται η ρητή νομοθετική κατοχύρωση αυτού. Και πηγαίνει ένα βήμα 

παραπέρα, υποστηρίζοντας την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί του 

δικαιώματος του εκλέγειν και στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Ειδικότερα, από τη 

στιγμή που ο νόμος ορίζει ως ηλικία εκλογιμότητας τα 25 έτη για τους άνδρες, ενώ 

για τις γυναίκες ορίζεται μόνο η ηλικία του εκλογέως, ήτοι τα 30 έτη, θα μπορούσε 

να συναχθεί σιωπηρά το 30ο  έτος ως σημείο απόκτησης του δικαιώματος τόσο του 

εκλέγειν όσο και του εκλέγεσθαι για τις γυναίκες. Και προβαίνει σε αυτήν την 

ερμηνεία στα πλαίσια της ευρύτερης πρόσληψης των δικαιωμάτων του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι ως εν γένει πολιτικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, επισημαίνει ότι ,αν ο 

νομοθέτης επιθυμούσε να αποκλείσει τις γυναίκες από το δικαίωμα του 

εκλέγεσθαι, πριν ακόμα την έκδοση του διατάγματος του 1930, θα μπορούσε να το 

κάνει με το ν.δ της 27ης Οκτωβρίου 1927 , το οποίο όριζε ποιες κατηγορίες εκλογέων 

εξαιρούνταν από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δίχως βέβαια να περιλαμβάνει σε 

αυτές τις γυναίκες. Πάντως, ο Σβώλος όχι μόνο στην εν λόγω γνωμοδότηση, αλλά 

και σε κάθε ευκαιρία δεν παρέλειπε να τονίζει την ανάγκη εκλογής των γυναικών σε 

δημοτικά αξιώματα, ως έκφανση συμμετοχής στη διοικητική δράση. 

  Κλείνοντας, ο Αλ. Σβώλος με γλαφυρό τρόπο εντοπίζει τα βαθύτερα αίτια 

του αιτήματός τους για πολιτική χειραφέτηση. Αναδεικνύει ευφυώς τα ζητήματα 

τυπικής ισότητας, όπως αυτά προκύπτουν τόσο εκ του συνταγματικού κειμένου όσο 

και εκ της οικείας νομοθεσίας. Ωστόσο, αν και προσεγγίζει το ζήτημα της 

ισοπολιτείας από κοινωνιολογική σκοπιά, παραλείπει να θίξει ζητήματα 

ουσιαστικής ισότητας. Και ενώ το λογικό είναι η τυπική ισότητα να οδηγεί σε 

ουσιαστική, ένα ακόμα αίτιο καθυστέρησης της πολιτικής χειραφέτησης ήταν και οι 

αντιλήψεις των ίδιων των γυναικών αναφορικά με την κοινωνική τους θέση. Και 

αυτό γίνεται αντιληπτό και από την ίδια τη στάση των γυναικών στον τομέα της 

εργασίας. Ας αναλογιστεί κανείς πόσες γυναίκες υπέβαλαν μαζικά αιτήσεις για τον 



διορισμό τους σε θέσεις γραμματέων- δικαστικών υπαλλήλων, την ώρα που στον 

διαγωνισμό για τον διορισμό εισηγητών στο ΣτΕ υπέβαλε αίτηση μόνο μια τολμηρή, 

η Αγνή Ρουσοπούλου.  

B. Η υπόθεση της Αγνής Ρουσοπούλου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Το 1922 η Αγνή Ρουσοπούλου υπέβαλε αίτηση για να εγγραφεί στα Μητρώα 

Ασκουμένων, ωστόσο, απορρίφθηκε στα πλαίσια των γενικότερων αντιλήψεων που 

επικρατούσαν τότε στους κόλπους της κοινωνίας αλλά και των απόψεων του ίδιου 

του Δικηγορικού Συλλόγου περί ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος από 

γυναίκες. Το ανδροκρατούμενο Διοικητικό Συμβούλιο εκείνης της εποχής 

απαρτιζόταν από γνωστά ονόματα του ευρύτερου νομικού κόσμου, μεταξύ των 

οποίων και ο Στ. Παπαφράγκος που υπήρξε ο εισηγητής της υπόθεσης της Αγνής 

ενώπιον του ΣτΕ. Σύμφωνα με την άποψή τους δικηγόροι έπρεπε να διορίζονται 

μόνο άνδρες και το συμπέρασμα αυτό προέκυπτε δια της γραμματικής ερμηνείας 

των διατάξεων του τότε ισχύοντος νόμου περί Δικηγόρων, επειδή οι διατάξεις δεν 

ανέφεραν τίποτα για τις γυναίκες και χρησιμοποιούνταν η ορολογία: «ο 

ασκούμενος», «ο δικηγόρος».25 Βέβαια, με το ν.δ. της 30.9/3.10.1925 περί 

τροποποιήσεως του κώδικα δικηγόρων επιτράπηκε ο διορισμός των γυναικών ως 

δικηγόρων, αλλά με περιορισμούς. Τέτοιοι περιορισμοί ήταν η μη δυνατότητα 

εκλογής τους στο Δ.Σ του δικηγορικού συλλόγου, καθώς και η μη απόκτηση 

δικαιώματος εισόδου σε θέσεις δικαστικών λειτουργών. Αλλά και πέραν αυτών των 

ρητών περιορισμών που εξακολουθούσαν να υπονομεύουν τη θέση της γυναίκας- 

δικηγόρου, ετίθετο το ζήτημα της ουσιαστικής ισότητας απέναντι στους άνδρες 

συναδέλφους τους. Μάλιστα, ο φόβος της ανδροκρατούμενης κοινωνίας απέναντι 

στο ενδεχόμενο εισόδου των γυναικών σε υψηλά ιστάμενες θέσεις, όπως αυτές της 

απονομής της δικαιοσύνης, επιβεβαιώνεται τόσο από την άρνησή της να υποδεχτεί 

στους κόλπους της δικηγορίας τις γυναίκες ,όσο και από το γεγονός ότι από τη 

στιγμή που κατοχυρώνεται ρητά το δικαίωμα άσκησης δικηγορίας σε αυτές σπεύδει 

να υψώσει ανάχωμα στην πρόσβασή τους σε θέσεις δικαστικών λειτουργών. Μέσα 

σε αυτό το κλίμα που επικρατεί το 1929 προκηρύσσεται ο πρώτος διαγωνισμός για 

την πλήρωση δέκα θέσεων Εισηγητών στο ΣτΕ. Η Αγνή Ρουσοπούλου υποβάλει 

αίτηση προκειμένου να διαγωνιστεί. Ωστόσο, η αίτηση της απορρίπτεται με το 

αιτιολογικό ότι ο σχετικός νόμος όριζε ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή των πτυχιούχων Νομικής στις εξετάσεις την εκπλήρωση των 

στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και επομένως, επιτρέπονταν μόνο οι άνδρες! Στις 

15 Μαΐου 1929 ασκεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της από 3 Απριλίου 

1929 πράξεως, η οποία εκδόθηκε κατά το άρθρο 14  του ν. 3713/1928 περί 

ιδρύσεως του ΣτΕ και το α. 8 του από 24 Δεκεμβρίου 1928 εκτελεστικού 

διατάγματος της Εξεταστικής Επιτροπής, και με την οποία απορριπτόταν το αίτημά 

της βάσει του ως άνω αιτιολογικού. Να σημειωθεί, πάντως, ότι η Επιτροπή του 

διαγωνισμού απαρτιζόταν από τρεις (άνδρες) συμβούλους της επικρατείας26, 



γεγονός που ίσως προοικονομούσε το αποτέλεσμα της δίκης, μιας και οι δικαστές 

θα δίσταζαν να ακυρώσουν την εκδοθείσα από τους συναδέλφους τους πράξη. 

Μήπως, λοιπόν, η έκβαση της δίκης ήταν προδιαγεγραμμένη δεδομένων των 

εδραιωμένων αντιλήψεων στην κοινωνία και της διαστρεβλωτικής ερμηνείας των 

διατάξεων από τον ανδροκρατούμενο νομικό κόσμο; To θέμα συζητήθηκε σε 

αυξημένη Ολομέλεια και πράγματι επιβεβαιώθηκε το παραπάνω, καθώς «σε 

πανηγυρική συνεδρίαση το Συμβούλιο απέρριψε πανηγυρικά την αίτησή (μου)»27, 

όπως είπε και η ίδια η Αγνή. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιχειρηματολογία του Σβώλου ως πληρεξουσίου 

δικηγόρου της Αγνής Ρουσοπούλου στο υπόμνημά του. 28  Ειδικότερα, προσεγγίζει 

την ευρεία έννοια του πολίτη και επιχειρεί να τη συνδέσει με την πρόσβαση “εις τα 

δημόσιας λειτουργίας”, διευκρινίζοντας ότι η έννοια του πολίτη δεν περιλαμβάνει 

μόνον τους ημεδαπούς-Έλληνες, αλλά και όσους απέκτησαν κατά τους νόμους του 

Κράτους αυτή την ιδιότητα, όπως ακριβώς ορίζεται στο άρθρο 3 του Σ. 1844, του Σ. 

1864 και του Σ. 1911 (αναθεώρηση). Εκκινώντας από αυτήν την πάγια θέση 

προχωρά ένα βήμα παραπέρα, προκειμένου να υπαγάγει στην ευρεία αυτή έννοια 

του πολίτη και τις γυναίκες. Την διαπίστωση αυτή αντλεί μέσα από το εξής ευφυές 

επιχείρημα: όταν ψηφίστηκε το Σ. του 1864 προφανώς και ο συντακτικός νομοθέτης 

είχε υπόψη του ότι με τους νόμους που είχαν ήδη ψηφιστεί βάσει του Σ. 1844, οι 

γυναίκες είχαν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες (λ.χ. στην εκπαίδευση, στις 

φυλακές κλπ). Επομένως, προβαίνοντας σε μια αναζήτηση της βούλησης του 

συντακτικού νομοθέτη, συμπεραίνει ότι εάν εκείνος ήθελε να αποκλείσει τις 

γυναίκες από τα δημόσια λειτουργήματα, και κατ’ επέκταση να ταυτίσει την έννοια 

του πολίτη με την έννοια του άρρενος, θα το είχε διατυπώσει τούτο ρητά. Άλλωστε, 

μοναδική περίπτωση ταύτισης της έννοιας του πολίτη με εκείνη του άρρενος 

συναντούσε κανείς στον εκλογικό νόμο -δια της στείρας γραμματικής ερμηνείας 

του- μέσω της προϋπόθεσης εγγραφής των εκλογέων σε μητρώα αρρένων. 29 

Αναφερόμενος στο ειδικό νομοθετικό καθεστώς που διείπε την πρόσληψη 

αλλοδαπών σε δημόσιες θέσεις, 30 ο Σβώλος εξ αντιδιαστολής τονίζει ότι οι γυναίκες 

έχοντας την ιδιότητα του «πολίτη» και του «δημότη», έχουν πρόσβαση στις 

δημόσιες υπηρεσίες αυτομάτως, δίχως να πρέπει να ψηφιστεί νόμος που να την 

επιτρέπει ρητά. Επιπλέον, επισημαίνει ότι ούτε το Σύνταγμα ούτε οι οργανικοί 

νόμοι αποκλείουν ρητώς την πρόσβασή τους στις δημόσιες θέσεις, από τη στιγμή 

που διαθέτουν τα  τυπικά προσόντα. 

Επιπλέον, ο Αλ. Σβώλος αντλεί επιχείρημα για την πρόσβαση των γυναικών σε 

δημόσιες λειτουργίες από την διαμορφωθείσα κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, 

διαπιστώνει ότι η αθρόα πρόσβαση των γυναικών στην εργασία, τόσο σε ιδιωτικές 

όσο και σε δημόσιες θέσεις διαφόρων κλάδων, βαίνει διαρκώς αυξανόμενη. 

Επιπλέον, κάνει μια αναγωγή και στην νομική πραγματικότητα, επισημαίνοντας ότι 



η νομοθεσία σπάνια έκανε διάκριση μεταξύ αρρένων και θηλέων και ακόμη και 

όταν ο νόμος σιωπούσε , εκατοντάδες γυναίκες γίνονταν δεκτές σε διαγωνισμούς ή 

διορίζονταν απευθείας σε υπηρεσίες, χωρίς να αμφισβητηθεί ποτέ η νομιμότητα 

του διαγωνισμού. Έτσι, οι γυναίκες γίνονταν δεκτές ακόμη και σε θέσεις δικαστικών 

υπαλλήλων ως γραφείς, δακτυλογράφοι και γραμματείς πολυμελών δικαστηρίων 

και δικαστικοί υπογραμματείς.31 

Η συμβολή του οργανωμένου γυναικείου κινήματος και των πολιτικών 

κομμάτων εκείνης της περιόδου υπήρξε καταλυτική στον αγώνα για πλήρη εξίσωση 

της γυναίκας με τον άνδρα ως προς το εκλογικό δίκαιο και ως προς τα λοιπά 

πολιτικά και αστικά δικαιώματα. Η πολιτική αυτή κίνηση εκδηλώθηκε στην Γ’ και Δ’ 

Αναθεωρητική Συνέλευση του 1927 και ολοκληρώθηκε δια της προσθήκης της  

ερμηνευτικής δήλωσης στο άρθρο 6 Σ. 1927. Σύμφωνα με τον Σβώλο32, η 

ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 6 Σ. 1927 καθιέρωνε ότι το φύλο δεν δύναται να 

αποτελέσει προσόν για την κατάληψη δημόσιας θέσεως, τουτέστιν απαγόρευε τις 

διακρίσεις μεταξύ των πολιτών λόγω φύλου. Στην ελληνική έννομη τάξη δεν υπήρχε 

ανάγκη να τεθεί διάταξη που θα καταργούσε ρητώς κάθε περιορισμό εναντίον των 

γυναικών στα δημόσια λειτουργήματα, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, καθώς 

σε εμάς δεν υπήρχε κάποιος γενικός  νομοθετικός περιορισμός, αλλά οι περιορισμοί 

προέκυπταν δια βεβιασμένων ερμηνειών χωρίς νομοθετικό έρεισμα (όπως στην 

περίπτωση του διορισμού των γυναικών ως δικηγόρων). Έτσι, από τη στιγμή που το 

δυσκολότερο κομμάτι είχε επιλυθεί – δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, έστω και υπό 

περιορισμούς (μείζον), η ερμηνευτική δήλωση για πρόσβαση στις κρατικές 

υπηρεσίες ήταν αρκετή (έλασσον). Δεν απαιτούνταν, δηλαδή,  ρητή διάταξη εντός 

του συνταγματικού κειμένου. Άλλωστε, ratio της ερμηνευτικής δήλωσης κατά τον 

Σβώλο33 δεν ήταν να επιτραπεί για πρώτη φορά η είσοδος των γυναικών στις 

δημόσιες θέσεις (θετική λειτουργία) - εφόσον υπήρχαν χιλιάδες γυναίκες που είχαν 

διοριστεί σε δημόσιες θέσεις-, αλλά να αποτρέψει το νομοθέτη να καθορίσει 

περιορισμούς για την κατάληψη ορισμένων θέσεων από γυναίκες, επιτελώντας μια 

αρνητική λειτουργία. Επιπλέον, δεύτερος δικαιολογητικός λόγος θέσπισής της ήταν 

η καθιέρωση της αρχής της αξιοκρατίας ως θεμελιώδους αρχής του 

δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου. Επιδίωκε, δηλαδή, να καταστεί σαφές ότι όχι κάθε 

έλληνας πολίτης δικαιούται να διορισθεί σε δημόσια υπηρεσία, αλλά μόνον αυτός 

που έχει τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο εκάστοτε νόμος. Και προβαίνοντας σε μια 

λογική ερμηνεία της διατάξεως 6 του Σ. διαπιστώνει ότι τυπικό προσόν του 

υπαλλήλου δεν αποτελούσε προφανώς το φύλο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που με το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο η 

Ελλάδα απέκτησε έναν δικαιοκρατικό θεσμό, ο οποίος θα λειτουργούσε 

ανασταλτικά σε κάθε είδους  αυθαιρεσίες εκ μέρους της διοίκησης και του 

νομοθέτη34, στην πράξη η περίοδος του Μεσοπολέμου αποδείχθηκε ότι ήταν μια 

ακατάλληλη συγκυρία για την ευδοκίμηση τέτοιου είδους θεσμών. Είναι μια 



περίοδος κατά την οποία τυποποιούνται στην ελληνική έννομη τάξη εγκλήματα 

γνώμης35, πριν ακόμα και την επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος της 4ης 

Αυγούστου 1936,  με το ΣτΕ να μη αντιτάσσεται σε θέματα παραβίασης ατομικών 

δικαιωμάτων.36 Αλλά όπως διαφαίνεται και από την υπόθεση της Αγνής 

Ρουσοπούλου το ΣτΕ υπήρξε άτολμο και συντηρητικό σε μείζονα νομικά και 

κοινωνικά  ζητήματα, όπως αυτό της ισότητας των φύλων. 

Καταρχάς η βασική διάσταση απόψεων μεταξύ του Αλ. Σβώλου και του εισηγητή 

του Συμβουλίου της Επικρατείας Στ. Παπαφράγκου εκκινεί από την διαφορετική 

πρόσληψη περί της κανονιστικότητας των διατάξεων του Συντάγματος. Από τη μία 

πλευρά, ο Σβώλος αναγνωρίζει κανονιστικό χαρακτήρα σε όλες τις διατάξεις του 

Συντάγματος ανεξαιρέτως, ενώ από την άλλη πλευρά ο Παπαφράγκος ενστερνίζεται 

την γερμανική θεωρία εκείνης της εποχής περί διαβάθμισης- κατηγοριοποίησης των 

διατάξεων του Συντάγματος. Ο τελευταίος δεχόταν την ύπαρξη μιας ενδιάμεσης 

κατηγορίας συνταγματικών κανόνων, οι οποίοι ήταν διατάξεις που έθεταν έναν 

“καταρχήν ή κατά βάσιν” (grundsaetzlich) κανόνα. Τέτοιες διατάξεις υπήρχαν 

πλείστες στο γερμανικό Σύνταγμα της Βαϊμάρης του 1919. Σύμφωνα με την ως άνω 

θεωρία, αυτές είχαν κανονιστικό περιεχόμενο, δηλαδή μπορούσαν να αποτελέσουν 

καταρχήν κριτήριο ελέγχου συνταγματικότητας ενός νόμου. Ωστόσο, η 

κανονιστικότητά τους είχε κατευθυντήριο χαρακτήρα προς το νομοθέτη , 

παρέχοντάς του συνταγματικό έρεισμα για να λάβει μέτρα. Παρείχαν , δηλαδή, 

ευρύτατη διαπλαστική εξουσία στο νομοθέτη, ο οποίος δεν ελεγχόταν για την 

διαρρύθμιση του μέτρου, ούτε για το αν έλαβε ή όχι κάποιο μέτρο προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ο δικαστής μόνο κατ’ εξαίρεση και σε οριακές περιπτώσεις μπορούσε 

να αξιοποιήσει τις διατάξεις αυτές για να κρίνει αντισυνταγματικό έναν νόμο, 

δηλαδή, σπανίως, όταν το μέτρο που λάμβανε ο νομοθέτης κινούνταν ακριβώς στην 

αντίθετη κατεύθυνση από τη συνταγματική αυτή διάταξη.37 Επομένως, ο έλεγχος 

συνταγματικότητας των νόμων ,σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ήταν μόνον θετικός 

και όχι αρνητικός και άρα επικεντρωνόταν σε ό, τι προβλεπόταν εκ του νόμου και 

όχι σε ό, τι δεν προβλεπόταν. Ωστόσο, ο Σβώλος ευφυέστατα, και επειδή γνωρίζει 

την αντίληψη του ΣτΕ πάνω στο ζήτημα του δικαστικού ελέγχου τήρησης της αρχής 

της ισότητας, επικαλείται ως νομική βάση το εδ.β’ του ά. 6 Σ και την επ’ αυτού 

ερμηνευτική δήλωση. Όμως, ο Παπαφράγκος φαίνεται να μην αναγνωρίζει την 

κανονιστικότητα ακόμη και της ερμηνευτικής δήλωσης, προβαίνοντας σε μια 

διαστρεβλωτική ερμηνεία αυτής με το να θεωρεί ότι δεν αρκεί για να επιτραπεί η 

είσοδος των γυναικών στις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίθετα, εάν εκλάμβανε την 

ερμηνευτική δήλωση ως μια διάταξη πλήρους κανονιστικότητας δεν θα 

απορριπτόταν η αίτηση ακυρώσεως της Αγνής Ρουσοπούλου.  

Κατά τον Σβώλο, εκ της σιωπής του νομοθέτη ως προς την πρόσληψη γυναικών 

ως εισηγητών στο ΣτΕ («ό, τι δεν απαγορεύεται») συνάγεται το επιτρεπτό της 

συμμετοχής τους στον διαγωνισμό( «επιτρέπεται»). Αντίθετα, κατά τον 



Παπαφράγκο, από την σιωπή του νομοθέτη περί του ζητήματος («ότι δεν 

προβλέπεται ρητά») συνάγεται η βούλησή  του να μην επιτρέψει την είσοδο των 

γυναικών στη συγκεκριμένη θέση, αυτής του εισηγητή- δικαστή. Αφενός ο Σβώλος 

επικαλείται το γράμμα των διατάξεων του Συντάγματος του 1927, καθώς ως 

φαίνεται η ερμηνευτική δήλωση κάνει λόγο ρητώς για απαγόρευση διακρίσεων 

λόγω φύλου. Αφετέρου ο Παπαφράγκος επικαλείται το πνεύμα του Συντάγματος, 

υποστηρίζοντας ότι η ratio της ερμηνευτικής δήλωσης είναι η επιβεβαίωση μιας 

ήδη διαμορφωθείσας κατάστασης και όχι η απονομή  στις γυναίκες του 

δικαιώματος εισόδου σε νέες δημόσιες θέσεις. η βούληση του συντακτικού 

νομοθέτη ήταν να νομιμοποιήσει την υπάρχουσα κατάσταση, διότι ο συντακτικός 

νομοθέτης είχε «την ενδόμυχον πεποίθηση ότι δια της ερμηνευτικής δηλώσεως δεν 

εισάγει ριζικήν καινοτομίαν».38 Η φράση αυτή αποδεικνύει την  συντηρητική 

αντίληψη του Παπαφράγκου για το Σύνταγμα του 1927, καθώς δεν φαίνεται να 

αποδεχόταν τον ριζοσπαστικό του χαρακτήρα. 

Εν κατακλείδι, το αιτιολογικό της απόφασης της Ολομέλειας του τότε 

νεοσύστατου ΣτΕ, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακυρώσεως της Αγνής 

Ρουσοπούλου, αποτελεί απόρροια των κοινωνικών αντιλήψεων της εποχής εκείνης 

αναφορικά με την πρόσβαση των γυναικών σε ανώτερες θέσεις. Δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι μόλις λίγα χρόνια πριν απαγορευόταν η είσοδος των γυναικών στο 

δικηγορικό επάγγελμα. Άλλωστε, τόσο εκ των περιορισμών  του νομοθετικού 

διατάγματος βάσει του οποίου επιτράπηκε τελικώς η εγγραφή των γυναικών στα 

μητρώα ασκουμένων, όσο και εκ των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν καθημερινά οι 

γυναίκες στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος , δύναται να συναχθεί ο 

φόβος της ανδροκρατούμενης κοινωνίας για την επαγγελματική εξέλιξη των 

γυναικών. Ένας φόβος αναφορικά με το ενδεχόμενο άσκησης  από το “ αδύναμο” 

φύλο μιας εκ των τριών εξουσιών, της δικαστικής.  
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δήλωση του ά.6 του Σ. 1911, όπως προέκυψε κατόπιν της αναθεώρησης, οριζόταν ότι: «Η αληθής 
έννοια του άρθρου είναι ότι εις κρατικάς υπηρεσίας διορίζονται υπάλληλοι  μόνον πολίται Έλληνες, 
εφ’ όσον κέκτηνται τα υπό του νόμου οριζόμενα προσόντα, ξένοι δε μόνον δι΄ειδικού νόμου 
επιτρέπεται». 
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Μάλιστα, για πρώτη φορά στο Σύνταγμα του 1927 καθιερωνόταν ρητά ο έλεγχος 
συνταγματικότητας των νόμων με την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5 Σ, η οποία όριζε ότι « η 
αληθής έννοια της διατάξεως είναι ότι τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμον, 
ούτινος το περιεχόμενον αντίκειται προς το Σύνταγμα». 
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Βλ την ψήφιση του πρώτου αντικομουνιστικού νόμου (ν.4229/1929), του γνωστού ως 
«ιδιώνυμου», προάγγελος του οποίου ήταν το ν.δ. της 23.4.1924 «περί κατοχυρώσεως του 
δημοκρατικού πολιτεύματος», γνωστού και ως «Κατοχυρωτικού». 
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 Ν. Αλιβιζάτου, «Η ίδρυση του ΣτΕ το 1928:ένα ιστορικό παράδοξο;», σε Χ. Χατζηϊωσήφ(επιμ.), 
Ιστορία της Ελλάδος του 20

ου
 αιώνα: όψεις πολιτικής και οικονομικής ιστορίας 1900-1940, τόμος Β2, 

εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, σελ .254 
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 Α. Καϊδατζή ,ό.π., σελ. 516-517 
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