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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 

Το θέμα της παρούσας εργασίας δεν είναι δικής μου έμπνευσης. Όταν σ’ ένα 

σεμιναριακό μεταπτυχιακό μάθημα το καλοκαίρι του 2013 αναζητούσα θέμα 

εργασίας ο διδάσκων καθηγητής κ. Χρήστος Χατζηιωσήφ μου πρότεινε το 

συγκεκριμένο. Η αδυναμία, όμως, εύρεσης του πρωτογενούς υλικού δεν μου 

επέτρεψε τότε να προχωρήσω στην εκπόνηση εργασίας με το θέμα αυτό. Αργότερα, 

σε μία από τις επισκέψεις μου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και συγκεκριμένα 

στην «Κλειστή Συλλογή Ελευθερίου Βενιζέλου», τυχαία ανακάλυψα ότι υπάρχει εκεί 

το υλικό που μέχρι τότε αδυνατούσα να βρω. Η ανακάλυψη αυτή σήμανε, ύστερα και 

από την προτροπή του κ. Χατζηιωσήφ, την ανάληψη θέματος διπλωματικής εργασίας 

σχετικού με το Συμβούλιο της Επικρατείας.  

       Η εργασία αυτή, δεδομένου ότι η βιβλιογραφία που αφορούσε στο θέμα και στη 

συγκεκριμένη εποχή ήταν περιορισμένη, ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια πολλών 

ανθρώπων. Ολοκληρώθηκε με την προθυμία και την αρωγή των εργαζομένων της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με τη βοήθεια των εργαζομένων της 

Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου και των Κλειστών Συλλογών της ίδιας 

Βιβλιοθήκης, με τη βοήθεια των εργαζομένων του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης και του 

Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου. Τους ευχαριστώ όλους για την αγάπη τους και την 

ειλικρινή  διάθεση προσφοράς τους.  

     Ευγνωμοσύνη όμως χρωστώ και σε όλους τους διδάσκοντες και τους συναδέλφους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. της Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 

Ιστορίας γιατί τα τελευταία δυόμισι χρόνια με μετέφεραν, ο καθένας με τον τρόπο 

του, σε ένα κόσμο γνώσης, προβληματισμού και επιστημοσύνης. Τους ευχαριστώ 

γιατί για δύο απογεύματα κάθε εβδομάδα μου δινόταν η ευκαιρία να υπάρχω σε ένα  

περιβάλλον πολιτισμού, ανταλλαγής απόψεων, συντροφικότητας και επιστήμης. 

Ευγνωμοσύνη ιδιαίτερη χρωστώ στον επιβλέποντα καθηγητή μου τον κ. Χρήστο 

Χατζηιωσήφ. Ο υπαινικτικός του λόγος ήταν για εμένα ένας κώδικας που έπρεπε 

κάθε φορά να αποκρυπτογραφήσω. Και όταν τελικά τα κατάφερνα, καταλάβαινα πως, 

οτιδήποτε είχε ειπωθεί, ήταν εκείνο στο οποίο θα ήθελα να εντρυφήσω. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

  Η ανάγκη για έλεγχο των πράξεων και των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων 

του κράτους προκειμένου να αποφεύγονται αυθαιρεσίες και παραβιάσεις του νόμου 

είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη, εάν μάλιστα το ίδιο το κράτος στοχεύει στην 

ευνομία και την καλή διοίκηση. Στον ελληνικό χώρο αυτή η φιλοδοξία άρχισε εν 

πολλοίς να πραγματοποιείται μετά από την ίδρυση και τη λειτουργία του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, το 1929, ως ανεξάρτητου και ανώτατου δικαστηρίου που θα 

εξασφάλιζε την ακριβή εφαρμογή των νόμων με την ταυτόχρονη ενίσχυση του 

κύρους τους, περιορίζοντας την κρατική αυθαιρεσία και τονώνοντας την εμπιστοσύνη 

των πολιτών στο κράτος. Η ίδρυσή του αποτελούσε τον εκούσιο αυτοπεριορισμό της 

εξουσίας των διοικητικών αρχών και οργάνων στις επιταγές ενός κράτους δικαίου. 

     Βέβαια, η ίδρυση και η λειτουργία αυτού του ανώτατου δικαστηρίου δεν 

αποτελούσε ένα συγκυριακό δημιούργημα της εποχής του Μεσοπολέμου. Ο 

εμπνευστής του θεσμού, τουλάχιστον στη σύγχρονη εκδοχή του, ο Ελ. Βενιζέλος, είχε 

ήδη από το 1911 προτείνει τη δημιουργία του, που όμως δεν την επέτρεψαν οι τότε  

ιστορικές συγκυρίες. Η δημιουργία, όμως, του θεσμού στην ταραγμένη εποχή του 

Μεσοπόλεμου είχε τη δική της σημασία και περιελάμβανε πολλαπλές επιδιώξεις και 

σκοπούς. Τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί, ο Εθνικός Διχασμός, η Μικρασιατική 

Καταστροφή και ο ερχομός ενός τεράστιου αριθμού προσφύγων, η άνοδος του 

κομμουνισμού, η θέσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι εν γένει πολιτικές και 

οικονομικές συγκυρίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό παρείχαν στην κυβέρνηση 

Βενιζέλου τη βάση ώστε να προχωρήσει στην ίδρυση του Δικαστηρίου. 

        Άλλωστε, το δικαστικό σύστημα σε πολλές ιστορικές περιόδους 

χρησιμοποιήθηκε από τους εκάστοτε κυβερνώντες προκειμένου να τους στηρίξει 

πολιτικά και να τους βοηθήσει ώστε να εδραιώσουν την εξουσία τους, χωρίς αυτό να 

σημαίνει απαραίτητα ότι τα δικαστήρια και οι δικαστές γίνονταν έρμαια αυτών των 

επιδιώξεων. Σε πολλές περιπτώσεις, έστω και αν η δημιουργία τους ενείχε σκοπούς 

ξένους με την αποστολή τους, τα δικαστήρια με τη νομολογία τους κατάφεραν να 

εδραιώσουν τη λειτουργία και το ρόλο τους, κερδίζοντας παράλληλα την αποδοχή 

των πολιτών. Φυσικά, ο δρόμος αυτός δεν ήταν πάντα απρόσκοπτος καθώς και οι 
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ίδιοι οι δικαστές ήταν φορείς ιδεολογιών και κοινωνικών αντιλήψεων που δύσκολα 

μπορούσαν να ξεπεράσουν.  

     Υπό τα δεδομένα αυτά, η παρούσα εργασία δεν φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που 

υπάρχει σχετικά με την ιστορία του θεσμού στην ελληνική ιστορική βιβλιογραφία, 

αλλά αντίθετα να το αναδείξει. Αποσκοπεί επίσης, αφενός στο να παρακολουθήσει 

τις ιστορικές εξελίξεις μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του θεσμού και αφετέρου να 

παρουσιάσει, μέσω των αποφάσεων που εξέδωσε το Δικαστήριο κατά τα δύο πρώτα 

χρόνια της λειτουργίας του, τη θεματολογία που το απασχόλησε και τον τρόπο με τον 

οποίο αντιμετώπισε τις υποθέσεις που υπήχθησαν σε αυτό. Η θεματολογία των 

υποθέσεων, φυσικά, δεν εξετάζεται υπό την αυστηρή νομική σκοπιά της, αν και σε 

όσες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαίο παραθέτονται νομικού τύπου επεξηγήσεις, αλλά 

καταγράφεται και εξετάζεται με ιστορική οπτική.  

     Το υλικό των αποφάσεων εντοπίστηκε στην «Κλειστή Συλλογή Ελευθερίου 

Βενιζέλου» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, όπου και εντοπίστηκαν και άλλες 

μελέτες της εποχής σχετικές με το θέμα που εξετάζεται. Αποδελτιώθηκαν και οι 1126 

αποφάσεις, οι οποίες χωρίστηκαν σε έξι κατηγορίες. Ασφαλώς, δεν θα μπορούσε  να 

γίνει λεπτομερειακή μνεία σε όλες τις αποφάσεις. Για το λόγο αυτό, η επιλογή των 

περισσότερο αντιπροσωπευτικών από αυτές ήταν επιβεβλημένη.    

     Αρχικά γίνεται μία επισκόπηση στην ιστορία του θεσμού, η οποία αρχίζει από το 

1833 και καταλήγει στο 1911. Ακολουθούν μία αναφορά στις κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες της εποχής, καθώς και η ανάλυση των πολιτικών και 

κοινωνικών δεδομένων της διετίας 1927 – 1929 που οδήγησαν στην ίδρυση και τη 

λειτουργία του Δικαστηρίου. Ακολουθεί η παρουσίαση του εκτελεστικού νόμου του 

Δικαστηρίου. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται κάποια στατιστικά στοιχεία αναγκαία 

για τη σύνθεση μιας συνοπτικής εικόνας των εργασιών του Δικαστηρίου κατά τα δύο 

εξεταζόμενα έτη. Έπονται οι έξι κατηγορίες που σε κάποιες περιπτώσεις χωρίζονται 

και σε υποκατηγορίες. Εντός των κατηγοριών γίνεται προσπάθεια να φωτιστούν, 

έστω ακροθιγώς, ορισμένα στοιχεία της πολιτικής, ιδεολογικής και οικονομικής 

πραγματικότητας της εποχής, προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι 

αποφάσεις του Συμβουλίου. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με μία προσπάθεια 

εξαγωγής συμπερασμάτων, συμπληρωματικών προς εκείνα που έχουν προηγηθεί στις 

επιμέρους κατηγορίες.  

 

 



 

 

   

8

 
 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 
 
 
 

i. 1833 – 1844: οι απαρχές. 
   
Ο θεσμός του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο του 

δημοσίου δικαίου πολλών ευρωπαϊκών κρατών1, και λειτούργησε ως σώμα 

προπαρασκευαστικό των νόμων και των κανονιστικών διαταγμάτων, αλλά και ως 

ανώτατο διοικητικό δικαστήριο2. Στην Ελλάδα το Συμβούλιο της Επικρατείας 

συστάθηκε κατά το πρότυπο του Γαλλικού Conseil d’ Etat3, αν και κατά την 

μοναρχική περίοδο λειτούργησε περισσότερο ως «Συμβούλιο του Στέμματος», 

αντίστοιχο με το Γαλλικό Conseil du Roi4.  

      Ήδη στο άρθρο 15 του Νομοθετικού Διατάγματος της 3/15 Απριλίου 1833, «περί 

της διαιρέσεως του Βασιλείου και της Διοικήσεως αυτού», που εκδόθηκε από το 

καθεστώς της Αντιβασιλείας, αναφέρεται ότι «προς συζήτησιν των σπουδαιοτέρων του 

Κράτους υποθέσεων και λύσιν διοικητικών αμφισβητήσεων θέλει συσταθή Συμβούλιον 

της Επικρατείας» 5. Τελικά το Συμβούλιο συστάθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 18 

Σεπτεμβρίου 1835 που είχε τον τίτλο «Οργανικόν Διάταγμα περί συστάσεως 

Συμβουλίου της Επικρατείας». Στο προοίμιο του Διατάγματος γινόταν γνωστό ότι ο 

βασιλιάς προχώρησε στην ίδρυση του θεσμού του Συμβουλίου έχοντας ως σκοπό όχι 

μόνο να περιστοιχίσει το θρόνο με άνδρες που είχαν ιδιαίτερες  γνώσεις και πείρα, 

αλλά και να δώσει μέσω της ίδρυσης του Συμβουλίου άλλο ένα νέο δείγμα της 

αγάπης και της εμπιστοσύνης του προς τους υπηκόους του Βασιλείου. Στα πρώτα 

                                                 
1 Για μία συγκριτική μελέτη στα ελληνικά που αφορά στην εποχή βλ., Κ. Δ. Πολυχρονιάδης, Το 
Συμβούλιο της Επικρατείας: μελέτη συγκριτικής νομοθεσίας, εκδ. Τυπογραφία Ι. Δ. Στασινόπουλος, 
1911, & Ιωάννης Φραγκιάς, Το εν Ελλάδι Συμβούλιο της Επικρατείας, τ. 1ος , τχ. Α΄, Β΄, εκδ., 
Τυπογραφείο Παρασκευά Λεώνη, 1915, σ.  22-122. 
2 Τηλέμαχος Κοντός, Το Συμβούλιον της Επικρατείας εν Ελλάδι, εκδ. Τυπογραφείο Πετράκου, 1914,  σ. 
6.  
3 Για μια εμπεριστατωμένη μελέτη του θεσμού στην Γαλλία ως το 1928, βλ., Π. Δ. Μερτικόπουλος, Ο 
θεσμός του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρακτικά Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, 1928, στο 
http://books.google.gr/books?id=imw4bDgjCh4C&printsec=frontcover&dq=%CE%BC%CE%B5%CF
%81%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF
%83&hl=el&sa=X&ei=dzEPVKuJCYzaaPPBgfAI&redir_esc=y#v=onepage&q=%CE%BC%CE%B5
%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF
%CF%83&f=false 
4 Άθως Τσούτσος, Αφιέρωμα εις την πεντηκονταετίαν του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδ. Αφοί Π. 
Σάκκουλα, 1979, σ. 296 & Πέτρος Ι. Μηλιαράκης Περί του Συμβουλίου Επικρατείας, 1985, σ. 13.  
5Τηλέμαχος Κοντός, ό.π., σ. 26, & Στάμος Παπαφράγκος, Μελέται, Λόγοι, Διαλέξεις, εκδ. Τυπογραφείο 
Αγγ. Αθ. Κλεισιούνη, 1940, σ. 169. 
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άρθρα οριζόταν ότι ο ρόλος του Συμβουλίου θα ήταν διττός· θα αποτελούσε την 

ανώτατη συμβουλευτική αρχή με την οποία ο βασιλιάς θα συζητούσε τις υποθέσεις 

του κράτους (άρθρο 1)6 και θα αποφάσιζε σχετικά με τις υποθέσεις  που θα του 

αναθέτονταν (2) 7, κυριότερες των οποίων ήταν οι διοικητικές διαφορές. 

     Στο Συμβούλιο που συστάθηκε το 1835 ο αριθμός των Συμβούλων οριζόταν 

τουλάχιστον σε είκοσι8, οι οποίοι έπρεπε να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ηλικία 

άνω των 30, χωρίς να απαιτούνται άλλα ιδιαίτερα προσόντα. Το Δικαστήριο θα 

διαιρούνταν σε τέσσερα Τμήματα, το Τμήμα της αστικής και ποινικής νομοθεσίας, το 

Τμήμα το σχετικό με τα οικονομικά, το Τμήμα που θα εξέταζε τις διοικητικές 

διαφορές και εκείνο που θα εξέταζε τις εκκλήσεις κατά του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η 

ένδεια όμως που αντιμετώπιζε το νεοσύστατο κράτος σε επιστημονικό δυναμικό, 

καθώς και οι πολιτικές σκοπιμότητες και οι ισορροπίες που έπρεπε να τηρηθούν 

οδήγησαν στο διορισμό ως Συμβούλων κυρίως οπλαρχηγών της Επανάστασης, καθώς 

και μεγαλοϊδιοκτητών γης, γεγονός που προκάλεσε την εξαπόλυση κατηγοριών και 

εναντίον του νέου θεσμού για ολιγαρχική σύνθεση9. Έτσι, ως πρώτοι Σύμβουλοι 

Επικρατείας διορίστηκαν οι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ανδρέας Ζαΐμης, Γεώργιος 

Κουντουριώτης, που ήταν και ο πρώτος Πρόεδρος του Συμβουλίου, Αναγνώστης 

Δελιγιάννης, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Ιωάννης Μέξης, Πέτρος Μαυρομιχάλης, 

Ανδρέας Μεταξάς, Κωνσταντίνος Κανάρης, Ρήγας Παλαμήδης, Μιχαήλ Σούτσος, 

κά10.  

     Κατά τη μεταπολίτευση όμως του 1843, η Α΄ Εθνική Συνέλευση των Αθηνών 

κατήργησε το θεσμό του Συμβουλίου της Επικρατείας διά του άρθρου 102 του 

συντάγματος του 1844, επειδή η ύπαρξη και η λειτουργία του θεωρήθηκε 

ασυμβίβαστη με τη λειτουργία του πραγματικά αντιπροσωπευτικού σώματος, της 

Βουλής∙ θεωρήθηκε δηλαδή ο θεσμός ως ένα δημιούργημα της απόλυτης μοναρχίας 

που έπρεπε να καταργηθεί μαζί με αυτήν, αν και, όπως μαρτυρούν εφημερίδες της 

εποχής, το ίδιο το Συμβούλιο με ψήφισμά του πήρε θέση υπέρ των εξεγερμένων11. 

                                                 
6 Οι υποθέσεις αυτές ορίζονταν στα άρθρα 29-46. 
7 Οι υποθέσεις αυτές ορίζονταν στα άρθρα 47-52.  
8 Ο βασιλιάς είχε δικαίωμα, εκτός από τους μόνιμους, να διορίσει  και Συμβούλους έκτακτης 
υπηρεσίας· έτσι, διόρισε 15 τέτοιους Συμβούλους, βλ. Στάμος Παπαφράγκος,  ό.π., σ. 170. 
9 Βλ. σχετικές απόψεις των Θ. Φλογαΐτη, Γ. Αγγελόπουλου, Ι. Φραγκιά, Κ. Δ. Πολυχρονιάδη στο  
Τηλέμαχος Κοντός, ό.π., σ. 33-34. 
10 Μιχαήλ Στασινόπουλος, Σύντομος Ιστορία του Συμβουλίου της Επικρατείας», Παρνασσός, τευχ. Α΄, 
1959, σ. 490-491, και του ίδιου Συμβολή εις την ιστορίαν του Συμβουλίου Επικρατείας της 
Μοναρχικής περιόδου, ΕΔΔΔ, τχ. 1, 1957, σ. 14 κε. 
11 Το συμβούλιο με απόφασή του διακήρυττε: «Καθ’ όσον αφορά τον στρατόν, ότι το μέρος το οποίον 
έλβεν εις το εθνικό τούτο κίνημα υπηγορεύθη από την συναίσθησιν της ανάγκης και των συμφερόντων 
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Στις 19 Ιουνίου του ίδιου έτους εκδόθηκε και το αντίστοιχο  εκτελεστικό Βασιλικό 

Διάταγμα για τη διάλυση του Συμβουλίου12. Υπό το βάρος των γεγονότων, απόψεις 

με διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων δεν εισακούστηκαν13.  

 

ii. 1864-1865: η προσωρινή αναβίωση και η κατάργηση του θεσμού. 

 

 Μετά την απομάκρυνση του Όθωνα, η Β΄ Εθνική Συνέλευση των Αθηνών όρισε 

επιτροπή αρμόδια για την κατάρτιση νέου συντάγματος14. Η επιτροπή αυτή, με 

εισηγητή τον καθηγητή Ν. Ι. Σαρίπολο κατέθεσε σχέδιο νέου συντάγματος με 

αιτιολογική έκθεση όπου προβλεπόταν, παράλληλα με την ύπαρξη της Βουλής, η 

ίδρυση Γερουσίας, τα μέλη της οποίας θα τα διόριζε ο βασιλιάς κατά το πρότυπο του 

1844. Στο σχέδιο και στην αιτιολογική έκθεσή της η επιτροπή δεν έκανε καμία μνεία 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν και επιφανή μέλη της, όπως ήταν ο Ν. Ι. 

Σαρίπολος15, διέκειντο θετικά στο ενδεχόμενο επαναφοράς του Συμβουλίου. Άλλα 

μέλη της όμως, όπως ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Διομήδης Κυριακού, 

ήταν αρνητικά στην επανασύσταση του Συμβουλίου16.  

                                                                                                                                            
του Έθνους και έπραξε σύμφωνα με τα παρά των Εθνικών Συνελεύσεων προαποφασισθέντα», 
Αναφέρεται στο  Αλέξανδρος Σβώλος, Τα Ελληνικά Συντάγματα, εκδ. Στοχαστής, 1972, σ. 34, επίσης, 
Τηλέμαχος Κοντός, ό.π., σ. 36-37 & Ιωάννης Φραγκιάς, ό.π., τ. 1ος , τχ. Β΄,  σ. 142.  
12 Το Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ αρ. 22/19-6-1844) ανέφερε: «Λαβόντες υπ’ όψιν το άρθρον 102 του 
συντάγματος κηρύττομεν από σήμερον διαλελυμένον το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κατά την 
περίστασην δε ταύτην ευδοκιμούμεν να εκφράσωμεν εις το Σώμα τούτο την Ημητέραν ευαρέσκειαν διά 
μετά ζήλου πολυετή υπηρεσίαν του», στο Αντώνης Παντελής, Στέφανος Κουτσομπίνας, Τριαντάφυλλος 
Γεροζήσης, Κείμενα Συνταγματικής Ιστορίας, τ. 1ος 1823-1923, εκδ. Α. Σάκκουλας, 1993, σ. 240.  
13 Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος επεσήμαινε σχετικά ότι «δεν καταστρέφεται οίκοθεν το Συμβούλιον 
της Επικρατείας, ως μη συμβιβαζόμενον προς το σύνταγμα διότι εις τα Συνταγματικά Κράτη, παρά ταις 
Βουλαίς, υπάρχει και Συμβούλιον της Επικρατείας». Βέβαια τελικά ούτε ο ίδιος ο Μαυροκορδάτος δεν 
ψήφισε για τη διατήρηση του θεσμού, για να μη θεωρηθεί ότι συμπαθούσε τη μοναρχία, αναφέρεται 
στο Μιχαήλ Στασινόπουλος, ό.π., σ. 498. 
14 Μερικοί από τους συμμετέχοντες ήταν οι Αλ. Μαυροκορδάτος,  Μιχ. Σχινάς, Διομ. Κυριακού, Ν. Ι. 
Σαρίπολος, Π. Καλιγγάς, Α. Μωραϊτίνης, Θ. Δεληγιάννης.  
15 Ο καθηγητής Σαρίπολος έγραφε στις 8 Δεκεμβρίου του 1862: «Συμβούλιον τακτικόν της 
Επικρατείας, εξ ειδικών νομομαθών συγκεκροτημένων εις προπαρασκευήν των νόμων, νομίζω των ων 
ουκ άνευ διά πάσαν εύκοσμον πολιτείαν·  εφ ω και θέλω υποστηρίξει την σύστασιν αυτού, δίοτι η πείραν 
απέδειξε ότι αι εκάτοστοτε φύρδην μίγδην συγκροτηθείσαι επιτροπαί προς σύνταξιν νόμων, συρραφήν 
μάλλον ή συγγραφήν νομοθετημάτων εποίουν», αναφέρεται στο Νικόλαος Σαρίπολος, Πραγματεία του 
Συνταγματικού Δικαίου, τόμ. 3ος, εκδ. Τυπογραφείο Μ. Ν. Αγγελίδου, 18742, σ. 139. 
16Ο Κυριακού στις Παρατηρήσεις του που υπέβαλλε στις 29 Ιουλίου 1864 σημείωνε: «Ενταύθα 
αναφύεται, φρονούμεν, το ζήτημα, αν πρέπει να συστηθή νέον Επικρατείας Συμβούλιον, περί ου, καθ’ 
όσον ενθυμούμεθα, δεν εγένετο εν τη Επιτροπή σπουδαίος τις λόγος. Πολλοί λόγιοι, οι μεν εκ πλάνης, οι 
δε ίσως εξ ελπίδος να εισχωρήσωσιν εις ανώτερον της Πρωτευούσης διοικητικόν σώμα, όπερ και 
ιστορικήν φέρει ονομασίαν, συνηγορούσιν υπέρ της συστάσεως Συμβουλίου της Επικρατείας. [...] Δεν 
συμφωνούμεν δε εις στην σύστασιν Συμβουλίου Επικρατείας καλουμένου, διότι πλην της ιδέας περί 
εκτενούς δικαιοδοσίας, ην συνεπάγεται ένεκα του εν Γαλλία υπάρχοντος και εν Ελλάδι επί απολύτου 
μοναρχίας υπάρξαντος ανωτάτου πολιτικού σώματος, η σμικρότης των εν Ελλάδι δικαστικών 
δικαιοδοσιών των δικοιητικών αρχών δεν δικαιολογεί την μεγάλην δαπάνην, ην απαιτεί διορισμός επί 
τούτω διακεκριμένων διοικητικών και δικαστικών προσώπων. Η δε προτεινόμενη ανάγκη του να 
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     Ο σχετικά αργός ρυθμός τόσο των συζητήσεων όσο και της ψήφισης των άρθρων 

του συντάγματος από την Εθνοσυνέλευση, που καταψήφισε την επανασύσταση της 

Γερουσίας και τα σχετικά άρθρα του σχεδίου17, έδωσε την ευκαιρία στο νέο βασιλιά  

Γεώργιο, μέσω του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κανάρη, να αντιδράσει. 

Συγκεκριμένα, απηύθυνε διάγγελμα στην Εθνοσυνέλευση με το οποίο στηλίτευε την 

καθυστέρηση της ψήφισης του νέου συντάγματος και ταυτόχρονα απέστειλε δικό του 

σχέδιο που αφορούσε στα υπόλοιπα, μη συζητημένα άρθρα του συντάγματος, 

ζητώντας να ψηφιστούν εντός δεκαημέρου18. Στο σχέδιο αυτό του βασιλιά 

περιέχονταν και τα άρθρα 83 - 86 που προέβλεπαν την ίδρυση Συμβουλίου 

Επικρατείας. Η αντίδραση του βασιλιά, αλλά και μέρους του Τύπου, που 

κατηγορούσε τους πληρεξούσιους ότι εσκεμμένα παρέτειναν τις συζητήσεις με σκοπό 

να διατηρηθεί η εξουσία και η τυραννία της Συνέλευσης19, επέσπευσε τις διαδικασίες 

στην Εθνοσυνέλευση, αν και υπήρξαν αντιδράσεις από πολλούς πληρεξούσιους, που 

θεώρησαν το βασιλικό διάγγελμα ευθεία παρέμβαση στο έργο τους. Ιδιαίτερη όμως 

επιφυλακτικότητα και καχυποψία έδειχναν οι πληρεξούσιοι για τα άρθρα τα σχετικά 

με την επανασύσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που πρότεινε το βασιλικό 

σχέδιο συντάγματος20.  

     Εντέλει, εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών που είχε θέσει ο βασιλιάς η 

Εθνοσυνέλευση ψήφισε το σύνταγμα21, καθώς και τα άρθρα που αφορούσαν στην 

                                                                                                                                            
παρασκευάζεται η σύνταξις νομοσχεδίων και κανονιστικών διαταγμάτων [...] (δεν δικαιολογεί) την 
ανέγερσιν σώματος διαρκώς και αδρώς μισθοδοτουμένου, [...] θέλει παρέχει εργασίαν ήκιστα 
υποχρεωτικήν εις τους Υπουργούς, μόνους όντας υπευθύνους δια τα εισαγόμενα παρ’ αυτών εν ται 
Βουλαίς νομοσχέδια και τα εκδιδόμενα βασιλικά διατάγματα, εκτός αν επιδιώκεται και τρίτου 
νομοθετικού σώματος η σύστασις, όπερ αντισυνταγματικόν και παράλογον». Αναφέρεται  στο Αντώνης 
Παντελής, Στέφανος Κουτσομπίνας, Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, ό.π., σ. 413-414. 
17 Ο Αλ. Σβώλος επισημαίνει ότι το μίσος της  Συνέλευσης κατά του ολιγαρχικού θεσμού της 
Γερουσίας, αποδεικνύει ότι γίνονταν προσπάθειες να μην υπερισχύσει η πολιτική των 
«αριστοκρατικών» που θα αποτελούσε στήριγμα της μοναρχίας. Η ορμή των δημοκρατικών παρέσυρε 
και το Συμβούλιο της Επικρατείας ως «λαομίσητο» σώμα για τον ίδιο λόγο. Αλέξανδρος Σβώλος, Το 
νέον σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος, εκδ Πυρσού, 1928, σ. 55. 
18 Η Εθνοσυνέλευση είχε φτάσει στη συζήτηση του  71ου άρθρου του συντάγματος όταν ο βασιλιάς 
απέστειλε το διάγγελμά του στις 6 Οκτωβρίου 1864, βλ. Τηλέμαχος Κοντός, ό.π., σ. 42. 
19 Γεώργιος Αγγελίδης, Ιστορικά για το Συμβούλιο της Επικρατείας 1864-1865, στο Τόμος Τιμητικός 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (1929-1979), τ. I,  εκδ. Αν. Σάκκουλα, 1979, σ. 50-51. 
20 Ο πληρεξούσιος Σπήλιος Αντωνόπουλος έλεγε χαρακτηριστικά στην αγορευσή του: «Συντάγματα 
διδόμενα άνωθεν δεν είναι Συντάγματα, είναι διαταγαί. [...] (απευθυνόμενος στους Υπουργούς) εάν 
φρονήτε άλλως, ο σκοπός σας ο πραγματικός δεν είναι η σύστασις Επιτροπής προς παρασκευήν και 
βάσανον των Νόμων, αλλ’ η ανάπτυξις Σώματος αντιστοίχου προς την Βουλήν, τότε εννοώ την επιμονήν 
σας. Μη ζητείτε όμως να δημιουργήσητε δύναμιν αντίθετον προς την Βουλήν»,  βλ. Τηλέμαχος Κοντός, 
ό.π., σ. 47. 
21 Παρόλο που η πλειοψηφία των πληρεξουσίων αντιμετώπισε αρνητικά τη βασιλική παρέμβαση, 
ιδιαίτερα στο σημείο που αφορούσε την επανίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εντούτοις το 
αιωρούμενο ενδεχόμενο που άφηνε ο βασιλιάς στο διάγγελμα του για πιθανή παραιτησή του εάν δεν 
ψηφιζόταν το σύνταγμα εντός των χρονικών ορίων που εκείνος έθετε, καθώς και ο φόβος για διάλυση 
της Συνέλευσης, οδήγησαν τους πληρεξούσιους να συμμορφωθούν με τη βασιλική υπόδειξη. 
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επανασύσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ωστόσο «παρά την θέλησιν της» 22, 

και με οριακή πλειοψηφία: υπέρ του Συμβουλίου ψήφισαν 136 πληρεξούσιοι, κατά 

ψήφισαν 124 και 10 αρνήθηκαν να ψηφίσουν, ενώ 97 μέλη της Συνέλευσης 

κατέθεσαν γραπτή διαμαρτυρία που καταγράφηκε στα πρακτικά της Συνέλευσης23. Οι 

διαφωνούντες κατάφεραν τελικά να συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο των ειδικών 

διατάξεων του συντάγματος το άρθρο 108 το οποίο όριζε ότι «επιτρέπεται η 

αναθεώρησις του περί συμβουλίου της επικρατείας άρθρου εις την προσεχή βουλευτικήν 

περίοδον, εάν το ζητήσωσι τα τρία τέταρτα της Βουλής». Πραγματικά, με το νόμο ΡΙΒ΄ 

της 25 Νοεμβρίου 1865, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό, σχεδόν ομόφωνο, 

ψήφισμα της Βουλής24, καταργήθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και ακυρώθηκαν 

τα σχετικά με αυτό άρθρα του συντάγματος του 1864.  

     Κατά συνέπεια, ο θεσμός του Συμβουλίου ως νομοπαρασκευαστικού σώματος 

λειτούργησε μόνο για περίπου εννέα μήνες και ύστερα καταργήθηκε ως κατάλοιπο 

της απόλυτης μοναρχίας. Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, ο εισηγητής της επιτροπής του 

σχεδίου του συντάγματος του 1865 καθηγητής Σαρίπολος, απογοητευμένος από την 

επικρατούσα νομοπαρασκευαστική διαδικασία, σημείωνε στην ακροτελεύτια 

παράγραφο των προτάσεων του προς το  βασιλιά για την τροποποίηση του 

συντάγματος ότι «την ανάγκην Συμβουλίου της Επικρατείας εις προπαρασκευήν των 

νόμων και εις συγκρότησιν ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου, διά μακρών κατέδειξα 

εν τη Εθνική Συνελεύσει και ήρα μεν την νίκην, εφήμερον όμως, διότι μετά ενιαυτόν 

ένα το Συμβούλιον κατηργήθη, εξ ου και η έκτοτε περί την σύνταξιν των νόμων 

κρατούσα επιπολαιότης και ακοσμία» 25. 

 

 

                                                 
22 Τηλέμαχος Κοντός, ό.π., σ. 48. 
23 Η διαμαρτυρία ανέφερε: «οι υποφαινόμενοι πληρεξούσιοι, ψηφίζοντες υπέρ του συνόλου του 
συντάγματος, εξαιρούμεν το περί Συμβουλίου της Επικρατείας κεφάλαιον αυτού, το μεν ως μη προελθόν 
εκ της εέυθ’ερας ψήφου της αντιπροσωπευούσης την εθνικήν κυριαρχίαν συντακτικής συνελεύσεως, αλλά 
καταναγκαστικώς εις αυτήν επιβληθέν, το δε ως εισάγον εν τη πολιτεία θεσμόν απεχθή εις τον ελληνικόν 
λαόν εκ παλαιών παραδόσεων, παράσιτον δε του συντάγματος και νόθον, προωρισμένον να διαφθείρη το 
κοινοβουλευτικόν σύστημα, όπερ ελάβομεν παρά του λαού εντολήν ν’ αναπτύξωμεν διά του νέου 
συντάγματος και να εξασφαλίσωμεν. [...] Ελπίζομεν δ’ ότι ο Ηγεμών θέλει αποκρούσει θεσμόν τοιούτον 
μέλλοντα να συναθροίση περί τον θρόνον την κολακείαν και τας πααρασίτους αυτής κακίας, δι ων οι 
θρόνοι αμαυρώνονται, να στερήση δε το Έθνος των ελπίδων, ας υπόσχεται αυτώ ο κοινοβουλευτικός 
συναγωνισμός υπό το σκήπτρον ενάρετου βασιλέως», Γεώργιος Αγγελίδης, ό.π., σ. 58, Άθως Τσούτσος, 
ό.π., σ. 324-325, Αλέξανδρος Σβώλος, ό.π., σ. 42-43, Ιωάννης Φραγκιάς, ό.π., σ. 151-152. 
24 Ύστερα από πρόταση που υπεβλήθηκε από τον πληρεξούσιο Α. Γλαράκη και διατυπώθηκε από τον 
Ο. Ιάλεμο, Ιωάννης Φραγκιάς, ό.π., σ. 158. 
25 Αναφέρεται  στο Αντώνης Παντελής, Στέφανος Κουτσομπίνας, Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, ό.π., σ. 
459. Σχετικά με τις απόψεις του Καθηγητή Σαρίπολου για το Συμβούλιο της Επικρατείας και τη 
διοικητική δικαιοσύνη βλ. Νικόλαος Σαρίπολος, ό.π., σ. 227 – 238.  
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iii. 1911: Το ανολοκλήρωτο εγχείρημα. 

 

Η νέα κατάργηση του θεσμού του Συμβουλίου ως νομοπαρασκευαστικού οργάνου το 

1865 σε συνδυασμό με την κατάργηση των διοικητικών δικαστηρίων που ήδη είχε 

επιβάλει το σύνταγμα του 1844, είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη δικαιακού 

συστήματος αρμόδιου για την επίλυση των διαφορών που ανέκυπταν μεταξύ 

διοίκησης και διοικουμένων. Ήδη τα παλαιά κόμματα26 από το 1910 είχαν 

συμφωνήσει στην αναβίωση του θεσμού όχι μόνο ως σώματος επεξεργασίας των 

νόμων, αλλά και «προς εκδίκασιν των υποθέσεων αμφισβητούμενου διοικητικού» 27. 

Στη Β΄ Διπλή Αναθεωρητική Βουλή που προέκυψε μετά τις εκλογές της 5 

Φεβρουαρίου του 1911, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, μαζί με  5 άλλους 

βουλευτές και υπουργούς, υπέβαλε εισηγητική έκθεση σχεδίου για την αναθεώρηση  

άρθρων του ισχύοντος συντάγματος του 1864. Το σχέδιο προέβλεπε, μεταξύ άλλων, 

στα άρθρα 83 - 86, την επανίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας όχι μόνο ως 

νομοπαρασκευαστικού σώματος, αλλά και ως ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου, με 

πειθαρχική δικαιοδοσία επί των δημοσίων υπαλλήλων. Το σχέδιο αυτό 

παραπέμφθηκε για επεξεργασία σε ειδική τριακονταμελή επιτροπή της Βουλής υπό 

την προεδρία του Στέφανου Δραγούμη· εισηγητής και μέλος εκείνης της επιτροπής, 

που, σημειωτέον, ορίστηκε από τον ίδιο το Βενιζέλο, ήταν και ο Κωνσταντίνος 

Ρακτιβάν, ο μετέπειτα πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου κατά το 1929.  

      Τα μέρη της έκθεσης της επιτροπής που αφορούσαν στο Συμβούλιο προκάλεσαν 

έντονες αντιδράσεις κατά τη συζήτησή τους στο Κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο 

πρωθυπουργός, ένθερμος υποστηρικτής του θεσμού, τον υπερασπίστηκε με ιδιαίτερη 

θέρμη στο Κοινοβούλιο, έχοντας ισχυρούς συμμάχους στην προσπάθειά του αυτή28. 

Απευθυνόμενος στους επικριτές του Συμβουλίου σημείωνε: «τούτο επιδιώκομεν 

ημείς, να καταστήσωμεν τους πολίτας απολύτως ευσυνειδήτους, ου μόνον των ιδίων 

αυτών δικαίων, αλλά και της δυνάμεως των δικαίων τούτων να ανθίστανται νικηφόρως 

                                                 
26 Ο Ελ. Βενιζέλος είχε επισημάνει τη μεταστροφή αυτή των παλαιών κομμάτων έναντι του 
Συμβουλίου Συμβουλίου λέγοντας: «Ήδη κατενοήθη η ανάγκη ιδρύσεως του Συμβ. της Επικρατείας, 
αφού εν αυτή τη παρελθούση Βουλή, εν τη οποία εξεπροσωπείτο ο παλαιός πολιτικός κόσμος της 
Ελλάδος, διά του ψηφίσματος περί των αναθεωρητέων διατάξεων περιελήφθησαν και αύται: αι 
καταργημέναι διατάξεις του πολιτεύματος του 1864 περί Συμβ. Επικρατείας», Πρακτικά της Βουλής, 
Συνεδρίαση ΟΖ΄ της 30-4-1911. 
27 Νίκος Αλιβιζάτος, Το σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία 1800-2010, εκδ. Πόλις, 
2011, σ. 273.  
28 Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου εξήρε σε λόγο του στη Βουλή στις 3 Μαΐου 1911 τόσο τον 
νομοπαρασκευαστικό, όσο και το δικαστικό ρόλο του Συμβουλίου, βλ. σχετικά, Αλέξανδρου 
Παπαναστασίου, Μελέτες-Άρθρα-Λόγοι, πρόλ. Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου, επιμ. Ξ. 
Λευκοπαρίδη, εκδ. Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., 1988, σ. 105-111.  



 

 

   

14

κατά πάσης τυραννίας της πλειονοψηφίας. [...] Αλλά διατί φοβείσθε, ότι το 

Συμβούλιον, δικάζον κατά τους Νόμους, θα έφθανε να καταχρασθή την εξουσίαν 

αυτού, και δεν σας πτοεί η αδέσμευτος δύναμις της Κυβερνήσεως της υπό ισχυράς 

πλειονοψηφίας περιβαλλομένης, η ουδέν έχουσα αντίρροπον;» 29.  

     Τελικά, τα άρθρα του συντάγματος του 1911 που αναφέρονταν στο 

ανασυνιστώμενο Συμβούλιο ήταν τα 82 - 86 και το 101 των ειδικών διατάξεων, που 

απέδιδαν στο Συμβούλιο αρμοδιότητες αφενός δικαστικές, προκειμένου για 

διοικητικές διαφορές, για περιπτώσεις παράβασης νόμου από πράξεις των 

διοικητικών αρχών, για αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων των διοικητικών 

δικαστηρίων, αφετέρου γνωμοδοτικές για προτάσεις νόμων και κανονιστικών 

διαταγμάτων και πειθαρχικές για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, τη 

μονιμότητα των οποίων προέβλεπε για πρώτη φορά το ίδιο το αναθεωρημένο 

σύνταγμα. Στο τέλος οριζόταν ότι ιδιαίτερος νόμος θα ρύθμιζε τα θέματα που 

αφορούσαν στην οργάνωση και στη λειτουργία του Συμβουλίου. 

     Η έκρηξη των βαλκανικών πολέμων ανέβαλε τη δημοσίευση του σχετικού νόμου, 

αλλά μετά τη λήξη τους η Βουλή ψήφισε το νόμο 290 της 15 Σεπτεμβρίου του 1914 

«περί Συμβουλίου Επικρατείας», που προέβλεπε ότι αυτό θα ετίθετο σε ισχύ με 

Βασιλικό Διάταγμα30. Αλλά και πάλι οι καταιγιστικές εξελίξεις – η συμμετοχή της 

χώρας στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, ο Εθνικός Διχασμός, η Μικρασιατική Εκστρατεία 

και Καταστροφή, τα επακόλουθα της κατάρρευσης του Μικρασιατικού μετώπου, 

ανέβαλαν τη λειτουργία του θεσμού του Συμβουλίου.  

     Όμως καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα αποδεικνυόταν η εμμονή των εκάστοτε 

κρατούντων στη δημιουργία του θεσμού, παρά τις αντιδράσεις. Από τη μία ο θρόνος, 

στην απόλυτα μοναρχική εκδοχή του, αντιμετώπιζε το θεσμό ως άλλοθι για την 

έξωθεν φιλολαϊκή εικόνα του, ενώ στην πιο δημοκρατική εκδοχή του, επιθυμούσε την 

ύπαρξη του Συμβουλίου ως αντίβαρου στην κατάργηση της διορισμένης από αυτόν 

Γερουσίας. Από την άλλη, ο αστικός κόσμος, με κύριο εκφραστή του τον Ελ. 

Βενιζέλο, προσλάμβανε το Συμβούλιο ως «αντίρροπο» απέναντι σε μία παντοδύναμη 

εκτελεστική εξουσία, που, μέχρι τότε τουλάχιστον, είχε συνηθίσει να δρα αυταρχικά 

στο πλαίσιο της πελατειακής πρακτικής, καταπατώντας τις βασικές αρχές του 

κοινοβουλευτικού συστήματος. Επιπρόσθετα, ο θεσμός του Συμβουλίου, μαζί με 

άλλες μεταρρυθμίσεις που προώθησε τελικά η κυβέρνηση του Βενιζέλου, στάθηκε 

                                                 
29 Πρακτικά της Βουλής, ό.π.  
30 Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο Κ. Ρακτιβάν.  
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πολύτιμος αρωγός της τότε ανερχόμενης αστικής τάξης,  που επιζητούσε την 

απρόσκοπτη διενέργεια της οικονομικής της δραστηριότητας σε όλους τους τομείς.  

 

Παρέκβαση: πολιτικές και ιδεολογικές αλλαγές. 

 

 Τα γεγονότα που ακολούθησαν τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον ελληνικό χώρο 

έμελλε να αντικαταστήσουν το κυρίαρχο, από τον 19ο αιώνα, δόγμα του πολιτικού 

φιλελευθερισμού με εκείνο του κρατικού παρεμβατισμού. Το κράτος μετά από τον 

μεγάλο πόλεμο αδυνατούσε πλέον να διαδραματίζει το ρόλο που είχε πριν από αυτόν. 

Στο εξής δε μπορούσε να περιοριστεί μόνο στον τομέα της εσωτερικής και 

εξωτερικής ασφάλειας και να παρακολουθεί την οικονομία της αγοράς χωρίς να 

παρεμβαίνει. Το κράτος μετά τον πόλεμο, και ιδιαίτερα μετά το 1929, έπρεπε να είναι 

παρεμβατικό προκειμένου  να τονώσει την αγροτική παραγωγή,  να στρέψει τους 

αγρότες σε νέες, πιο παραγωγικές, καλλιέργειες, να δημιουργήσει τις κατάλληλες 

τεχνικές υποδομές, να ενισχύσει το βιομηχανικό και τραπεζικό τομέα, να αυξήσει τις 

εξαγωγές και να μειώσει τις εισαγωγές, να μειώσει, επίσης, στο ελάχιστο τις 

πιθανότητες κοινωνικής σύγκρουσης - που ο ερχομός των προσφύγων αύξανε 

επικίνδυνα -  παίζοντας το ρόλο του διαιτητή μεταξύ εργαζομένων και  εργοδοτών. 

Για να μπορέσει το κράτος να παίξει καλύτερα έναν τέτοιο ρόλο χρειαζόταν η 

θέσπιση του απαραίτητου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, η δημιουργία των 

απαιτούμενων ρυθμιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών που θα του έδιναν την 

ευκαιρία να παρεμβαίνει γρήγορα και αποτελεσματικά. Πάνω απ’ όλα, όμως, 

απαιτούνταν μία ισχυρή διακυβέρνηση που θα λάμβανε άμεσα αποφάσεις, χωρίς να 

χρονοτριβεί σε ανούσιες και αναβλητικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις και 

διαμάχες31. Ο κίνδυνος, βέβαια, το όλο εγχείρημα να διαστρεβλωθεί και να 

παρεκκλίνει προς τα άκρα ήταν κάτι παραπάνω από άμεσος32. 

                                                 
31 Σπύρος Βλαχόπουλος, Η κρίση του κοινοβουλευτισμού στον Μεσοπόλεμο και το τέλος της Β΄ 
Ελληνικής Δημοκρατίας, εκδ. Ευρασία, Αθήνα 2012, σελ. 96-97.  
32 Σύμφωνα με τον Χρήστο Χατζηιωσήφ: «οι στόχοι των κρατιστών παρέμεναν αντικρουόμενοι και στη 
διάρκεια του μεσοπολέμου, ενώ οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων εξακολούθησαν να είναι αντιφατικές. 
Αυτή η σύγχυση δεν αποτελούσε ελληνική ιδιοτυπία∙ παρατηρείται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, σε 
όλες τις χώρες, ανάλογα με τον συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομαδώσεις. Το 
δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης επέβαλλε στη διοίκηση το σεβασμό των κοινωνικών ισορροπιών με 
αποτέλεσμα, όταν οι κρατιστές έρχονταν στην εξουσία, να περιορίζονται σε ήσσονος σημασίας 
γραφειοκρατικές μεταρρυθμίσεις  και να ορρωδούν μπροστά σε μέτρα, τα οποία πιθανόν θα προωθούσαν 
την καπιταλιστική συσσώρευση, αλλά θα προκαλούσαν δυσαρέσκεια σε ευρείες κοινωνικές κατηγορίες 
και, ενδεχομένως, σημαντικές πολιτικές αντιδράσεις», Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η Γηραιά Σελήνη, 1993, 
σελ. 392.  
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      Οι θεωρητικοί ριζοσπάστες, σοσιαλιστές και κομμουνιστές συμφωνούσαν ότι ο 

κόσμος περνούσε μία εποχή παγκόσμιας κρίσης που απειλούσε την ίδια την ύπαρξη 

του καπιταλιστικού συστήματος. Άποψή τους ήταν ότι ο καπιταλισμός δε μπορούσε, 

πλέον, να επιβάλλεται με κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά μέσα και με καθεστώς 

οικονομικού φιλελευθερισμού - καθεστώς που είχε δημιουργήσει και το πλαίσιο 

εντός του οποίου δρούσαν τα μετριοπαθή και μεταρρυθμιστικά εργατικά κινήματα. Η 

αστική τάξη, αντιμέτωπη με άλυτα οικονομικά προβλήματα και με μία όλο και πιο 

επαναστατική και απαιτητική εργατική τάξη (η οποία δεν εμπνεόταν μόνο από 

θεωρητικά ιδεολογικά μοντέλα, αλλά είχε ενώπιόν της και το παράδειγμα της 

επιτυχημένης ρωσικής επανάστασης), θα έπρεπε να καταφύγει στη βία και την 

καταστολή, προκειμένου να μη θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα του τελευταίου 

αιώνα33. Στον ελληνικό χώρο το «κατοχυρωτικό» και το «ιδιώνυμο» ήταν δύο νόμοι 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

     Με δεδομένα τα παραπάνω η συνταγματική πρόβλεψη του 1927 για ίδρυση του 

Συμβουλίου Επικρατείας αποτελεί ένα «πολιτικό παράδοξο»34. Κατά συνέπεια το 

ερώτημα που τίθεται είναι πώς, εν μέσω τέτοιων ιδεολογικών ζυμώσεων, θεσπίστηκε 

ο συγκεκριμένος θεσμός που θεωρείται παράγωγο του πολιτικού φιλελευθερισμού 

και του, χωρίς αποκλεισμούς, συνταγματισμού35; Ο Βενιζέλος, ο κύριος αλλά όχι ο 

μόνος υποστηρικτής του θεσμού, γνώριζε πολύ καλά ότι η νέα μεγάλη εκλογική νίκη 

του κόμματος του, την οποία είχε επιτύχει το 1928, αποτελούσε μοναδική ευκαιρία 

προκειμένου να εδραιώσει το κράτος δικαίου, πράγμα που οι συγκυρίες δεν είχαν 

επιτρέψει στο παρελθόν· τώρα η περίσταση ήταν η κατάλληλη ώστε να παγιωθεί η 

νεότευκτη ελληνική Δημοκρατία36.  

     Όμως, αν η εμμονή του Βενιζέλου στο κράτος δικαίου ευνοούσε τη θέσπιση 

θεσμών όπως του Συμβουλίου της Επικρατείας το 1928, υπήρχε και ένας άλλος λόγος 

που έκανε επιτακτική αυτή τη θέσπιση. Οι κοινωνικές αναταραχές του Μεσοπολέμου, 

που επιτείνονταν με τον ερχομό ενάμισυ και πλέον εκατομμυρίων εξαθλιωμένων 

προσφύγων, επέβαλλαν την επιβολή θεσμών που θα προφύλασσαν - θεωρητικά 

                                                 
33 Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων, εκδ. Θεμέλιο, 2006θ , σελ. 179. 
34 Νίκος Αλιβιζάτος, ό.π., passim. 
35Περισσότερα για το θέμα βλ. Ioannis Tassopoulos, The Experiment of Inclusive Constitutionalism, 
1909-1932, στο Paschalis M. Kitromilides, (επιμ.), Eleftherios Venizelos Trials of Statesmanship, εκδ. 
Edinburgh University Press, 2006, σ. 251-272.  
36 Ioannis D. Stefanidis,.Reconstructing Greece as a European State: Venizelo’s last premiership, 1928-
1932, στο Paschalis M. Kitromilides, (επιμ.),  ό.π., σ. 197.  
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τουλάχιστον - τους πολίτες έναντι της κρατικής και της διοικητικής αυθαιρεσίας37. 

Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από το λόγο του Ελ. Βενιζέλου κατά την 

εναρκτήρια πανηγυρική συνεδρία του Συμβουλίου, όπου υπογράμμιζε ο 

πρωθυπουργός: «είμαι βέβαιος ότι θα κατορθώσωμεν διά του Συμβουλίου της 

Επικρατείας να εμπνεύσωμεν και εις τον τελευταίον πολίτην που κατοικεί εις τα 

απώτατα του κράτους ότι «υπάρχουν δικαστάς εις τας Αθήνας» που προστατεύουν κάθε 

πολίτην αδικούμενον από οιονδήποτε διοικητικόν όργανον και από την κυβέρνησιν 

αυτήν χωρίς να έχη ανάγκην ο πολίτης να προσφεύγη εις πλάγια μέσα και εις την 

υποστήρηξιν των ισχυρών της ημέρας διά να εύρη το δίκαιόν του». 

 

1927-1929: Ο θεσμός σε λειτουργία. 

 

 Θετικές απόψεις για το θεσμό του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είχαν πάψει να 

εκφράζονται, παρόλο που εκείνος δε λειτούργησε σύμφωνα με τη συνταγματική 

πρόβλεψη του 191138. Ήδη ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, στις πρωθυπουργικές 

δηλώσεις του ενώπιον της Δ΄ Εθνικής Συνέλευσης των Αθηνών στις 24 Μαρτίου 

1924 για τις βάσεις του νέου πολιτεύματος, χαρακτήριζε στοιχείο απαραίτητο για την 

αποκέντρωση την οργάνωση διοικητικής δικαιοσύνης, η οποία θα προστάτευε τους 

πολίτες από τις υπερβάσεις της διοίκησης39. Επίσης, δεν έλειπαν και οι φωνές 

υποστήριξης του θεσμού από πολιτικούς που δεν ανήκαν στον ιδεολογικό χώρο του 

τότε Πρωθυπουργού και της βενιζελικής παράταξης40. Τα γεγονότα όμως που 

                                                 
37Λόγος Ελ. Βενιζέλου κατά την εναρκτήρια συνεδρία του Συμβουλίου, στο ειδική έκδοση 
Αρμενόπουλου, ό.π., σ. 145-146. 
38 Ο Ν. Ι. Μπακόπουλος επεσήμαινε σε άρθρο του: «νομίζομεν δ’ εν τέλει, ότι η εφαρμογή του θεσμού 
του Συμβουλίου της Επικρατείας δέον να επισπευσθή, διά να υπάρχη το ανώτατον διοικητικόν 
δικαστήριον, όπερ, χρησιμοποιούν καταλλήλως και ευσυνειδήτως το μέγα όπλον της ακυρώσεως των 
διοικητικών πράξεων δι’ υπέρβασιν εξουσίας, θα δυνηθή να παγιώση την εν τω Κράτει ορθήν απονομήν 
δικαίου εις πάντα πολίτην ανεξαρτήτως της πολιτικής του υποστάσεως και κομματικών συμπαθειών.Αυτή 
και μόνη η τοιαύτη υψίστη απόστολή του Συμβουλίου της Επικρατείας αρκεί να καταστήση επιτακτικήν 
την ανάγκην της ταχυτάτης εφαρμογής του θεσμού τούτου παρ’ ημίν», Νικόλαος Μπακόπουλος, Περί 
των αναθεωρητέων διατάξεων του συντάγματος, αναφορικώς προς το Συμβούλιον της Επικρατείας και 
την οργάνωσιν της διοικητικής δικαιοσύνης, Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, τ. 2ος, 
1922, σ. 195.  
39 Αντώνης Παντελής, Στέφανος Κουτσομπίνας, Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, ό.π., τ. 2ος,  σ. 18.  
40 Μία διαφορετική θεώρηση για την χρησιμότητα της ύπαρξης του Συμβουλίου έδινε ο Αθανάσιος 
Ευταξίας ως πρόεδρος «της Επιτροπής Οικονομιών», στις 31 Μαρτίου 1925 όταν σε έγγραφό που 
υπέβαλλε προς το υπουργικό συμβούλιο ανέφερε: «και αν έτι εφαρμοσθώσι πάσαι αι υπ’ αυτής 
προταθείσαι οικονομίαι, εις μάτην θα αποβώσιν αύται· διότι, αν δεν τεθή δι’ αυτού(του Συμβουλίου 
Επικρατείας) ο αναγκαίος φραγμός, και πάλιν θα ψηφίζωνται και θα κυρώνται σχέδια νόμων και 
νομοθετικών διαταγμάτων, διά των οποίων, ως εν τω παρελθόντι, και εν τω μέλλοντι, θα δημιουργώνται 
αλογίστως νέαι δαπάναι του κράτους και θ’ αυξάνωνται αι ήδη υπάρχουσαι τοιαύται». Όλα το έγγραφο 
στο Ευταξίαι, Ιωάννης και Αθανάσιος, Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, Μετατύπωση, 1960, σ. 
622-626. 
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ακολούθησαν ανέβαλαν και πάλι τη σύσταση διοικητικής δικαιοσύνης και τη 

λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού το σύνταγμα της τριακονταμελούς 

επιτροπής του 1925 δεν ίσχυσε ποτέ.  

     Αντίθετα, η επιτροπή που επεξεργάστηκε τις τροπολογίες, οι οποίες υποβλήθηκαν 

για την αναθεώρηση του συντάγματος τον Απρίλιο του 1927 και στο κεφάλαιο 

«Διοικητική Δικαιοσύνη», στην εισηγητική έκθεσή της ανέφερε ότι κατά πλειοψηφία 

αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο του Συμβουλίου, μολονότι της είχε προταθεί η 

κατάργηση των σχετικών με την ίδρυσή του άρθρων, αφού η προβλεπόμενη ίδρυση 

Γερουσίας θα το καθιστούσε περιττό. Για αυτό το λόγο και ψήφισε υπέρ της 

διατήρησής του41. Έτσι, το σύνταγμα του 1927 αφαιρούσε από το Συμβούλιο την 

αρμοδιότητα της επεξεργασίας των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων, αλλά 

διατηρούσε την αρμοδιότητά του για την επεξεργασία των κανονιστικών 

διαταγμάτων· επίσης, το αναγνώριζε ως ανώτατο διοικητικό δικαστήριο στη 

δικαιοδοσία του οποίου θα υπάγονταν διοικητικές διαφορές με εξουσία ακύρωσης, 

μετά από αίτηση, πράξεων διοικητικών αρχών42 «δι’ υπέρβασιν εξουσίας ή κατά 

παράβασιν νόμου»43. Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορούσαν επίσης να 

προσβληθούν όχι μόνο οι θετικές πράξεις της διοίκησης αλλά και οι παραλείψεις της, 

οι οποίες μπορούσαν να εκδηλωθούν με ρητή ή σιωπηρή άρνηση44. Το Συμβούλιο, 

σύμφωνα με τον Βενιζέλο, ως δικαστήριο θα έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγμα  

της νομολογίας του γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας που ήταν δικαστήριο 

                                                 
41 Η πλειοψηφία της συνταγματικής επιτροπής αποφάσισε τη διατήρηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας «αποβλέπουσα εις τα ύψιστα και πολλαπλά έργα τα ανατεθειμένα εις τος Συμβούλιον της 
Επικρατείας και φρονούσα ότι τούτο έχει να επιτελέση μέγαν προορισμόν, δικάζον τας πράξεις των 
διοικητικών αρχών, επεξεργαζόμενον τα κανονιστικά διατάγματα και ασκούν την ανωτέραν πειθαρχικήν 
δικαιοδοσίαν», Άθως Τσούτσος, ό.π., σ. 347, πρβ. Αντώνης Παντελής, Στέφανος Κουτσομπίνας, 
Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, ό.π., τόμ. 2ος, σ. 261-262. 
42 Και πριν από την ίδρυση του Συμβουλίου δεν απαγορευόταν ο έμεσος δικαστικός έλεγχος των 
διοικητικών πράξεων από τα πολιτικά δικαστήρια, αλλά ο έλεγχος αυτός δεν μπορούσε να προκαλέσει 
την ακύρωση της διοικητικής πράξης. Το κενό αυτό καλύφτηκε με την ίδρυση του ανώτατου 
διοικητικού ακυρωτικού δικαστηρίου, δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βλ. Νικόλαος 
Κλαμάρης, Δικαστική ανεξαρτησία και έλεγχος συνταγματικότητας, στο Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι 
συνταγματικές αναθεωρήσεις από το χθες στο σήμερα. Πρακτικά ημερίδας, εκδ. Σάκκουλα, 2008, σ. 
102-103. 
43 Άρθρο 102 του συντάγματος του 1927. Τα άρθρα του συντάγματος που αφορούσαν στο Συμβούλιο 
ήταν τα 102-105 και το 114.  
44 Η ακύρωση παράλειψης είχε την έννοια ότι κακώς η διοίκηση παρέμενε αδρανής και παρέλειπε την 
εκ του νόμου οφειλόμενη ενέργεια, άρα όφειλε να την εκτελέσει. Σύμφωνα δε με το άρθρο 50 του 
νόμου 3713/1928 το Συμβούλιο όφειλε να παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια διοικητική αρχή για 
την εκτέλεση της οφειλόμενης ενέργειας. Η εμμονή του αρμόδιου διοικητικού οργάνου να μην εκτελεί 
την οφειλόμενη ενέργεια και μετά τη διαπίστωση του παράνομου χαρακτήρα της, προσελάμβανε 
χαρακτήρα ποινικού και προσωπικού αστικού αδικήματος. Άλλωστε όλες οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου ήταν υποχρεωτικές για τη διοίκηση. Βλ. Φαίδων Θ. Βεγλερής, «Η συμμόρφωσις της 
διοικήσεως εις τας αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας», εκδ. Δημητρ. Ν. Τζάκα, Στεφ. 
Δελαγραμμάτικα & ΣΙΑ, 1934, σ.7-8 & 22. 
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«πραιτωρικό» 45, που μπορούσε δηλαδή, εκτός από το να εφαρμόζει το υφιστάμενο 

δίκαιο, να παράγει μέσω των αποφάσεων του και νέο46.  

     Στις 26 Νοεμβρίου 1928 υποβλήθηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση Βενιζέλου 

σχέδιο νόμου για τη συγκρότηση του Συμβουλίου47, το οποίο και ψηφίστηκε από το 

Σώμα στις 22 Δεκεμβρίου 192848. Έτσι δημοσιεύτηκε ο νόμος 3713/1928 «Περί 

Συμβουλίου Επικρατείας», ο οποίος αντικατέστησε το νόμο 290/1914· συγχρόνως, 

δημοσιεύτηκε και το Προεδρικό Διάταγμα «Περί εκτελέσεως του νόμου 3713/1928» 

49. Ύστερα από περίπου 17 χρόνια αναβολών, το δεύτερο ανώτατο δικαστήριο της 

χώρας γινόταν πραγματικότητα50. Ο διορισμός των πρώτων Συμβούλων της 

Επικρατείας51 έγινε στις 23 Ιανουαρίου 1929 και είχε πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα, 

                                                 
45 Εξηγούσε ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν στον εναρκτήριο λόγο του στη πρώτη δημόσια συνεδρία του 
Συμβουλίου στις 17 Μαΐου 1929: «Περί της διοικητικής νομολογίας ειδικώς λέγεται ότι αποβαίνει 
δημιουργική δικαίου, ουχί αντιποιουμένη βεβαίως το έργον του νομοθέτου, αλλά εν τη ενεργώ απονομή 
του δικαίου. [...] Παραλληλίζεται η τοιαύτη πρακτική προς το έργον του ρωμαίου πραίτωρος, όστις 
δικαιοδοτών επηγγέλλετο κατά τας περιστάσεις είτε την ανελλιπή εφαρμογήν του κειμένου (πολιτικού) 
δικαίου, είτε συμπλήρωσιν των εν αυτώ κενών, είτε και την διόρθωσιν αυτού, εφ ω το πραιτώριον 
νόμιμον χαρακτηρίζεται παλαιόθεν «ζώσα φωνή του πολιτικού» και εν τη σημερινή Διοικήσει 
αντίστοιχος δικαιοδοσία αποκαλείται «pouvoirs prétoriens». Η διαφορά συνίστατο εν τούτω, ότι ο 
νεώτερος πραίτωρ-διοικητικός δικαστής δεν εξαγγέλλει διά προγράμματος εκ των προτέρων, αλλ’ 
εκδηλοί εν τη πράξει διά σταθεράς αλληλουχίας αποφάσεων τους εφαρμοζομένους παρ’ αυτού κανόνας, 
υπό την αυτήν απαραλλάκτως ουσιαστικήν περί δικαίου αντίληψις». Όλος ο λόγος του Κ. Ρακτιβάν στο 
Το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα, Ιστορικά Κείμενα, ειδική έκδοση Αρμενόπουλου, 1979, σ. 
133-145.  
46 Νίκος Αλιβιζάτος,  ό.π., σ. 274. 
47  Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίαση ΚΔ΄ της 26-11-1928. 
48  Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίαση ΜΕ΄ της 22-12-1928. 
49Το Συμβούλιο, που η δομή του ήταν αντίστοιχη με εκείνη του γαλλικού Συμβουλίου, 
συγκροντούνταν από Συμβούλους, Παρέδρους και Εισηγητές. Περισσότερα βλ. στο Νίκος Αλιβιζάτος, 
Η ίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 1928: ένα ιστορικό παράδοξο; στο Ιστορία της Ελλάδας 
του 20ου αιώνα, εκδόσεις Βιβλιόραμα, τόμ. Β2, 2003, σ. 252.   
50 Η συνύπαρξη των δύο ανωτάτων δικαστηρίων γινόταν ιδιαίτερα προβληματική καθώς το άρθρο 7 
του νόμου 3713 έδινε το προβάδισμα στο Συμβούλιο έναντι του Αρείου Πάγου, γεγονός που 
προκάλεσε την αντίδραση του τελευταίου. Βλ. σχετικά το αντίστοιχο πρακτικό της Ολομέλειας του 
Αρείου Πάγου (υπ. Αρ. 46/1928), στο ειδική έκδοση Αρμενόπουλου, ό.π., σ. 105-111. Η αντίδραση 
αυτή οδήγησε τη κυβέρνηση Βενιζέλου, προκειμένου να καθησυχάσει τους δικαστικούς, να 
προχωρήσει σε αυξήσεις των μισθών τους. Το θέμα απασχόλησε τον καθημερινό τύπο, ο οποίος 
αναφέρθηκε εκτενώς στην αντίδραση του Αρείου Πάγου, βλ. ενδεικτικά  εφ. Ελληνική, αρ. φ. 
1.396/15.12.1928, σ. 1, Εμπρός, αρ. φ. 11.515/14.12.1928, σ. 6, αρ.φ. 11516/15.12.1928, σ. 6 & αρ.φ. 
11520/19.12.1928, σ. 8,  Εστία, αρ.φ. 12.304/14.12.1928, σ. 1, Ημερήσιος Τύπος, αρ.φ. 21/15.12.1928 
σ. 8, & αρ.φ. 22/16.12.1928, σ. 8, Πατρίς, αρ.φ. 283/14.12.1928, σ. 8, αρ.φ. 288/19.12.1928, σ. 7 & 8,  
Πρωία, αρ.φ. 1077/14.12.1928, σ. 6, & αρ.φ. 1078/16.12.1928, σ. 6, Σκριπ, αρ.φ. 9.204/15.12.1928, σ. 
6. 
51Οι πρώτοι Σύμβουλοι της Επικρατείας ήταν οι: Κ. Ρακτιβάν πρόεδρος, Μ. Αγαθόνικος και Σ. 
Παπαφράγκος αντιπρόεδροι, και Σ. Παπαντωνάκης, Ν. Γιαμαλάκης, Δ. Πίκουλας, Α. Φίλων, Θ. 
Αγγελόπουλος, Σ. Σεφεριάδης, Δ. Πολίτης, Π. Τριανταφυλλάκος, Χ. Οικονομόπουλος, Ν. Κολυβάς, Α. 
Γαζής και Φ. Παπαγεωργίου, Σύμβουλοι. 
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αφού τέσσερα μέλη και ο ένας αντιπρόεδρος του52 ανήκαν στην αντιβενιζελική 

παράταξη.  

     Στις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική έναρξη της λειτουργίας του 

Συμβουλίου στο Ιλίου Μέλαθρον, που θα αποτελέσει και την πρώτη έδρα του53. Κατά 

την εναρκτήρια δημόσια συνεδρία του Συμβουλίου, εκφώνησαν λόγους ο   

πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος, ο υπουργός της Δικαιοσύνης Π. Πετρίδης και ο 

πρόεδρος του Συμβουλίου Κ. Ρακτιβάν. Ο Κ. Ρακτιβάν ανέλυσε την αποστολή του 

Συμβουλίου τονίζοντας ότι η βασική αξίωση του κράτους δικαίου θα ήταν η 

συμμόρφωση της διοίκησης στις επιταγές του νόμου. Θεματοφύλακας αυτών των 

επιταγών θα αποτελούσε το Συμβούλιο της Επικρατείας με την ορθή ερμηνεία και 

εφαρμογή των διοικητικών νόμων. Και κατέληγε ο Πρόεδρος επισημαίνοντας ότι η 

διοικητική δικαιοσύνη είναι «η μάλλον τελεσφόρος εγγύησις, ήτις δύναται να δοθή εις 

τον πολίτην έναντι της Διοικήσεως και ήτις συνενοί τον έλεγχον προς την 

μετριοπάθειαν και την ανεξαρτησίαν [...] θα είμεθα ευτυχείς να ακούσωμεν το αυτό 

επαναλαμβανόμενον και διά την ελληνικήν διοικητικήν δικαιοσύνην. Ας αφήσωμεν 

λοιπόν όπως λαλήσωσιν εν καιρώ αι εκδοθησόμενοι αποφάσεις του ημετέρου 

Συμβουλίου της Επικρατείας» 54.  

     Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Ελ. Βενιζέλος, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση 

ότι ο θεσμός του Συμβουλίου θα βοηθούσε στην εμπέδωση του κράτους δικαίου στη 

Ελλάδα. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι «Η Κυβέρνησις, ισχυρά, μία από τας ισχυρότερας 

Κυβερνήσεις, αι οποίαι υπήρξαν ποτε, ανεγνώρισε την ανάγκην του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και ηθέλησε να αυτοπεριορισθή. [...] Εάν όμως τυχόν παρανομήσωμεν και 

μας ακυρώσητε τας πράξεις μας, πρώτος εγώ θα έλθω και θα σφίξω το χέρι, διότι 

υπενθυμίσατε εις την Κυβέρνησιν ότι δεν έχει το δικαίωμα να παρανομή55.» Βέβαια, η 

ελπιδοφόρα παρατήρηση του πρωθυπουργού μπορεί να απηχούσε τις προθέσεις τις 

δικές του και της κυβέρνησης του, αλλά δεν ήταν σίγουρο ότι διατηρούσε την ισχύ 

της, καθώς η κεντρική εξουσία διαχεόταν σε περιφερειακούς αξιωματούχους ή σε 

                                                 
52 Πρόκειται για τους Συμβούλους Α. Φίλων, Θ. Αγγελόπουλο, Π. Τριανταφυλλάκο, Ν. Κολυβά και 
τον αντιπρόεδρο Σ. Παπαφράγκο ο οποίος αργότερα, το 1935,  θα διαδεχτεί τον Κ. Ρακτιβάν και θα 
γίνει ο δεύτερος Πρόεδρος του Συμβουλίου. 
53 Στο γεγονός αναφέρθηκε με εκτενή αφιερώματα ο τύπος της εποχής, βλ. ενδεικτικά Ακρόπολις, αρ. 
φ. 109/18.5.1929, σ. 7, Βραδυνή, αρ. φ. 2738/17.5.1929, σ. 6, Έθνος, αρ. φ. 5365/17.5.1929, σ. 5, 
Ελληνική, αρ. φ. 1.542/18.5.1929, σ. 1,8, Ελληνικός Ταχυδρόμος, αρ. φ. 776/17.5.1929, σ. 6, Εμπρός, 
αρ. φ. 11.666/18.5.1929, σ. 4, Εστία, αρ. φ. 12.455/17.5.1929, σ. 4-6, Ημερήσιος Τύπος, αρ. φ. 
175/18.5.1929, σ. 7, Πατρίς, αρ. φ. 432/18.5.1929, σ. 1. 
54Λόγος του Κ. Ρακτιβάν κατά την ενακτήρια συνεδρία του Συμβουλίου, στο ειδική έκδοση 
Αρμενόπουλου, ό.π., σ. 143-144. 
55Λόγος Ε. Βενιζέλου κατά την ενακτήρια συνεδρία του Συμβουλίου, στο ειδική έκδοση 
Αρμενόπουλου, ό.π., σ. 145-146. 
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άλλους φορείς εξουσίας, όπως ήταν ο στρατός, ή η τοπική αυτοδιοίκηση. Σε αυτά τα 

επίπεδα, που εκδηλώνονταν εντονότερα οι εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής 

πολιτικής ζωής, όπως ήταν οι πελατειακές σχέσεις, ο πολιτικός φατριασμός και οι 

τοπικοί συσχετισμοί εξουσίας, θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η αποδοχή ενός θεσμού 

που δημιουργήθηκε για να υπερασπίζεται τον πολίτη έναντι των παρατυπιών της 

διοίκησης. Έπρεπε δηλαδή οι νομάρχες, οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες, τα 

υπηρεσιακά συμβούλια, οι έφοροι των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλος 

αξιωματούχος φορέας διοικητικής εξουσίας, όπως και αυτοί οι ίδιοι οι υπουργοί, να 

συνηθίσουν τον έλεγχο του Συμβουλίου και να αποδεχτούν τυχόν ακυρώσεις των 

πράξεών τους που δεν θα ήταν σύμφωνες με το νόμο. Και ήταν δύσκολο να δεχτούν 

το έλεγχο αυτόν, αφού στην πράξη είχαν συνηθίσει, εν πολλοίς, να δρουν 

ανεξέλεγκτα εντός του κομματικού κράτους που και οι ίδιοι υπηρετούσαν. Το κράτος 

αυτό τους έλεγχε, όχι με κριτήρια δικαιοκρατικά, αλλά με κριτήρια πελατειακά· αυτό 

σήμαινε ευνοϊκή μεταχείριση των πολιτικών φίλων και  εξόντωση των πολιτικών 

αντιπάλων.  

     Οι Σύμβουλοι56, με τη σειρά τους, απαιτούνταν να υπερβούν τις όποιες 

προσωπικές πολιτικές τοποθετήσεις τους και να ανταποκριθούν  αποτελεσματικά 

στην υψηλή δικαστική αλλά, ταυτόχρονα, και «παιδαγωγική» αποστολή τους. Η 

επιλογή τόσο του προέδρου του Συμβουλίου Κ. Ρακτιβάν, όσο και των υπόλοιπων 

Συμβούλων φαίνεται να έδινε τα εχέγγυα, πως το Συμβούλιο τελικά θα αποτελούσε 

ένα θεσμό δικλείδα για τα δικαιώματα των πολιτών έναντι της κρατικής αυθαιρεσίας. 

Το μόνο που απέμενε ήταν να το αποδειχθεί αυτό στην πράξη. 

     Έπρεπε, όμως, να ξεπεραστούν και οι προκαταλήψεις του παρελθόντος σχετικά με 

το Συμβούλιο. Προκαταλήψεις για ένα θεσμό που στο παρελθόν ταυτίστηκε με το 

μοναρχικό πολίτευμα και καταργήθηκε, ανασυστάθηκε, αλλά που  ποτέ δεν 

λειτούργησε. Προκαταλήψεις που επιβίωναν και πολλές φορές προκαλούσαν την 

καχυποψία των πολιτικών αντιπάλων, οι οποίοι έβλεπαν το θεσμό του Συμβουλίου 

είτε ως μία ευκαιρία αποκατάστασης «ημετέρων57», είτε ως μία απόδειξη 

                                                 
56 Μεγάλη συζήτηση έγινε σχετικά με το ποιά πρόσωπα έπρεπε να διοριστούν ως οι πρώτοι 
Σύμβουλοι. Έγραφε χαρακτηριστικά η Πατρίς: «Πρέπει η κυβέρνησις να προσέξη πολύ εις την εκλογήν 
των προσώπων. Ας μην λησμονήση, ότι προ πάντων εις την Ελλάδα, η ποιότης των θεσμών κρίνεται 
αποκλειστικώς και μόνον εκ της ποιότητος των προσώπων των υπηρετούντων εν αυτοίς», «Ποιά θα είνε 
η αποστολή του Συμβουλίου Επικρατείας», Πατρίς, αρ.φ.  293/24.12.1928, σ. 5.  
57 Έγραφε συνεργάτης της εφημερίδας Εσπερινή για το Συμβούλιο: «Ο θεσμός ΕΔΟΚΙΜΑΣΘΗ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΘΗ κοινή βοή τω 1865. Ήδη ως άλλος Λάζαρος επαναφέρεται εις την ζωήν.Και 
να του δώσουν μεγαλειτέρα σημασίαν, ή όσον αξίζει, έταξαν αυτό ιεραρχικώς προ του Αρείου Πάγου. 
[...] Νομίζομεν ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή όπως και ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, όστις εκ του 
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σπατάλησης του δημόσιου χρήματος σε θεσμούς «άχρηστους», τη στιγμή που άλλα 

πιο ζωτικά προβλήματα για το ελληνικό κράτος απαιτούσαν άμεση επίλυση58. 

 

Ο νόμος 3713/1928 «Περί Συμβουλίου Επικρατείας». 

        

     Ο νόμος 3713/1928 «Περί Συμβουλίου Επικρατείας59» όριζε τον αριθμό των 

συμβούλων της Επικρατείας σε 15 με περιθώριο αύξησης, εντός του ορίου που 

προέβλεπε το άρθρο 103 του συντάγματος. Σύμβουλοι μπορούσαν να διοριστούν οι 

πτυχιούχοι Νομικής Σχολής, που είχαν ασκήσει ή ασκούσαν δημόσιο λειτούργημα60. 

                                                                                                                                            
δικαστικού σώματος προέρχεται, ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΗΚΟΝ Ν’ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΒΥΣΣΟΔΟΜΟΥΜΕΝΟΝ 
ΑΔΙΚΗΜΑ, εάν δεν θεωρήσουν, όπερ προτιμότερον περιττήν την ίδρυσιν του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, το οποίον ουδεμίανπραγματικήν αποστολήν έχει, εκτός της εισπηδήσεως εν αυτώ 
«ημετέρων» τινών θεσιθηρών», «Το Συμβούλιον της Επικρατείας», Εσπερινή, αρ. φ., 9.324/9.12.1928, 
σ. 1. 
58Σε ανυπόγραφο δίστηλο στο πρωτοσέλιδο της Εσπερινής επισημαίνεται ότι «Κατηγορείται το 
Συμβούλιον αυτό όχι μόνον ως άχρηστον, όχι μόνον ως στρεφόμενον εναντίον της αρμοδιότητος του 
Αρείου Πάγου, αλλά και ως πολυδάπανον. Διότι το Συμβούλιον της Επικρατείας θα στοιχίζη εις το 
Κράτος 10.647.531 δραχμάς. Αλλά διά τίνα λόγον να γίνη η δαπάνη αυτή; Τί θα προσθέση το άχρηστον 
αυτόν Συμβούλιον εις το Κράτος; [...] Διότι ο κ. Βενιζέλος θέλει να εγκαταστήση φίλους του εις το 
Συμβούλιον της Επικρατείας, διότι υπάρχουν πάντοτε οι ανώτατοι θεσιθήραι, οι οποίοι δεν αφήνουν 
ευκαιρίαν. Και ο κ. Πρωθυπουργός σπεύδει, αδιαφορών διά τας δαπάνας, διά τα εκατομμύρια,να 
προσφέρη με το Συμβούλιον της Επικρατείας τας θέσεις αυτάς εις τους φίλους του, ενώ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΜΕΝΟΥΝ ΑΣΤΕΓΟΙ, ενώ οι σεισμοπαθείς φυλακίζονται, διότι εξηγέρθησαν», «Το Συμβούλιον», 
Εσπερινή, αρ.φ., 9.328/14.12.1928, σ. 3. Αντίθετα η Εστία τόνιζε ότι «Η δαπάνη αυτή, όσο και αν δεν 
φαίνεται,είνε μία από τις παραγωγικοτέρας δαπάνας που θα ημπορούσαν να γίνουν. Εφ’ όσον διά την 
γενικήν ανάπτυξιν και πρόοδον ενός τόπου και διά την ευημερίαν των πολιτών του, η καλή λειτουργία 
του Κράτους, και των κυριωτέρων εκδηλώσεών του είνε απαραίτητος, κάθε δαπάνη διά να απαλλαγή το 
Κράτος αυτό, από σημαντικάς ελλείψεις και σοβαρά ελαττώματα, διά να διοική καλλίτερα τους πολίτας 
του, διά να νομοθετή αποτελεσμοτικώτερα, και να εξαλείψη τας μεταξύ αυτού και των πολιτών του 
υφισταμένας παρεξηγήσεις, δεν ημπορεί παρά να είνε χρήσιμος», «Τα δύο Σώματα», Εστία, αρ.φ. 
12.455/17.5.1929, σ. 1.   
59 Για μια πλήρη καταγραφή της σχετικής, με το Συμβούλιο της Επικρατείας νομοθεσίας, βλ. 
Νομοθεσία περί του Συμβουλίου της Επικρατείας και των κατά τα άρθρα 105, 115, και 116 του 
συντάγματος, εκδ. «Εθνικόν Τυπογραφείον», 1930. Η σχετική νομοθεσία για το Συμβούλιο 
περιλάμβανε την έκδοση, στις 26 Νοεμβρίου του 1928, της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 3713, την 
έκδοση, στις 24 Δεκεμβρίου, ταυτόχρονα με τον νόμο, του εκτελεστικού διάταγμάτος του, την έκδοση, 
στις 26 Φεβρουαρίου και 14 Απριλίου του 1929 δύο διαταγμάτων που έθεταν σε ισχύ, το μεν πρώτο τα 
άρθρα 46, 47, 48, 49 (παράγρ. α΄ και β΄), 51, το δε δεύτερο τα άρθρα  36-45, 49 (παράγρ. γ΄ και δ΄), 50, 
52-57, την έκδοση, στις 12 Απριλίου του 1929 του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου, την 
έκδοση, στις 19 Ιουλίου του ίδιου χρόνου του νόμου 4210 που συμπλήρωνε τον νόμο 3713, την 
έκδοση της συμπλήρωσης του εσωτερικού κανονισμού, στις 28 Μαΐου 1929 καθώς και της 
τροποποίησής του στις 9 Ιανουαρίου του 1930, και, τέλος, την έκδοση του διαδικαστικού κανονισμού 
στις 20 Ιανουαρίου του 1930. Ολόκληρη η νομοθεσία στο  Νομοθεσία…, σ. 7-15 & 38-82. 
60 Τέτοιοι μπορούσαν να ήταν: υπουργοί ή πρεσβευτές που είχαν διετή υπηρεσία∙ τακτικοί ή έκτακτοι 
(με τριετή υπηρεσία) καθηγητές Πανεπιστημίων νομικών ή οικονομικών επιστημών∙ δικαστές και 
εισαγγελείς με βαθμό προέδρου ή εισαγγελέα εφετών ή ισόβαθμοι σύμβουλοι της στρατιωτικής 
δικαιοσύνης που προέρχονταν από τη δικαστική ιεραρχία∙ νομικοί σύμβουλοι με τριετή υπηρεσία∙ 
τακτικά μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου  με τριετή προϋπηρεσία∙ 
διοικητικοί υπάλληλοι υπουργείου με βαθμό διευθυντή α΄ και με τριετή υπηρεσία∙ πάρεδροι του 
Συμβουλίου της Επικρατείας για μία πενταετία∙ δικηγόροι σε πολυμελή δικαστήρια και με δεκαετή 
υπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό τους ήταν να μην είχαν παυθεί από την υπηρεσία 
τους λόγω ποινικής καταδίκης ή πειθαρχικού παραπτώματος. Για τη θέση των Συμβούλων της 
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Μετά από την πάροδο πέντε ετών, τα ¾ των κενούμενων θέσεων των συμβούλων θα 

πληρούνταν υποχρεωτικά από προαγόμενους παρέδρους. Ύστερα από την έκδοση 

διατάγματος και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου, ένας από τους 

συμβούλους διοριζόταν ως πρόεδρος και προΐστατο της Ολομέλειας61, και δύο 

διορίζονταν ως αντιπρόεδροι· ο καθένας από αυτούς προΐστατο του ενός από τα δύο 

άλλα Τμήματα του Συμβουλίου. Οι αντιπρόεδροι, σε περίπτωση κωλύματος του 

προέδρου, τον αναπλήρωναν κατά σειρά αρχαιότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 7, ο 

πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι του Συμβουλίου προΐσταντο ακόμα και του 

προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου62. 

     Το Συμβούλιο απαρτιζόταν επίσης από δέκα παρέδρους, δέκα εισηγητές, ένα 

γραμματέα και δύο υπογραμματείς63. Ο αριθμός των παρέδρων64 και των εισηγητών 

μπορούσε να αυξηθεί σε δεκαπέντε. Οι πάρεδροι που είχαν το βαθμό του εφέτη, μετά 

από πενταετή υπηρεσία, θα μπορούσαν να προαχθούν στο βαθμό του αεροπαγίτη και 

να λαμβάνουν τις ανάλογες αποδοχές. Στο βαθμό του παρέδρου μπορούσαν να 

προαχθούν οι εισηγητές μετά από πενταετή υπηρεσία, αφού προηγούνταν η έκδοση 

του σχετικού διατάγματος, πρόταση του υπουργού της Δικαιοσύνης και η σύμφωνη 

γνώμη της Ολομέλειας του Συμβουλίου65.  

     Όσοι επιθυμούσαν να διοριστούν ως εισηγητές66 έπρεπε να είναι πτυχιούχοι της 

Νομικής, να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους και να πάρουν μέρος στον 

προβλεπόμενο εισαγωγικό διαγωνισμό67, ενώπιον τριμελούς επιτροπής που 

                                                                                                                                            
Επικρατείας βλ. Θεοχάρης Ν. Βεγλερής, Το Συμβούλιον της Επικρατείας, εκδ. Δημ. Ν. Τζάκα, 
Στέφανου Δελαγραμμάτικα και Σιας, 1929, σ. 20-34 
61 Ο πρόεδρος είχε και τη γενική διεύθυνση των εργασιών του Συμβουλίου. 
62 Βλ. σημ. 42. 
63 Το βοηθητικό προσωπικό του Συμβουλίου συμπλήρωναν πέντε γραφείς, πέντε δακτυλογράφοι και 
τέσσερις κλητήρες. Το προσωπικό αυτό ήταν μόνιμο και υπαγόταν στην πειθαρχική εξουσία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας. 
64 Για του παρέδρους του Συμβουλίου βλ. Θεοχάρης Ν. Βεγλερής, ό.π., σ. 35-39. 
65Μέχρι να συμπληρωθεί η πρώτη πενταετία της λειτουργίας του Συμβουλίου, ως πάρεδροι μπορούσαν 
να διοριστούν: έκτακτοι καθηγητές της Νομικής Σχολής ή των νομικών και οικονομικών επιστημών∙ 
Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή νομικοί σύμβουλοι που δεν είχαν συμπληρώσει τριετή 
υπηρεσία. Επίσης θα μπορούσαν να διοριστούν και υφηγητές των παραπάνω Σχολών που είχαν όμως 
διδακτική τριετή υπηρεσία, καθώς και πτυχιούχοι της Νομικής, όχι άνω των 45 ετών, οι οποίοι είχαν 
διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί σε θέση πρωτοδίκη ή αντιεισαγγελέα πρωτοδικών και άνω ή 
ισόβαθμοι σύμβουλοι της στρατιωτικής δικαιοσύνης που προέρχονταν από την δικαστική ιεραρχία, 
υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον τμηματάρχη με πενταετή υπηρεσία ή δικηγόροι σε πολυμελή 
δικαστήρια που είχαν εξαετή υπηρεσία ή τριετή υπηρεσία και τριετείς τουλάχιστον σπουδές   δημοσίου 
δικαίου στην Ευρώπη. 
66Για του εισηγητές του Συμβουλίου βλ. Θεοχάρης Ν. Βεγλερής, ό.π., σ. 39-43.  
67 Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έτυχε και επικρίσεων. Ο Θ. Βεγλερής έγραφε χαρακτηριστικά: «Δεν 
βλέπομεν αληθώς την ανάγκην τόσω επαχθούς ειδικής εξετάσεως των προσλαμβανομένων, ως 
εισηγητών, εν τω Συμβουλίω Επικρατείας. [...] Ο διαγωνισμός καθίσταται ανωφελής εάν λάβωμεν υπ’ 
όψει το τυχηρόν πολλάκις των εξετάσεων, καθ’ ας αποτυγχάνουσι καλώς κατηρτισμένοι κρινόμενοι, 
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απαρτιζόταν από τρεις συμβούλους ή από δύο συμβούλους και ένα πάρεδρο. Εκείνοι 

που επιλέγονταν διορίζονταν με το βαθμό και τις αποδοχές παρέδρου πρωτοδικών. 

Μετά από διετή υπηρεσία, ο εισηγητής θα μπορούσε να προαχθεί στο βαθμό του 

πρωτοδίκη και να λαμβάνει τις ανάλογες αποδοχές. Ωστόσο, εάν αυτό δεν συνέβαινε, 

ο εισηγητής μετά από πέντε χρόνια υπηρεσίας και αφού κρινόταν ως επαρκής και 

ικανός από την Ολομέλεια του Συμβουλίου προαγόταν υποχρεωτικά στο βαθμό του 

πρωτοδίκη, ενώ στην αντίθετη περίπτωση απολυόταν. 

     Σύμφωνα με το νόμο, το Συμβούλιο απαρτιζόταν από δύο Τμήματα και την 

Ολομέλεια. Στο πρώτο Τμήμα υπάγονταν η επεξεργασία των σχεδίων των 

κανονιστικών διαταγμάτων και η εκδίκαση των προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 

114 του συντάγματος, κατά αποφάσεων που αφορούσαν απόλυση ή υποβιβασμό 

διοικητικών υπαλλήλων. Το Συμβούλιο για τις προσφυγές αυτές δίκαζε σε δεύτερο 

βαθμό «κατά τε τον νόμον και την ουσίαν» και μπορούσε να ζητήσει νέες αποδείξεις ή 

πρόσθετες πληροφορίες. Η συζήτηση της υπόθεσης άρχιζε πάντα με την ανάγνωση 

της αναλυτικής έκθεσης του εισηγητή. 

      Στο δεύτερο Τμήμα υπαγόταν η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών σε πρώτο ή 

τελευταίο βαθμό, «κατ’ έφεσιν, ή αναίρεσιν68». Η εισαγωγή των υποθέσεων ενώπιον 

του Τμήματος γινόταν ύστερα από αίτηση, η δε συζήτηση άρχιζε με την προφορική 

ανάπτυξη της έκθεσης του εισηγητή και διεξαγόταν με βάση τα δικόγραφα της 

προδικασίας και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων. Το Συμβούλιο είχε τη 

δυνατότητα, κατά την κρίση του, να διατάξει τη χρήση κάθε συμπληρωματικής 

απόδειξης που αυτό έκρινε αναγκαίο και να υποχρεώσει οποιαδήποτε διοικητική 

αρχή να του παράσχει πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες που τυχόν διαφώτιζαν την 

κρινόμενη υπόθεση. Επίσης, στην αρμοδιότητα του Β΄ Τμήματος υπάγονταν και οι 

αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων. 

     Η Ολομέλεια του Συμβουλίου ήταν επιφορτισμένη να αποφασίζει για αιτήσεις 

ακύρωσης69, λόγω υπέρβασης εξουσίας ή παράβασης νόμου, των εκτελεστών 

πράξεων των διοικητικών αρχών και εκείνων που ασκούσαν τη διοίκηση νομικών 

                                                                                                                                            
κρινόμενοι μόνον εκ των επισήμων εξετάσεων της ημέρας του διαγωνισμού», Θεοχάρης Ν. Βεγλερής,  
ό.π., σ. 40-41. 
68 Το άρθρο 42 του νόμου 3713 αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4210 της 
22 Ιουλίου 1929. 
69 Οι σχετικές διατάξεις που αφορούσαν στην αίτηση ακύρωσης προβλέφθηκαν για πρώτη φορά στο 
άρθρο 82 του συντάγματος του 1911 κατά μίμηση του Γαλλικού «Recours pour excès de pouvoir». Για 
την ακυρωτική δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας βλ. Νικόλαος Κολυβάς, Περί του ενδίκου 
μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως, εκδ. Χιώτη, Αθήνα 1915 & Στρατής Γ. Ανδρεάδης, Η ακυρωτική 
δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας, τ. Α΄, Β΄, εκδ. Τύποις Ελληνικής Εκδοτικής Εταιρείας, 
1942. 
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προσώπων, οι οποίες πράξεις δεν υπάγονταν σε άλλο ένδικο μέσο ενώπιον 

δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής. Επίσης, αποφαινόταν για υποθέσεις του Α΄ ή του 

Β΄ Τμήματος τις οποίες εισηγούνταν σε αυτήν ο πρόεδρος του Συμβουλίου λόγω της 

σπουδαιότητάς τους, ή επειδή ήταν γενικότερου ενδιαφέροντος, ή επειδή 

παραπέμφθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα. Η απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση 

ακύρωσης, ίσχυε «έναντι πάντων» - αν και «τρίτος, βλαπτόμενος εκ της αποφάσεως, 

δικαιούνται ν’ανακόψη αυτήν» - και δημοσιευόταν στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Οι διοικητικές αρχές όφειλαν να συμμορφωθούν «διά θετικής 

ενέργειας» προς το περιεχόμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου ή να απόσχουν από 

κάθε ενέργεια που θα αντιτίθετο σε αυτές Οι παραβάτες, εκτός από την ποινική 

δίωξη, αναλάμβαναν και προσωπική ευθύνη «προς αποζημίωσιν».  

 

Η δικαστική λειτουργία του Συμβουλίου με αριθμούς. Η διετία 1929-193070. 

 

ΗΟλομέλεια του Συμβουλίου, με πρόεδρό της τον Κ. Ρακτιβάν, εξέδωσε την πρώτη 

απόφαση της στις 17 Μαΐου 1929. Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του, από τις 

17 Μαΐου 1929 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1929, το Συμβούλιο εξέδωσε, ανά Τμήμα, τις 

εξής αποφάσεις: το Α΄ Τμήμα εξέδωσε 125, το Β΄ Τμήμα εξέδωσε 93 και η 

Ολομέλεια εξέδωσε 136 αποφάσεις - δηλαδή συνολικά εκδόθηκαν 354 αποφάσεις. 

Κατά το δεύτερο έτος της λειτουργίας του, από την 1 Ιανουαρίου 1930 έως τις 31 

Δεκεμβρίου 1930 το Συμβούλιο εξέδωσε, ανά Τμήμα, τις εξής αποφάσεις: το Α΄ 

Τμήμα εξέδωσε 95, το Β΄ Τμήμα εξέδωσε 231 και η Ολομέλεια εξέδωσε 446 

αποφάσεις - δηλαδή συνολικά εκδόθηκαν 772 αποφάσεις. Κατά τα δύο πρώτα έτη της 

λειτουργίας του, το Συμβούλιο έκανε αποδεκτές 402 προσφυγές/αιτήσεις (ποσοστό 

35,7 %), απέρριψε 687 (ποσοστό 61 %), ενώ οι υπόλοιπες 37 υποθέσεις ήταν 

προδικαστικές, πειθαρχικές ή αφορούσαν σε παραιτήσεις από τη διαδικασία. Οι 

πίνακες που ακολουθούν καταγράφουν, για καθένα από τα δύο έτη, τον αριθμό και το 

είδος των αποφάσεων που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο συνολικά και ανά Τμήμα. 

 

   

 

 

                                                 
70 Σχετικά με τη νομολογία του Δικαστηρίου βλ. St. Andréadès,  Le Conseil d’ Etat en France et en 
Grèce. Organisation, Procédure et Jurisprudence, εκδ. Marcel Giard, 1934, σ. 20 – 30.  
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   i. 1929 

 

     Το Α΄ Τμήμα, ως αρμόδιο για την εκδίκαση αιτήσεων/προσφυγών διοικητικών 

υπαλλήλων που υπάγονταν στο άρθρο 114 του συντάγματος του 192771, εξέτασε 125 

τέτοιες υποθέσεις, από τις οποίες έκανε δεκτές τις 33 (ποσοστό 27,3 %), απέρριψε τις 

75 (ποσοστό 62 %), ενώ οι υπόλοιπες ήταν 13 προδικαστικές και 4 αφορούσαν 

πειθαρχικά παραπτώματα υπαλλήλων του Συμβουλίου (πίνακας 2). Το Β΄ Τμήμα 

ήταν αρμόδιο για την εκδίκαση αιτήσεων/προσφυγών που άπτονταν θεμάτων 

σχετικών με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αιτήσεων/προσφυγών κατά 

αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή υπηρεσιακών συμβουλίων, αιτήσεων 

αναίρεσης και διοικητικών διαφορών. Το Τμήμα αυτό εξέτασε 93 υποθέσεις, από τις 

οποίες 32 έκανε δεκτές (ποσοστό 34,4 %), 60 απέρριψε (ποσοστό 64,5 %), ενώ μία 

ήταν προδικαστική. Η Ολομέλεια ήταν αρμόδια για την εκδίκαση αιτήσεων 

ακύρωσης και για την εκδίκαση υποθέσεων από παραπομπή των άλλων τμημάτων 

του Συμβουλίου. Εξέτασε 136 υποθέσεις, από τις οποίες έκανε δεκτές τις 50 

(ποσοστό 36,8 %), απέρριψε τις 77 (ποσοστό 56,6 %), 8 ήταν προδικαστικές και 1 

υπήχθη στη δικαιοδοσία της ύστερα από σχετική πράξη του προέδρου του Α΄ 

Τμήματος.  

 

 

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου κατά το 1929 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

προσφυγές 
& 

αιτήσεις που 
έγιναν 
δεκτές, 

«εν όλω και 
εν μέρει72» 

προσφυγές & 
αιτήσεις που 
δεν έγιναν 
δεκτές ως 

απαράδεκτες 
ή αβάσιμες 

προδικαστικές πειθαρχικές Σύνολα 

Α΄ Τμήμα 21 + 12 = 33  56 + 19 = 75 13 4 125 

                                                 
71 Το άρθρο 114 όριζε: «Τα προσόντα των διοικητικών εν γένει υπαλλήλων ορίζονται διά νόμου. Οι 
τακτικοί υπάλληλοι από του διορισμού αυτών είναι μόνιμοι εφόσον υφίστανται αι σχετικαί υπηρεσίαι και 
αι θέσεις, πλην δε των περιπτώσεων της παύσεως δυνάμει δικαστικής αποφάσεως, ούτε μετατίθενται 
άνευ γνωμοδοτήσεως, ούτε απολύονται ούτε υποβιβάζονται άνευ ειδικής αποφάσεως κατά νόμον 
ωργανωμένου Συμβουλίου και αποτελουμένου κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστον από μόνιμους υπαλλήλους. 
Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της  Επικρατείας, καθώς 
ειδικώτερον νόμος ορίζει.[...]».     
72 Το Συμβούλιο μπορούσε να ακυρώσει «εν μέρει» την προσβαλλόμενη πράξη. Η μερική ακύρωση 
αφορούσε είτε σε κάποια διάταξη ή ακόμα και σε τμήμα διάταξης όπως όρο, τρόπο, αίρεση ή 
προθεσμία. Περισσότερα βλ. Φαίδων Θ. Βεγλερής, Η συμμόρφωσις…, σ. 9. 
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Β΄ Τμήμα 23 + 9 = 32 22 + 38 = 60 1 - 93 

Ολομέλεια 41 +10 = 51   30 + 47 = 77 8 - 136 

     354 

                                                                                                         Πίνακας 1 

 

Οι αποφάσεις του Α΄ Τμήματος 

Είδη προσφυγές & 
αιτήσεις που 
έγιναν δεκτές, 
εν όλω και εν 

μέρει 

προσφυγές & 
αιτήσεις που 
δεν έγιναν 
δεκτές ως 

απαράδεκτες ή 
αβάσιμες 

προδικαστικές 
(παραπομπή 
στην Ολομ. ή 
το Τμήμα ζητά 
περισσότερες 
αποδείξεις) 

 

προσφυγές 
διοικ. 

υπαλλήλων 
(114 Συντ.) 

21 + 12 = 33 56 + 19 = 75 6 + 7 = 13 121 

πειθαρχική 
δίωξη 

προσωπικού 
του 

Συμβουλίου 

απαλλακτικές 
 
2 

καταδικαστικές 
 
2 

 4 

Σύνολο    125 
Πίνακας 2 

 

Οι αποφάσεις του Β΄ Τμήματος 

Είδη προσφυγές & 
αιτήσεις που 
έγιναν δεκτές, 
εν όλω και εν 

μέρει 

προσφυγές & 
αιτήσεις που 
δεν έγιναν 
δεκτές ως 

απαράδεκτες ή 
αβάσιμες 

προδικαστικές 
(παραπομπή 
στην Ολομ. ή 
το Τμήμα ζητά 
περισσότερες 
αποδείξεις) 

 

κατ’ 
εφαρμογή 

Κώδικα Δημ. 
& Κοιν. 

Νομοθεσίας 

15 + 8 = 23 9 + 18 = 27 - 50 

κατά αποφ. 
Ανακρ. Συμβ. 
Υπ. Στρατ. 

5 + 0 = 5 
 
 

3 + 14 = 17 
 
 

1 23 

αιτ. αναίρεσης 3 + 0 = 3 6 + 5 = 11 - 14 

διοικ. 
διαφορές 

- 1 + 0 = 1  1 
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αιτ. αναθεώρ. 
κατά αποφ. 
Διοικ. Δικ. 
Υπ. Γεωργ. 

0 + 1 = 1 1 + 1 = 2 - 3 

κατά αποφ. 
Ανωτ. Στρατ. 

Συμβ. 

- 1 + 0 = 1 - 1 

κατά αποφ. 
Εκκαθ. Συμβ. 

Υπ. Στρ. 

- 1 + 0 = 1 - 1 

ΣΥΝΟΛΟ    93 
Πίνακας 3  

 
Οι αποφάσεις της Ολομέλειας 

Είδη  
αιτήσεις που 
έγιναν δεκτές, 
εν όλω και εν 

μέρει 

 
αιτήσεις που 
δεν έγιναν 
δεκτές ως 

απαράδεκτες ή 
αβάσιμες 

προδικαστικές  

αιτήσεις 
ακύρωσης 

40 + 10 = 50 30 + 47 = 77 5 132 

παραπομπή 
από Α΄ Τμήμα 

- 
 
 

- 
 
 

3 (τις 
αναπέμπει και 
πάλι στο Α΄ 

Τμήμα 

3 

αρμοδιότητας 
Α΄ Τμήμ. που 
εισήχθησαν 

στην Ολομ. με 
πράξη του 
Προέδρου 

1 + 0 = 1 - - 1 

ΣΥΝΟΛΟ    136 
Πίνακας 4 

 

ii. 1930 

 

Το Συμβούλιο κατά το 1930 εξέδωσε συνολικά 772 αποφάσεις (πίνακας 5). Το Α΄ 

Τμήμα το 1930 εξέτασε 95 υποθέσεις, δηλαδή 30 υποθέσεις λιγότερες σε σχέση με το 

1929, από τις οποίες έκανε δεκτές τις 24 (ποσοστό 25,3 %), απέρριψε τις 64 (ποσοστό 

67,4 %), ενώ 4 ήταν προδικαστικές και 3 αφορούσαν πειθαρχικά παραπτώματα 

υπαλλήλων του Συμβουλίου (πίνακας 6).  Το Β΄ Τμήμα εξέτασε 231 υποθέσεις, 

δηλαδή 138 υποθέσεις περισσότερες σε σχέση με το 1929, από τις οποίες 98  
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(ποσοστό 42,4 %) τις έκανε δεκτές, 132 (ποσοστό 57,1 %) τις απέρριψε, ενώ μία ήταν 

προδικαστική (πίνακας 7). Η Ολομέλεια εξέτασε 446 υποθέσεις, δηλαδή 310 

υποθέσεις περισσότερες σε σχέση με το 1929, από τις οποίες έκανε δεκτές τις 162 

(ποσοστό 36,3 %), απέρριψε τις 277 (ποσοστό 62,1 %), ενώ 4 ήταν προδικαστικές και 

3 αφορούσαν παραιτήσεις από τη διαδικασία που η Ολομέλεια τις έκανε αποδεκτές 

(πίνακας 8). Ακολουθεί ένας ξεχωριστός πίνακας που καταγράφει 57 αποφάσεις που 

αφορούσαν αιτήσεις αναίρεσης – έναντι 13 του 1929 -  κατά αποφάσεων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατά αποφάσεων άλλων διοικητικών δικαστηρίων 

(πίνακας 9) 73. 

 

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου κατά το 1930 

ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

προσφυγές & 
αιτήσεις που 
έγιναν δεκτές, 
«εν όλω και εν 

μέρει» 

προσφυγές & 
αιτήσεις που 
δεν έγιναν 
δεκτές ως 

απαράδεκτες ή 
αβάσιμες 

προδικαστικέ

ς 

πειθαρχικές

/ 

παραιτήσει

ς 

Σύνολα 

Α΄ Τμήμα 12 + 12 = 24 27 + 37 = 64 7  95 

Β΄ Τμήμα 87 + 11 = 98 26 + 106 =132 1  231 

Ολομέλεια 137 + 25 = 162 97 + 180 = 277 4 3 446 

     772 

 Πίνακας 5 

 

Οι αποφάσεις του Α΄ Τμήματος 

Είδη προσφυγές & 
αιτήσεις που 
έγιναν δεκτές, 
εν όλω και εν 

μέρει 

προσφυγές & 
αιτήσεις που 
δεν έγιναν 
δεκτές ως 

απαράδεκτες ή 
αβάσιμες 

προδικαστικές 
(παραπομπή 
στην Ολομ. ή 
το Τμήμα ζητά 
περισσότερες 
αποδείξεις) 

Σύνολα 

προσφυγές 
διοικ. 

υπαλλήλων 
(114 Συντ.) 

6 + 12 = 18 14 + 29 = 43 3 + 1 = 4 65 

προσφυγές 
δημ. 

υπαλλήλων  

1 + 0 = 1 
 
 

10 + 0 = 10 
 
 

2 + 0 = 2 13 

                                                 
73 Βλ. σημ. 70. 
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αιτ. αναίρεσης 
κατά αποφ. 

Διοικ. Δικαστ. 
Μεταλλείων 

1 + 0 =  1 0 + 3 = 3 - 4 

αιτ. αναίρεσης 
κατά αποφ. 

Διοικ. Δικαστ. 
Φορολ. 

Παραβάσεων 

3 + 0 = 3 1 + 2 = 3 - 6 

 αιτ. 
αναίρεσης 
κατά αποφ. 

Διοικ. Δικαστ. 
Αερ. Άμυνας 

1 + 0 = 1 2 + 0 = 2 1 4 

πειθαρχική 
δίωξη 

προσωπικού 
του 

Συμβουλίου  

 απαλλακτικές 
 
3 

καταδικαστικές 
 
- 

 3 

         95 
Πίνακας 6 

 

Οι αποφάσεις του Β΄ Τμήματος 

Είδη προσφυγές & 
αιτήσεις που 
έγιναν δεκτές, 
εν όλω και εν 

μέρει 

προσφυγές & 
αιτήσεις που 
δεν έγιναν 
δεκτές ως 

απαράδεκτες ή 
αβάσιμες 

προδικαστικές 
(παραπομπή 
στην Ολομ. ή 
το Τμήμα ζητά 
περισσότερες 
αποδείξεις) 

 

 

κατ’ εφαρμογή 
Κώδ. Δημ. & 

Κοιν. 
Νομοθεσίας 

57 + 9 = 66 16 + 75 = 91 - 157 

κατά Γνωμοδ. 
Ανακρ. Συμβ. 
Στρατιωτικών 

6 + 0 = 6 
 
 

4 + 10 = 14 
 
 

- 20 

αιτ. αναίρεσης 
κατά αποφ. 
Δ/βάθμιας 

Επιτρ. Φόρου 
Επιτηδεύμ. 

2 + 0 = 2  - - 2 

αιτ. αναίρεσης 
κατά αποφ. 
Ελεγκτ. Συν.  

22 + 2 = 24 0 + 14 = 14 1 39 

αιτ. αναθεώρ. 
κατά αποφ. 

- 1 + 7 = 8 - 8 
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Διοικ. Δικαστ. 
Υπ. Γεωργ. 

κατά αποφ. 
Δ/βάθμιας 

Επιτρ. Φόρου 
Γεωργ. 

Παραγωγής   

- 2 + 0 = 2 - 2 

κατά αποφ.   
Δ/βάθμιου 

Διοικ. Δικαστ. 
Διοικητ. 
Ορίων   

- 2 + 0 = 2 - 2 

κατά αποφ.   
Εποπτικού 
Συμβ. 

Αγροφυλακής 

- 1 + 0 = 1 - 1 

 Σύνολα    231 
Πίνακας 7 

 

Οι αποφάσεις της Ολομέλειας 
 

Είδη  
αιτήσεις που 
έγιναν δεκτές, 
εν όλω ή εν 

μέρει 

 
αιτήσεις που 
δεν έγιναν 
δεκτές ως 

απαράδεκτες ή 
αβάσιμες 

προδικαστικές παραιτήσεις  

αιτήσεις 
ακύρωσης 

134 + 25 = 
159 

97 + 179 = 276 1 3 439 

παραπομπή 
από Α΄ 
Τμήμα 

2 + 0 = 2 
 
 

- 
 
 

3 (τις 
αναπέμπει και 
πάλι στο Α΄ 

Τμήμα 

- 5 

  παραπομπή 
από Β΄ 
Τμήμα 

1 + 0 = 1 0 + 1 = 1 - - 2 

ΣΥΝΟΛΟ     446 
 Πίνακας 8 

 

Οι αιτήσεις αναίρεσης 

   

 

 
αιτήσεις που 

έγιναν 
δεκτές, 

«εν όλω και 

 
αιτήσεις που 
δεν έγιναν 
δεκτές ως 

απαράδεκτες ή 

παραπομπή 

στην 

Ολομέλεια 
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εν μέρει» αβάσιμες 

Α΄ Τμήμα 

 

  1 1 

Διοικ. Δικαστ. 

Μεταλλείων 

1 + 0 = 1 0 + 3 = 3   4 

Διοικ. Δικαστ. 

Φορολ. 

Παραβάσεων 

3 + 0 = 3 1 + 2 = 3   6 

Διοικ. Δικαστ. 

Αεροπ. 

Άμυνας 

2 + 0 = 2 2 + 0 = 2  4 

Β΄ Τμήμα 

 

    1 1 

Ελεγκτικό 

Συνέδριο 

23 + 2 = 25 0 + 14 = 14  39 

Β/θμιος Επιτρ. 

Φόρου 

Επιτηδεύματος 

2 + 0 = 2 -  2 

Σύνολο     57 

                                                                                       Πίνακας 9  

 

 Συνολικά, στη πρώτη διετία της λειτουργίας του το Συμβούλιο εξέτασε 1126 

υποθέσεις. Από αυτές  έκανε δεκτές 400 ( ποσοστό 35,52 %), 685 απέρριψε (ποσοστό 

60,83 %), 34 ήταν προδικαστικές (ποσοστό 3,03 %) και 7 (ποσοστό 0,62 %) 

αφορούσαν πειθαρχικές αποφάσεις για υπαλλήλους του Συμβουλίου.  

 

 

Υποθέσεις Υπαλλήλων. 

 

i. Γενικά 

 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η ίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα 

προστάτευε τους στρατιωτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους από τις απολύσεις 
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και τις διώξεις που υφίσταντο από την εκάστοτε κυβέρνηση74. Ήδη, το άρθρο 114 του 

συντάγματος του 1927 προέβλεπε τη μονιμότητα των τακτικών υπαλλήλων μετά από 

το διορισμό τους, εφόσον βέβαια υπήρχαν οι σχετικές υπηρεσίες και θέσεις. Οι 

υπάλληλοι αυτοί δε μπορούσαν να μετατεθούν χωρίς προηγούμενη σχετική 

γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να απολυθούν χωρίς ειδική απόφαση των 

αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων, την ύπαρξη των οποίων προέβλεπε σχετικός 

νόμος. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 3713/1928 το Α΄ Τμήμα ήταν αρμόδιο για 

την εκδίκαση των προσφυγών κατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών. Έτσι, οι 

μόνιμοι υπάλληλοι που ενέπιπταν στις διατάξεις του άρθρου 114 του συντάγματος 

είχαν τη δυνατότητα να προσφύγουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 

προκειμένου να ακυρωθεί ο υποβιβασμός ή η απόλυσή τους. Επιπρόσθετα και όσον 

αφορούσε στους στρατιωτικούς, σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου 3552/1928, 

νόμου κυρωτικού του νομοθετικού διατάγματος της 12 Νοεμβρίου του 1927 «περί 

καταστάσεως αξιωματικών», οριζόταν ότι ακυρότητα των γνωμοδοτήσεων των 

στρατιωτικών Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Ανακριτικών Συμβουλίων τότε 

μόνο υπάρχει, εφόσον παραβιάστηκε ή παραλείφθηκε όρος ή τύπος «επί ποινή 

ακυρότητος», που καθοριζόταν από τον ίδιο νόμο. Για την ακυρότητα των 

γνωμοδοτήσεων αρμόδιο για να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

συντάγματος του 1927, ήταν το Συμβούλιο της Επικρατείας.  

 

i.. Οι ένστολοι - Οι στρατιωτικοί 

 

    Η δημιουργία και η λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας ενθάρρυνε 

πολλούς ένστολους που είχαν απομακρυνθεί από το στράτευμα ή τη χωροφυλακή για 

λόγους, κυρίως, πολιτικών φρονημάτων, να διεκδικήσουν την επαναφορά στην 

υπηρεσία τους.  Η συμμετοχή  της χώρας σε μία σειρά από πολέμους από το 1912 έως 

το 1922, καθώς και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά και μετά την περίοδο 

του Εθνικού Διχασμού και τη Μικρασιατική Καταστροφή, αύξησαν το κύρος των 

αξιωματικών, που με τις παρεμβάσεις - επεμβάσεις τους αναδείχθηκαν σε 

πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής.  

     Βέβαια, η εμπλοκή του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας μόνο τυχαία και 

ευκαιριακή δεν ήταν. Η ελληνική αστική τάξη, στην προσπάθειά της να ελέγξει το 

                                                 
74 Χρήστος Χατζηιωσήφ, Κοινοβούλιο και δικτατορία, στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Β2, 
εκδ. Βιβλιόραμα, 2003, σ. 96. 
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δημοκρατικό πολίτευμα, προσπαθούσε να ανακαλύψει εξισορροπητικούς θεσμούς 

που θα λειτουργούσαν ως αντίπαλο δέος σε αυτό. Στο στρατό – αλλά και στη 

χωροφυλακή και αργότερα στην αστυνομία -  οι αστοί ιθύνοντες έβλεπαν το θεσμό 

εκείνο στον οποίο θα μπορούσαν να στηριχτούν αν απειλούνταν η ταξική και  

οικονομική πρωτοκαθεδρία τους75. Δεν ήταν όμως καθόλου σίγουρο αν και κατά 

πόσο μπορούσαν να ελέγξουν όλες τις φατρίες των αξιωματικών που είχαν 

δημιουργηθεί, τουλάχιστον στην περίοδο του Μεσοπολέμου.  

     Πέρα, όμως, από τις προθέσεις της αστικής τάξης, δύο γεγονότα συνέβαλαν 

καταλυτικά στο να αλλάξει η δομή του ελληνικού στρατού. Το ένα ήταν η 

μονιμοποίηση των εφέδρων στο στράτευμα μεταξύ των ετών 1912  και 191976, και το 

δεύτερο ήταν ο Εθνικός Διχασμός, που διαίρεσε τους αξιωματικούς σε βενιζελικούς 

και αντιβενιζελικούς77. Το τελευταίο γεγονός οδήγησε σε διώξεις και αθρόες 

αποτάξεις αξιωματικών από το στράτευμα, από τη στιγμή που την εξουσία ασκούσε 

το κόμμα ή η παράταξη την οποία εκείνοι δεν είχαν υποστηρίξει. Στο δε 

Μεσοπόλεμο, εποχή διάδοχη των γεγονότων αυτών, παρατηρείται ότι ο 

επαγγελματισμός και η ιεραρχία του ελληνικού στρατού υπονομεύτηκαν από τις 

πελατειακές σχέσεις78, και τις πολιτικές σκοπιμότητες, φαινόμενα που τελικά δεν 

ήθελαν ή δε μπορούσαν να σταματήσουν ούτε οι στρατιωτικοί αλλά ούτε και οι 

πολιτικοί.  

     Η επαναστατική κυβέρνηση του 1922 είχε αποτάξει 2.836 αξιωματικούς79, 

φιλομοναρχικούς στην πλειονότητά τους. Μετά την πτώση της δικτατορίας του 

                                                 
75 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π., σ. 39-40. Ο Θάνος Βερέμης υποστηρίζει: «Η περίοδος των 
στρατιωτικών επεμβάσεων που αρχίζει το 1923 και κλιμακώνεται ως την επιστροφή του Βενιζέλου στην 
πολιτική το 1928, είναι μία περίοδος συντεχνιακών επεμβάσεων. Δηλαδή οι στρατιωτικοί από το 1923 
περίπου ως το 1928 επεμβαίνουν στην πολιτική για να ξεκαθαρίσουν σωματειακά τους αιτήματα, για να 
επιβάλλουν στο κράτος τα αιτήματά τους, για να απαλλαγούν από στρατιωτικούς ή πολιτικούς αντιπάλους 
τους. [...] τα συντεχνιακά αυτά κινήματα δεν αποβλέπουν στην κατάλυση της πολιτικής εξουσίας (με 
εξαίρεση τη δικτατορία του Παγκάλου), αλλά αποβλέπουν συνήθως στην ικανοποίηση μικρών ή μεγάλων 
επαγγελματικών αιτημάτων», Θάνος Βερέμης, Στρατός και Βενιζελισμός από το 1916-1935, στο 
Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Πρακτικά, οργάνωση και εκδ. Ε.Λ.Ι.Α. και Μουσείο Μπενάκη, 
1988, σ. 37. Επίσης, για το ίδιο θέμα βλ. Θάνος Βερέμης, Ο Βενιζελισμός και οι αξιωματικοί στο 
Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, εποπτεία Θάνου Βερέμη, Οδυσσέα 
Δημητρακόπουλου, εκδ. Φιλιππότη, 1980, σ. 573. 
76 Θάνος Μ. Βερέμης, Ο στρατός στην ελληνική πολιτική, εκδ. «Κούριερ», 2000, σ. 151, βλ. και 
ενδεικτικά τις με αρ. 387, 731/1930 αποφάσεις της Ολομέλειας.   
77 Ο διαχωρισμός αυτός δεν ήταν πάντοτε σαφής. Πολλές φορές οι απόψεις μεγάλου μέρους των 
βενιζελικών αξιωματικών διαφοροποιούνταν όλο και περισσότερο από τις απόψεις των φιλελεύθερων 
ομοϊδεατών τους. Βλ. Hering Gunnar, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, τ. Β΄, εκδ «Μ.Ι.Ε.Τ.», 2008, 
σ. 1027. Επίσης, George Th. Mavrogordatos, Stillborn Rebublic, Social Coalitions and Party Strategies 
in Greece, 1922-1936, εκδ. University of Califronia Press, 1983, σ. 305. 
78 Θάνος Μ. Βερέμης, ό.π., σ. 154. 
79 Θάνος Μ. Βερέμης, Οι επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική 1916-1936, εκδ. Εξάντας, 
1977, σ. 190.  
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Πάγκαλου και το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης, τέθηκε από το Λαϊκό κόμμα 

το ζήτημα της επαναφοράς στο στράτευμα των αποταχθέντων αυτών αξιωματικών80. 

Μετά από έντονες διαβουλεύσεις και διαξιφισμούς μεταξύ των βενιζελικών, οι οποίοι 

δεν αντιμετώπιζαν θετικά την προοπτική μίας αθρόας επαναφοράς των αποταχθέντων 

στην ενεργό υπηρεσία φοβούμενοι ότι θα άλλαζαν οι συσχετισμοί στο στράτευμα81, 

και των αντιβενιζελικών που σκόπευαν στην άμεση αποκατάσταση όλων των 

αποταχθέντων, η Βουλή στις 20 Δεκεμβρίου 1926 αποδέχτηκε ψήφισμα, το οποίο 

προέβλεπε τη σύσταση εννεαμελούς συμβουλίου82 που θα έκρινε ποιοι αξιωματικοί 

του στρατού και της χωροφυλακής83 που απομακρύνθηκαν από την 1η  Νοεμβρίου 

του 1920 έπρεπε να επανέλθουν84. Τελικά, το σχετικό συμβούλιο γνωμοδότησε το 

1927 υπέρ της επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία μόνο 235 αξιωματικών. Αλλά και 

αργότερα, αν και ο αριθμός αυτός αυξήθηκε, δεν ξεπέρασε τους 325 αξιωματικούς85. 

Η ίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας ενθάρρυνε πολλούς αξιωματικούς από 

κάθε πολιτικό χώρο, οι οποίοι είτε είχαν διωχθεί κατά το παρελθόν από την υπηρεσία 

τους είτε είχαν τεθεί σε χαμηλές θέσεις στην επετηρίδα και δεν είχαν προαχθεί όπως 

άλλοι ομοιόβαθμοι συναδέλφοί τους, να προσφύγουν σε αυτό και να διεκδικήσουν 

την επάνοδο ή την αποκατάστασή τους. Το Συμβούλιο καλούνταν στο πλαίσιο των 

                                                 
80 Ο βουλευτής Σ. Σωτηριάδης δήλωνε σε σχετική συζήτηση στη Βουλή στις 16.12.1926: «Κακή τη 
μοίρα από δεκαετίας το Κράτος εδιχάσθη, εδημιουργήθη πράγματι αξιοθρήνητος αλληλοσπαραγμός. 
Επηρεάσθη εκ τούτου και ο στρατός. [...] Μετά τον διχασμόν τούτον ένα Τμήμα τιμίων αξιωματικών 
ερρίφθη εις τους δρόμους ενώ το άλλο Τμήμα το ανήκον εις την κρατήσασαν παράταξιν ηυτύχησεν να 
σταδιοδρομήση επαξίως. Η κατάστασις αύτη της ανισότητος αρκετά παρετάθη και ηνώθη ήδη ο 
πολιτικός κόσμος διά να ρυθμίση το ζήτημα τούτο», Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής,  
Περίοδος Α΄, Σύνοδος Α΄, της 15.12.1926. 
81 Εκτός από την επετηρίδα η επιστροφή τόσων αξιωματκών έθετε και ένα άλλο ζήτημα· το ζήτημα 
των συντάξεων για τους αξιωματικούς εκείνους που είχαν περάσει σε ηλικία αποστρατείας. Βλ. 
σχετικά Τριαντάφυλλος Αθ. Γεροζήσης, Το σώμα των αξιωματικών και η θέση του στη σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία 1821-1975, τ. 1ος, εκδ. Δωδώνη, 1996, σ. 420-422.   
82 Το Συμβούλιο ανέγραφε τους στρατιωτικούς σε τρεις πίνακες, στον πρώτο αναγράφονταν οι 
αξιωματικοί που το Συμβούλιο έκρινε ότι έπρεπε να επαναφερθούν, στο δεύτερο αναγράφονταν 
εκείνοι που το Συμβούλιο δεν έκρινε συμφέρουσα την επαναφορά τους, αλλά που τους έκρινε άξιους 
ανώτερου βαθμού και σύνταξης και στον τρίτο πίνακα ανέγραφε εκείνους για τους οποίους έκρινε ότι 
δε θα έπρεπε να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο. Οι πίνακες αυτοί ήταν ανέκκλητοι∙ με την παρέλευση 8 
ημέρων ο υπουργός έπρεπε να υποβάλει το διάταγμα της επαναφοράς, για όσους είχαν κριθεί 
επαναφερθέντες. Κατόπιν, θα συγκαλούνταν το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο του νόμου 
3218/1924 που θα έκρινε ποιοί από τους ήδη υπηρετούντες, πλην των επαναφερομένων, έπρεπε να 
απομακρυνθούν από το Στρατό λόγω «επαγγελματικής ανικανότητος και χρησιμότητος».  Οι πίνακες 
των κρινομένων για απομάκρυνση υποβάλλονταν στον υπουργό, ο οποίος εντός 15 ημερών όφειλε να 
καταρτίσει τα σχετικά διατάγματα συμμορφούμενος με την κρίση του Συμβουλίου. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι αποστρατευθέντες δημιούργησαν σύλλογο που προχώρησε σε παραστάσεις 
διαμαρτυρίας ενώπιον διάφορων φορέων. 
83 Για την ελληνική χωροφυλακή βλ. Π. Ν. Παπάς, Χωροφυλακή, στο Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ι΄ (Ελλάς), 1934, σ. 302 – 305, & Οργανισμός και διάφοροι κανονισμοί 
χωροφυλακής, επιμ. Υπουργείο Εσωτερικών, εκδ. Εθνικόν Τυπογραφείον, 1918.  
84 Βλ. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής,  ό.π., της 20.12.1926. 
85 Θάνος Μ. Βερέμης, ό.π., σ. 191. 
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δικαστικών αρμοδιοτήτων του να αποκαταστήσει πιθανές αδικίες που έγιναν σ’ ένα 

ιδιαίτερα κρίσιμο Τμήμα της ελληνικής πραγματικότητας, το στρατό· τα όρια όμως 

μέσα στα οποία έπρεπε να κινηθεί ήταν σαφή και, ασφαλώς, τα είχε καθορίσει η 

πολιτική εξουσία.   

     Πράγματι, τη διετία που εξετάζουμε ασκήθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου δεκάδες 

προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης από στρατιωτικούς του στρατού, του πολεμικού 

ναυτικού και της χωροφυλακής κατά αποφάσεων των Στρατιωτικών Συμβουλίων. Οι 

στρατιωτικοί αυτοί είτε είχαν απομακρυνθεί από την υπηρεσία τους λόγω της 

εμπλοκής τους στα πολιτικά τεκταινόμενα στο παρελθόν είτε  αποστρατεύονταν σε 

παρόντα χρόνο για διάφορα παραπτώματα. 

      Ένα από τα πρώτα νομικά ζητήματα που αντιμετώπισε το Α΄ Τμήμα, μετά από 

εισαγωγή ανάλογων υποθέσεων, ήταν αν τα Στρατιωτικά Συμβούλια ενέπιπταν στις 

διατάξεις του άρθρου 114 του συντάγματος, καθώς τα Συμβούλια εκείνα 

σχηματίζονταν με υπουργική απόφαση και όχι με νόμο, όπως απαιτούσε το άρθρο 

114 του συντάγματος. Το Α΄ Τμήμα παρέπεμψε σχετικές υποθέσεις86 στην 

Ολομέλεια, η οποία εντέλει αποφάνθηκε ότι το  άρθρο 114 δεν περιελάμβανε τα 

συμβούλια που εξέταζαν στρατιωτικές υποθέσεις, επειδή, αν και αυτά ήταν 

προκαθορισμένα, είχε επικρατήσει για την περίπτωσή τους διαφορετικό σύστημα 

ελέγχου που συνδεόταν με τον ιδιάζοντα χαρακτήρα και τις ανάγκες της 

στρατιωτικής υπηρεσίας. Μολαταύτα, η Ολομέλεια αποφάσισε ότι έπρεπε να 

παραχωρηθεί και στους στρατιωτικούς το ένδικο μέσο της ακυρότητας87, στις 

περιπτώσεις που άπτονταν του νόμου 3552/1928 «περί κατάστασης αξιωματικών» 88. 

     Ασκώντας αυτό το δικαίωμα, πολλοί πρώην ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί 

του στρατού που είχαν απομακρυνθεί για λόγους «επαγγελματικής ικανότητος και 

χρησιμότητος
89» από την υπηρεσία τους και δεν είχαν κριθεί από το εννεαμελές 

συμβούλιο ως άξιοι να επανακάμψουν, προσέφυγαν με αίτησή τους, αυτή τη φορά 

ενώπιον του Β΄ Τμήματος, κατά των αποφάσεων του υπουργού Στρατιωτικών, ο 

οποίος αρνούνταν να τους επαναφέρει στην ενεργό υπηρεσία, παρόλο που είχαν λάβει 

θετική γνωμοδότηση από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο90. Οι αξιωματικοί, 

                                                 
86 Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις με αρ. 34, 36, 50,  94, 98/1929 του Α΄ Τμήματος. 
87 Βλ. απόφασεις της Ολομέλειας με αρ. 74, 75, 84/1929. Για το συγκεκριμένο θέμα βλ. Στάμος Α. 
Παπαφράγκος, Πορίσματα εκ της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1929-1930, εκδ., 
Τυπογραφείον Φυλακής – Σχολής Αβέρωφ, 1931, σ. 38. 
88 Απόταξη ή αποστρατεία για λόγους πειθαρχικούς  
89 Βλ. απόφαση με αρ. 200/1929 του Β΄ Τμήματος. 
90 Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν η τελευταία επιλογή για τους αξιωματικούς. Οι 
διαμαρτυρίες τους προς τους αρμόδιους φορείς είχαν προηγηθεί της προσφυγής. Ο υπουργός 
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δεδομένου ότι δε μπορούσαν να προσφύγουν κατά των αρνητικών για την επαναφορά 

τους αποφάσεων, που εκδόθηκαν με βάση το ψήφισμα της 20 Δεκεμβρίου 1926, το 

οποίο, κατά χρονική αναγκαιότητα, δεν παρείχε ένδικο βοήθημα ενώπιον του 

συμβουλίου, προσέφυγαν κατά της άρνησης του αρμόδιου υπουργού να δεχτεί τις 

θετικές γι’ αυτούς αποφάσεις του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.  

     Όμως τώρα ετίθετο ένα άλλο νομικό ζήτημα: αν η θετική για τους αξιωματικούς 

απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου, που γνωμοδοτούσε υπέρ της επιστροφής τους 

στην υπηρεσία, ήταν ή όχι υποχρεωτική για τον υπουργό. Το Συμβούλιο της 

Επικρατείας τελικά δέχτηκε ότι ο υπουργός ήταν ελεύθερος να δεχτεί ή όχι την 

απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου. Έτσι, οι προσφυγές των 

αξιωματικών κατά τέτοιων υπουργικών αποφάσεων συνήθως απορρίπτονταν από το 

Συμβούλιο.  

     Αν και η οικουμενική κυβέρνηση είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις επιστροφής 

αξιωματικών που αποτάχθηκαν κατά την ταραγμένη εξαετία 1920 - 1925, αλλά και 

αποστράτευσης κάποιων άλλων, εντούτοις οι επόμενες κυβερνήσεις έθεσαν δικλείδες 

ασφάλειας ώστε η επαναφορά των αξιωματικών να καθίσταται από δύσκολη έως 

αδύνατη. Το Συμβούλιο είτε  όταν καλούνταν να ερμηνεύσει το νόμο ή το σύνταγμα 

είτε όταν διάνοιγε δικούς του νομολογιακούς δρόμους, φαινόταν, τουλάχιστον στη 

συγκεκριμένη συγκυρία, να επιβεβαιώνει τις προθέσεις της πολιτικής εξουσίας. Αυτό 

σήμαινε ότι οι στρατιωτικοί δεν θα αντιμετωπίζονταν ως τακτικοί μόνιμοι δημόσιοι 

υπάλληλοι, ακόμα και όταν οι υποθέσεις για τις οποίες προσέφευγαν στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας αφορούσαν συνήθη παραπτώματα «περί την υπηρεσία». Απεναντίας, 

θα αντιμετωπίζονταν ως μία ξεχωριστή ομάδα που λόγω της «ιδιαιτερότητας» της 

απαιτούσε ειδική μεταχείριση και άλλους χειρισμούς.   

     Μετά από κάποια πολιτική ή πολιτειακή αλλαγή, η τάση για εκδίκηση εκ μέρους 

αυτών που κάθε φορά επικρατούσαν κατά των αντιπάλων τους συνήθως 
                                                                                                                                            
Στρατιωτικών, στον οποίο είχαν καταφύγει, δέχτηκε να απευθύνει έγγραφο προς το Ανώτατο 
Στρατιωτικό Συμβούλιο για το θέμα τον αποταχθέντων σημειώνοντας: «Από της αναλήψεως της Αρχής 
παρά της παρούσης Κυβερνήσεως πλειστάκις ανεκινήθη παρά των ενδιαφερομένων το ζήτημα της 
επαναφοράς αξιωματικών απομακρυθέντων του Στρατεύματος, ότι με την πεποίθησιν, ότι και απλή καν 
συζήτησις του ακανθώδους τούτου ζητήματος τυγχάνει από πάσης απόψεως επιβλαβής διά το Στράτευμα 
ιδία δε σήμερον λόγω της υπερτροφίας των στελεχών, αντέστη παρά τη Κυβερνήσει διά την έστω και κατ’ 
αρχήν ανακίνησιν τοιούτου ζητήματος με την πεποίθησιν ότι η ενέργειά του αύτη ανταποκρίνεται εις το 
πραγματικόν συμφέρον του Στρατεύματος και την ψυχολογίαν του σώματος των αξιωματικών. Αλλ’ ότι 
επιθυμών να γνωρίζη κατά πόσον αι απόψεις του αύται συμφωνούν με τας αντιλήψεις των επί κεφαλής 
του Στρατεύματος, θέτει το ζήτημα υπό την κρίσιν του Συμβουλίου και παρακαλεί όπως εκφέρη την επ’ 
αυτού γνώμην του». Το Ανώτατο Στρατιωτικό Σύμβούλιο εξέφρασε άποψη  υπέρ της επαναφοράς των 
αξιωματικών, αλλά η πολιτική ηγεσία δεν υιοθέτησε, τελικά, την άποψη του, γεγονός που ανάγκασε 
τους αξιωματικούς να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναφέρεται στην με αρ. 227/1929 
απόφαση της Ολομέλειας. Επίσης, βλ. και όμοια απόφαση με αρ. 228/1929 της Ολομέλειας. 
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εκδηλωνόταν ακαριαία, με στόχο όχι μόνο τον αιφνιδιασμό, αλλά, κυρίως, την ηθική 

και την ψυχολογική εξόντωση αυτών. Σε περιπτώσεις όπου δεν ήταν δυνατόν να 

επιβληθεί άμεσα αποστρατεία στους αντίπαλους αξιωματικούς ακολουθούνταν άλλες 

πρακτικές. Την πιο συχνή από αυτές αποτελούσε ο εξαναγκασμός σε «οικειοθελή» 

παραίτηση, ύστερα από ψυχολογικό πόλεμο. Αντιφρονούντες αξιωματικοί μετά το 

κίνημα της «Εθνικής Αμύνης» το 1916 στη Θεσσαλονίκη ή μετά την επικράτηση του 

κινήματος Πλαστήρα – Γονατά το 1922, αρχικά ετίθεντο σε διαθεσιμότητα και έπειτα 

υφίσταντο εξοντωτικές μετακινήσεις - μεταθέσεις ανά την Ελλάδα. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οι αντιφρονούντες αξιωματικοί υποβιβάζονταν καθώς νεότεροι σε 

βαθμό ή αρχαιότητα συνάδελφοί τους προβιβάζονταν ή τοποθετούνταν στη διοίκηση 

σημαντικότερων μονάδων. Έτσι οι διωχθέντες, εξοντωμένοι οικονομικά και ηθικά, 

υπέβαλλαν αίτηση «εθελούσιας» αποστρατείας.  

     Μετά όμως από την ίδρυσή του προσέφευγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

επειδή είχαν διωχθεί ως «ευνοήσαντες το τελευταίον στασιαστικόν κίνημα και μη 

εμπνέοντες εμπιστοσύνη» 91 ή με το σκεπτικό ότι η εθελούσια αίτηση αποστρατείας 

τους είχε γίνει υπό το κράτος του «ηθικού εξαναγκασμού» και της «μείωση της 

αξιοπρέπειάς» τους.92 Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν μπορούσε να εξετάσει την ουσία 

των προσφυγών. Ως εκ τούτου, τις απέρριπτε ως απαράδεκτες, καθώς τα διατάγματα 

αποστρατείας είχαν εκδοθεί σε χρόνο κατά τον οποίο δε μπορούσε να επεκταθεί ο 

δικαιοδοτικός έλεγχος του Συμβουλίου93. 

     Εξάλλου, οι αξιωματικοί δεν προσέφευγαν στο Συμβούλιο μόνο για λόγους που 

αφορούσαν στο παρελθόν. Αρκετοί από αυτούς, κυρίως χαμηλόβαθμοι, πιθανώς 

αγανακτώντας από τις συνεχείς διώξεις που υφίσταντο λόγω της αντιπολιτευτικής 

τους διάθεσης ή λόγω της προσωπικής τους αντίληψης για τον εν γένει ρόλο των 

αξιωματικών στα πολιτικά δρώμενα, εμπλέκονταν σε «πολιτική προπαγάνδα», 

αναμειγνύονταν «σε έργα αλλότρια των καθηκόντων τους» όπως ήταν οι προεκλογικοί 

αγώνες όπου «υβρίζοντας τους πολίτες έπρατταν πράξεις που αντιβαίνουν προς το 

καθήκον και την αξιοπρέπεια του αξιωματικού»94, ή «εδημοσιογραφούσαν» με 

                                                 
91 Βλ. αποφάσεις 382 & 383/1930 της Ολομέλειας.  
92Βλ. αποφάσεις με αρ.  198 & 210/1929 της Ολομέλειας. 
93Το άρθρο 31 του νόμου 3713/1928 όριζε ότι «Εις προσφυγήν υπόκεινται και αποφάσεις περί 
απολύσεως ή υποβιβασμού υπαλλήλου εκδοθείσαι μετά την 3 Ιουνίου 1928». 
94Βλ. απόφαση με αρ. 16/1929 του Β΄ Τμήματος. Στη συγκεκριμένη υπόθεση το Συμβούλιο δεν 
δίστασε να κάνει δεκτή την προσφυγή του αξιωματικού, όχι για τους λόγους που εκείνος προέβαλλε σε 
αυτή, αλλά διότι δεν τηρήθηκε το άρθρο 44, § 3, εδ. ζ΄ του νόμου 3552/1928 που αφορούσε παραβιάση 
τύπου που επέσυρε την ποινή της ακυρότητας.  
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ανοικτές επιστολές στον καθημερινό τύπο επικρίνοντας τις στρατιωτικές αρχές και 

τους πολιτικούς προϊσταμένους τους95.  

    Πολλές φορές καταστρατηγούνταν ακόμη και η ίδια η ουσία του νόμου. Το 

Συμβούλιο της Επικρατείας με τις αποφάσεις του, τουλάχιστον στα περιορισμένα 

χρονικά και θεματολογικά όρια που εξετάζουμε εδώ, βοήθησε  να αποκατασταθεί η 

τάξη που όριζε ο νόμος. Διαφύλαττε αλλά και αποκαθιστούσε τα δικαιώματα εκείνων 

που προσέφευγαν ενώπιόν του και ταυτόχρονα απέτρεπε την επανάληψη φαινομένων 

παρανομίας στο μέλλον. Η παραβίαση του νόμου, άλλωστε, μπορούσε να γίνει και 

από ανώτατα κρατικά όργανα. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις οι αποφάσεις του 

Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου δεν ήταν αιτιολογημένες96, όπως απαιτούσε ο 

νόμος97, και γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση τους από το Ανώτατο 

Δικαστήριο98. Η σπουδή των συμβουλίων προκειμένου να απομακρύνουν από την 

υπηρεσία ή να καταστήσουν στάσιμους κάποιους αντιφρονούντες αξιωματικούς ήταν 

τόση μεγάλη ώστε πολλές φορές λησμονούσαν να λάβουν υπόψη τις επιταγές του 

νόμου. Οι αποφάσεις αυτές, που λαμβάνονταν ταχύτατα και που μάλλον είχαν 

πολιτικό και όχι αυστηρό υπηρεσιακό χαρακτήρα, δημιουργούσαν δεύτερες σκέψεις 

αργότερα, οπότε εξετάζονταν πιο ψύχραιμα, και διαπιστώνονταν τα τρωτά σημεία 

τους. Οι αποφάσεις των Στρατιωτικών Συμβουλίων οι οποίες συμπληρώνονταν εκ 

των υστέρων με βασικά συστατικά στοιχεία που μάλλον εσκεμμένα δεν  

συμπεριελήφθησαν σε αυτές εξ αρχής και που ο νόμος απαιτούσε να τη συνοδεύουν - 

όπως ήταν και η αιτιολόγηση της απόφασης – δε γίνονταν αποδεκτές από το Ανώτατο 

Δικαστήριο και ακυρώνονταν.  

 

 

 

 

 

                                                 
95Βλ. απόφαση με αρ. 6/1929 του Β΄ Τμήματος και την με αρ. 36/1930 της Ολομέλειας που αφορά 
στην ίδια υπόθεση.  
96 Η αιτιολόγηση των διοικητικών πράξεων ήταν στενά συνδεδεμένη με την άσκηση ελέγχου στις 
πράξεις αυτές. Για το λόγο αυτό, η έλλειψη της μπορούσε να αποτελεί νόμιμο λόγο ακυρότητας. 
Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας θεώρησε ότι η υποχρέωση αιτιολογίας της διοικητικής πράξης 
δεν αναπληρώνεται με την αιτιολογία που διατυπώνεται εκ των υστέρων για να στηρίξει ειλημμένη 
απόφαση. Η αιτιολόγηση της απόφασης συνδέεται άμεσα με αυτή και αποτελεί ουσιώδες μέρος της, 
πρέπει δε να προϋπάρχει αυτής. Βλ. Στάμος Παπαφράγκος, ό.π., σελ. 54, σημ. 2. 
97Βλ. το άρθρο 23 του νόμου 3616/1928 «Περί στρατιωτικής ιεραρχίας και στρατιωτικών 
προβιβασμών»,  καθώς και τον τροποποιητικό - συμπληρωματικό αυτού νόμο 4565/1930.   
98 Βλ. τις αποφάσεις με αρ. 589, 660, 741, 755, 764/1930 της Ολομέλειας.  
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ii. Οι ένστολοι - Οι αστυνομικοί. 

 

Η αστυνομία πόλεων99 ήταν, ουσιαστικά, το πρώτο αστυνομικό σώμα που 

ιδρύθηκε100 στην Ελλάδα χωρίς να έχει σχέση με το στρατό, όπως η χωροφυλακή. Το 

1918 η κυβέρνηση Βενιζέλου αποφάσισε την ίδρυση μίας νέας αστυνομικής 

υπηρεσίας στις μεγάλες πόλεις που θα ήταν αρμόδια για την ασφάλειά τους, καθώς η 

ανάγκη για ασφάλεια των πόλεων αυτών αυξανόταν και λόγω της μεγάλης επέκτασή 

τους101 αλλά και λόγω των κοινωνικών και πολιτικών μεταβολών102. Πράγματι, μετά 

το 1920 και ύστερα από την έκδοση του αντίστοιχου νόμου, λειτούργησε η νέα αυτή 

αστυνομική υπηρεσία σε τέσσερις από τις πέντε μεγάλες πόλεις που προέβλεπε ο 

νόμος103. Η σημασία που δινόταν στο νέο θεσμό αποδεικνύεται και από το γεγονός 

ότι κλήθηκαν ειδικοί από το εξωτερικό για να οργανώσουν, να εκπαιδεύσουν και να 

μεταφέρουν τις σύγχρονες αστυνομικές μεθόδους στους νεοφώτιστους Έλληνες 

συναδέλφους τους.104 Οι εργαζόμενοι στην αστυνομία θα ήταν πολιτικοί υπάλληλοι 

και δεν θα υπάγονταν στο στρατιωτικό καθεστώς, όπως συνέβαινε με εκείνους που 

υπηρετούσαν στη χωροφυλακή. Αυτό σήμαινε ότι οι αστυνομικοί υπάλληλοι 

                                                 
99Για μία ιστορία της αστυνομίας πόλεων βλ. Νικόλαος Γ. Κατραμπασάς, Αστυνομία πολέων, χ.ε., 
1949. 
100Το άρθρο 12 του νόμου 1370/1918 «περί οργανισμού του σώματος της Χωροφυλακής» όριζε ότι στην 
Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στην Κέρκυρα θα συστηνόταν ξεχωριστή 
αστυνομική υπηρεσία. Αργότερα με εισήγηση του Υπουργού των Εσωτερικών Κ. Ρακτιβάν εκδόθηκε 
ο νόμος 2461/1920 που προέβλεπε τελικά την ίδρυση της αστυνομίας πόλεως για τις πόλεις Αθήνα, 
Πειραιά, Πάτρα, Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη. Για την ίδρυση της αστυνομίας πόλεων στην Αθήνα βλ. 
εφ. Σκριπ, αρ. φ. 9.255/11-2-1929, σ.3 & αρ.φ. 9.256/12-2-1929, σ. 4. 
101Για την αύξηση του πληθυσμού των πόλεων του Μεσοπολέμου βλ. Αλέκα Καραδήμου – 
Γερόλυμπου, Πόλεις και ύπαιθρος, στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τομ. Β1, εκδ. Βιβλιόραμα, 
2003, σελ. 61-69 (ιδιαίτερα τους πίνακες 1-3 & 5).      
102Η αστυνόμευση με την επέκταση των πόλεων ήταν κάτι παραπάνω από προβληματική. Τα στελέχη 
και οι οπλίτες της  χωροφυλακής δεν είχαν την απαιτούμενη επάρκεια προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
το έγκλημα των πόλεων, που διαρκώς έπαιρνε νέες μορφές, πολύ περισσότερο, όμως, δε διέθεταν την 
κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να αντιμετωπίσουν φαινόμενα, όπως οι απεργίες και οι διαδηλώσεις, που 
ήταν αρκετά συχνά στη ζωή των μεγάλων πόλεων. Η διαρκής επιβολή του στρατιωτικού νόμου, 
πρακτική συνήθη στην οποία κατέφευγαν οι κυβερνήσεις, προκειμένου να ελέγξουν κυρίως τον 
πληθυσμό των αστικών κέντρων μέχρι και το τέλος του Α΄Παγκοσμίου Πολέμουν, αποδεικνύοταν 
στην πράξη μηχανισμός εφήμερος που δεν επέφερε διαρκή αποτελέσματα. Οι αυξημένες ανάγκες 
καταστολής, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, οδήγησε την κυβέρνηση Βενιζέλου στην πολιτική 
απόφαση της ίδρυσης αστυνομικής υπηρεσίας, οι άνδρες της οποίας θα εκπαιδεύονταν πάνω στις 
σύγχρονες αστυνομικές μεθόδους από Άγγλους υψηλόβαθμους αστυνομικούς. Βλ. επίσης και 
Χαράλαμπος Θ. Σταμάτης, Η αστυνομία στην Ελλάδα, εκδ. Ϊ. Σιδέρης, 1981, σ. 92-93 & 95 – 98.   
103Η ίδρυση της αστυνομίας πόλεων ματαιώθηκε στη Θεσσαλονίκη επειδή στην πόλη αυτή αντέδρασε 
η διοίκηση της χωροφυλακής. Ακόμα και το 1929 δεν είχε επεκταθεί η ίδρυση της αστυνομίας στην 
πόλη αυτή. Έτσι στο άρθρο 1 του νόμου 3754/1929 «Περί αρμοδιότητος της Αστυνομίας Πόλεως», 
οριζόταν: «Διά διατάγματος καθορισθήσεται ο χρόνος της επεκτάσεως αυτώ εν τη τελευταία ταύτη 
πόλει(εννοεί τη Θεσσαλονίκη)». Βλ. σχετικά Γεώργιος Καραβίτης, και Κων/νος Δανούσης, Εγχειρίδιο 
ιστορίας της Αστυνομίας στην Ελλάδα, εκδ. Τυπογραφείο Ελληνικής Αστυνομίας, 1997, σ. 125. 
104 Πρώτος αρχηγός της αστυνομίας πόλεων ορίστηκε ο Βρετανός Frederich Hallidey. Τουλάχιστον 
άλλα πέντε υψηλόβαθμα στελέχη της προέρχονταν επίσης από το εξωτερικό.  
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συμπεριλαμβάνονταν στα οριζόμενα του άρθρου 114 του συντάγματος και, 

επομένως, θα μπορούσαν να προσφύγουν στο Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της 

Επικρατείας σε περίπτωση απόλυσης ή υποβιβασμού τους. 

     Η πρόβλεψη αυτή ώθησε αρκετούς αστυνομικούς να προσφύγουν στο Συμβούλιο 

προκειμένου να πετύχουν την ακύρωση αρνητικών για τους ίδιους αποφάσεων που 

είχε εκδώσει η προϊστάμενή τους αρχή και τους αφορούσαν. Έτσι, η πρώτη κιόλας 

υπόθεση, καθώς και άλλες δεκαοκτώ που παραπέμφθηκαν στο Α΄ Τμήμα, αφορούσαν 

σε απόλυση αστυφυλάκων από υπηρεσιακό συμβούλιο «λόγω ανικανότητας και 

ακαταλληλότητας». Εκείνο έκανε δεκτές τις δεκαεπτά από αυτές τις προσφυγές, τη μία 

την ανέβαλε, ενώ απέρριψε μία105. Στις περιπτώσεις αυτές, το Συμβούλιο θεώρησε ως 

σύμφωνα με το νόμο οργανωμένα συμβούλια μόνο εκείνα που συγκροτούνταν μόνιμα 

και κατά τους όρους του οργανικού νόμου της υπηρεσίας τους, ενώ απέκλειε την 

οποιαδήποτε σύσταση συμβουλίων που ιδρύονταν πρόσκαιρα προκειμένου να 

αποφανθούν σχετικά με απόλυση ή υποβιβασμό ορισμένων υπαλλήλων ή ορισμένων 

κατηγοριών υπαλλήλων και των οποίων η λειτουργία έπαυε μετά τη δημοσίευση της 

απόφασής τους106. Κατά το σκεπτικό αυτό, το Α΄ Τμήμα θεώρησε αντισυνταγματικό 

το αστυνομικό συμβούλιο που συστάθηκε σύμφωνα με όσα όριζε το άρθρο 5 του 

νόμου 3754/1929107. 

     Στο Β΄ κεφάλαιο του συντάγματος του 1927 «περί της μορφής και των βάσεων του 

Πολιτεύματος», περιλαμβανόταν και η ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5 κατά την 

οποία «τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμον, ούτινος το 

περιεχόμενον αντίκειται εις το σύνταγμα». Η δήλωση αυτή καθιέρωνε συνταγματική 

αρχή κατά την οποία τα δικαστήρια όφειλαν να μην εφαρμόζουν νόμο που έκριναν 

αντισυνταγματικό. Το Συμβούλιο, στην πρώτη κιόλας υπόθεση που εξέτασε, δε 

δίστασε να αρνηθεί την εφαρμογή διάταξης νόμου η οποία έκρινε ότι αντίκειται στις 

επιταγές του συντάγματος. Υπό την οπτική αυτή το Ανώτατο Δικαστήριο δεν δίστασε 

να ακυρώσει αποφάσεις που εδράζονταν σε αντισυνταγματική διάταξη νόμου που 

είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Βενιζέλου, δίνοντας, με την πρώτη κιόλας απόφασή του, 

το στίγμα του θεματοφύλακα του συντάγματος. Είναι άξιο προσοχής, επίσης, ότι οι 

προσφυγές γίνονταν εναντίον αποφάσεων πρόσκαιρου συμβουλίου που εξέταζε την 

ικανότητα και την καταλληλότητα των αστυνομικών υπαλλήλων από το βαθμό του 

αρχιφύλακα και πάνω, ενώ υπήρχε ήδη η ανάλογη νομοθεσία που προέβλεπε την 

                                                 
105 Βλ. τις αποφάσεις με αρ. 1-18 & 45/1929 του Α΄ Τμήματος. 
106 Βλ. και αποφάσεις με αρ. 555, 556 & 653/1930 του Α΄ Τμήματος. 
107 Στάμος Παπαφράγκος, ό.π., σ. 39-40. 
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ύπαρξη και τη λειτουργία μόνιμων τέτοιων συμβουλίων108. Ο έκτακτος χαρακτήρας 

του συμβουλίου του άρθρου 5 του νόμου 3754/1929 μπορεί να εξυπηρετούσε τη 

διοίκηση, προκειμένου να απαλλαγεί με συνοπτικές διαδικασίες από ανεπιθύμητους 

υπαλλήλους που δεν ανήκαν πολιτικά στο κυβερνών κόμμα, δημιουργούσαν 

προβλήματα και, ως εκ τούτου, η απομάκρυνσή τους από την υπηρεσία θεωρούνταν 

επιβεβλημένη.  

     Η ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου έκτακτου συμβουλίου φάνηκε πολύ περισσότερο 

αργότερα, όταν οι αστυνομικοί ξεσηκώθηκαν εναντίον της κυβέρνησης Βενιζέλου 

που, στο πλαίσιο χορήγησης επιδόματος στους δημόσιους υπαλλήλους, αφού τους 

εξομοίωνε με τους στρατιωτικούς, τους έδωσε επίδομα μικρότερο από αυτό που θα 

έπαιρναν αν εντάσσονταν στους πολιτικούς υπαλλήλους. Η χορήγηση του 

περιορισμένου επιδόματος προκάλεσε την αντίδραση των αστυνομικών, αντίδραση 

που πήρε διάφορες μορφές. Στις 17 Δεκεμβρίου 1929 περίπου 200 αστυφύλακες απ’ 

όλα τα Τμήματα της Αθήνας και του Πειραιά συγκεντρώθηκαν στο αστυνομικό 

Τμήμα της πλατείας Κάνιγγος προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για 

τις μορφές διαμαρτυρίας που θα έπρεπε να λάβουν χώρα σχετικά με το μειωμένο 

χορηγούμενο σε αυτούς επίδομα. Η αντίδραση των ανώτατων αξιωματικών109 καθώς 

και της πολιτικής ηγεσίας ήταν άμεση. Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος από το βήμα στη 

Βουλής, απειλούσε ότι θα καταργούσε την αστυνομία αν δεν αποκαθίστατο άμεσα η 

πειθαρχία και δεν τιμωρούνταν οι πρωτεργάτες των κινητοποιήσεων. Ο 

πρωθυπουργός σημείωνε ακόμα με νόημα – στέλνοντας μηνύματα προς πάσα 

κατεύθυνση: «Δεν ημπορούμεν να έχωμεν αστυνομίαν εις την οποίαν εμπιστευώμεθα 

την τήρησιν της δημοσίας τάξεως εις τα σπουδαιότερα κέντρα του αστικού πληθυσμού 

εάν θα ημπορούσαν οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί και οι άνδρες του Σώματος 

τούτου να έλθουν και να συζητούν με τους προϊσταμένους των με την ίδιαν ελευθερίαν 

διά να μην είπω με την ίδιαν ακολασίαν πολλάκις και γλώσσης – με την οποίαν ομιλούν 

πολλοί, όχι πάντες ευτυχώς, οι δημόσιοι υπάλληλοι προς τους προϊσταμένους των. Εν 

                                                 
108 Το άρθρο 2 του νόμου 2815/1922, που τροποποιούσε το άρθρο 6 του οργανικού νόμου 2461/1920, 
σε συνδυασμό με το νόμο 3095/1924 προέβλεπαν τη σύσταση Αστυνομικού Συμβουλίου το οποίο θα 
αποφάσιζε για κάθε κατηγορία κατά αστυνομικών υπαλλήλων. Επίσης με το άρθρο 12 του νόμου 
3754/1929  προβλεπόταν η σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου που είχε ως αποστολή να κρίνει όλες τις 
πειθαρχικές υποθέσεις των κατώτερων αστυνομικών υπαλλήλων.    
109 Η εφημερίδα Εμπρός φιλοξενούσε δηλώσεις του αρχηγού της Βρετανικής αστυνομικής αποστολής 
συνταγματάρχη Jakint Coke ο οποίος δήλωνε: «Μόλις επληροφορήθην την συγκέντρωσιν των 
κατώτερων αστυνομικών διέταξα να τεθούν άπαντες εις διαθεσιμότητα. [...] Η συγκέντρωσις είχε τελείως 
αντιπειθαρχικόν ή μάλλον στασιαστικόν χαρακτήρα οι πρωταίτιοι δε της συγκεντρώσεως θα τιμωρηθούν 
παραδειγματικώς», μάλιστα ο Coke μετέβη ο ίδιος στο χώρο της συγκέντρωσης για να μιλήσει στους 
συγκεντρωμένους, χωρίς επιτυχία,  εφ. Εμπρός, αρ.φ. 12.137/20-12-1929, σ. 4, βλ. επίσης και 
Ελληνικός Ταχυδρόμος, αρ.φ. 1.073/21-12-1929, σ. 1, Ημερήσιος Τύπος, αρ.φ. 388/18-12-1929.    
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τούτοις άνδρες τινες του Σώματος, εξ αφορμής κάποιας τιμωρίας επιβληθείση εις 

αυτούς, προσέφυγαν εις το Συμβούλιον της Επικρατείας, το οποίον είπε – και η 

απόφασις του είνε σύμφωνος με τον νόμον – ότι αυτοί βέβαια είνε δημόσιοι υπάλληλοι 

και εξομοιούνται προς τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους110».  

     Ο Βενιζέλος βρισκόταν ανάμεσα σε δύο θεσμούς στη σύσταση και τη λειτουργία 

των οποίων είχε ο ίδιος πρωτοστατήσει. Όμως, το 1929 σίγουρα δεν ήταν κατάλληλη 

εποχή για πειραματισμούς και ανεκτικότητα. Η κυβέρνησή του είχε αποδείξει ότι 

μπορούσε να προχωρήσει στην υιοθέτηση αντιφιλελεύθερων μέτρων όταν 

διασαλευόταν, τουλάχιστον κατά την εκτίμησή της, η κοινωνική ειρήνη και ηρεμία. 

Η ψήφιση τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου του νόμου 4229/1929, που έμεινε γνωστός ως 

«ιδιώνυμο» 111, αποτελεί το πιο γνωστό παράδειγμα αυτής της τακτικής.  

     Αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας δεχόταν τους αστυνομικούς ως δημοσίους 

υπαλλήλους – και ο πρωθυπουργός θεωρούσε σύννομη τη γνώμη του Συμβουλίου – 

τότε έπρεπε να βρεθεί μία άλλη λύση για να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις των 

αστυνομικών. Αναρωτιόταν, χαρακτηριστικά, ο Βενιζέλος ενώπιον της Βουλής «Θα 

είπητε: Πώς πρέπει να διορθώσουμε το πράγμα νομίμως;» για να απαντήσει αμέσως 

μετά «Σας ζητούμεν να εξωμοιώσωμεν το σώμα της αστυνομίας, όσον αφορά την κατά 

των ανηκόντων εις αυτό ενάσκησιν της ποινικής αγωγής τουλάχιστον δι’ ωρισμένα 

αδικήματα που έχουν χαρακτήρα περισσότερον υπηρεσιακόν, να τους εξομοιώσετε ως 

προς τα αδικήματα αυτά και ως προς την πειθαρχίαν εν γένει με τους αξιωματικούς, 

υπαξιωματικούς και τους άνδρας της χωροφυλακής»112. Το αστικό κράτος που 

εκπροσωπούσε ο Βενιζέλος δε θα μπορούσε να ανεχτεί εξεγέρσεις στο εσωτερικό  

ενός οργάνου που είχε δημιουργηθεί για να διαφυλάττει την κοινωνική ηρεμία και 

ειρήνη. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση Βενιζέλου κατέθετε στη Βουλή 

νομοσχέδιο στρατικοποίησης της αστυνομίας με το οποίο οι αστυνομικοί για 

ορισμένα αδικήματα υπάγονταν στα στρατιωτικά δικαστήρια113. Έτσι, όμως, άνοιγε ο 

                                                 
110 Βλ. εφ. Ελληνική αρ.φ. 1.757/19-12-1929, σ. 5. 
111 Για το «ιδιώνυμο» βλ. Νίκος Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, εκδ. Θεμέλιο, 1995, σ. 350 – 
361. 
112 Βλ. εφ. Ελληνική, ό.π., σ. 5. 
113Το άρθρο 1 του νομοσχεδίου προέβλεπε: «Οι αστυνομικοί υπάλληλοι διά τα πλημμελήματα και 
κακουργήματα [...] υπάγονται εις τα στρατιωτικά δικαστήρια, εξομοιούμενοι προς τους στρατιωτικούς. 
Την ποινικήν αγωγήν ασκεί ο αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων, όστις έχει πάντα τα δικαιώματα του κατά 
τας διατάξεις της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας ασκούντος την ποινικήν αγωγήν», βλ. εφημ. 
Σκριπ, αρ.φ. 9.945/21-12-1929, σ. 2. 
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δρόμος ώστε οι εκάστοτε κρατούντες να χρησιμοποιούν την αστυνομία ως υποχείριό 

τους114.  

     Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσωπικά πίστευαν, ιδιαίτερα στην 

ιστορική συγκυρία του 1929, ότι απαιτούνταν μία ισχυρή διακυβέρνηση που θα 

λάμβανε άμεσα αποφάσεις, χωρίς να χρονοτριβεί σε ανούσιες και αναβλητικές 

κοινοβουλευτικές συζητήσεις και διαμάχες, όπως απαιτούνταν τη συγκεκεριμένη 

στιγμή, οι οποίες μπορούσαν ακόμη και να υπονομεύσουν την κοινωνική ειρήνη115. 

Και αν το σύνταγμα του 1927, ακολουθώντας το πρότυπο του φιλελεύθερου κράτους 

του 19ου αιώνα, δε μπορούσε να συγχρονιστεί με τις απαιτήσεις του παρεμβατικού 

κράτους του 20ου, τότε οι νέες συνθήκες και ανάγκες επέβαλλαν την ενίσχυση, έστω 

και με αντισυνταγματικό τρόπο, της εκτελεστικής εξουσίας116.  

     Πολλοί θεωρητικοί άλλωστε, διαφόρων ιδεολογικών ρευμάτων, όπως 

ριζοσπάστες, σοσιαλιστές, κομμουνιστές, συμφωνούσαν ότι ο κόσμος περνούσε μία 

εποχή παγκόσμιας κρίσης που απειλούσε την ίδια την ύπαρξη του καπιταλιστικού 

συστήματος. Άποψή τους ήταν ότι ο καπιταλισμός δε μπορούσε, πλέον, να 

επιβάλλεται με κοινοβουλευτικά, δημοκρατικά μέσα και με καθεστώς φιλελευθέρων 

ελευθεριών. Η αστική τάξη, όντας αντιμέτωπη με άλυτα οικονομικά προβλήματα και 

με μία όλο και πιο επαναστατική και απαιτητική εργατική τάξη, η οποία δεν 

εμπνεόταν μόνο από θεωρητικά ιδεολογικά μοντέλα, αλλά είχε ενώπιόν της και το 

παράδειγμα της επιτυχημένης ρωσικής επανάστασης, θα έπρεπε να καταφύγει στη βία 

και την καταστολή, προκειμένου να μη θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα του 

τελευταίου αιώνα117. Σε αυτό το εγχείρημα οι δυνάμεις καταστολής είχαν το δικό 

τους ιδιάζοντα ρόλο. Αν και το παρεμβατικό κράτος αναζητούσε και άλλους τομείς 

επέκτασής του στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου118, εν τούτοις, πριν απ’ όλα και πάνω 

απ’ όλα ήταν ένα «κράτος φύλακας», επιφορτισμένο να διαφυλάττει τα κεκτημένα 

των ιθυνόντων. Άρα, δε θα επιτρεπόταν καμία παρέκκλιση από την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους στους ανθρώπους που υπηρετούσαν τον κατεξοχήν θεσμό που ήταν 

επιφορτισμένος με τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης. 

                                                 
114 Βλ. και κριτική της εφημ. Ελληνικός Ταχυδρόμος αρ.φ. 1.071/19-12-1929, σ. 1. 
115 Σπύρος Βλαχόπουλος, ό.π., σ. 96-97.  
116Νίκος Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Συναταγματική Ιστορία, τχ. Α΄, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
1981, σ. 144-145. 
117 Eric Hobsbawm, ό.π., σ. 179. 
118 Βλ. σχετικά  Κώστας Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνημα στην Ελλάδα, στο Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ου αιώνα, τομ. Β1, εκδ. Βιβλιόραμα, 2003, σ. 330, & Αντώνης Λιάκος, Από το κράτος 
φύλαξ εις το κράτος πρόνοια; Οι παράμετροι της εργατικής πολιτικής στο Μεσοπόλεμο, στο Συμπόσιο 
για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Πρακτικά, εκδ. Ε.Λ.Ι.Α., 1988, passim. 
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     Αρκετοί αστυφύλακες που είχαν τιμωρηθεί κατά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 

1929 προσέφυγαν ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου, προκειμένου να 

πετύχουν ακύρωση των απολύσεων ή άλλων ποινών τις οποίες είχε επιβάλει το 

Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η πρώτη υπόθεση που σχετιζόταν με το γεγονός 

της εξέγερσης των αστυνομικών και παραπέμφθηκε στο Α΄ Τμήμα119 αφορούσε σε 

προσφυγή δύο αστυφυλάκων που είχαν απολυθεί από την υπηρεσία τους επειδή 

συμμετείχαν στη συγκέντρωση των αστυνομικών στην Πλατεία Κάνιγγος. Το Τμήμα 

θεώρησε ορθή την απόλυση διότι οι αστυνομικοί συναθροίστηκαν σε δημόσιο 

κατάστημα, ενέργεια που απαγορευόταν αφού η συγκέντρωση δεν έγινε για 

υπηρεσιακό σκοπό. Εξάλλου, την ίδια ημέρα το αστυνομικό σώμα βρισκόταν σε 

επιφυλακή λόγω φοιτητικών ταραχών και, κατά την εκτίμηση του Α΄ Τμήματος, η 

συγκέντρωση μείωνε την απαιτούμενη για την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας 

προσήλωση των υπαλλήλων του. Τέλος οι αστυνομικοί που πήραν μέρος στη 

συγκέντρωση απουσίαζαν αδικαιολόγητα για περισσότερο από τον προβλεπόμενο 

χρόνο από την υπηρεσία τους, και μάλιστα μία ημέρα κατά την οποία η παρουσία 

τους ήταν άκρως επιβεβλημένη. 

     Το Συμβούλιο ερμηνεύοντας το άρθρο 14 του συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο 

οι Έλληνες είχαν το δικαίωμα «του συνεταιρίζεσθαι» τηρώντας όμως ταυτόχρονα 

τους νόμους του κράτους, δέχτηκε ότι αφενός δε μπορούσε να απαγορευτεί στους 

δημοσίους υπαλλήλους να συνεταιρίζονται, αφετέρου όμως κάτι τέτοιο δεν 

αναιρούσε το γεγονός ότι οι υπάλληλοι έπρεπε να εκτελούν στο έπακρο το 

επιβεβλημένο από τους νόμους καθήκον τους. Αν και τα ατομικά δικαιώματα των 

δημοσίων υπαλλήλων ήταν συνταγματικά κατοχυρωμένα, εντούτοις, εκείνοι όφειλαν 

κατά την άσκηση αυτών να μην παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που πήγαζαν από τους 

γενικούς ή τους ειδικούς όρους οι οποίοι επιβάλλονταν από την υπηρεσία τους. Με το 

σκεπτικό αυτό το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου απέρριψε ως αβάσιμη την προσφυγή 

των δύο αστυφυλάκων και έτσι οι δύο αστυνομικοί υπάλληλοι απολύθηκαν 

τελεσίδικα από την υπηρεσία τους.  

     Και σε άλλη μία περίπτωση το Α΄ Τμήμα απέρριψε προσφυγή πάλι αστυφύλακα 

που απευθύνθηκε σε αυτό για τον ίδιο λόγο120. Αντίθετα, δέχτηκε «εν μέρει» την 

προσφυγή άλλου αστυφύλακα που είχε απολυθεί από το πειθαρχικό συμβούλιο και 
                                                 
119 Απόφαση με αρ. 99/1930, Α΄ Τμήμα.   
120 Βλ. απόφαση με αρ. 211/1930 του Α΄ Τμήματος. Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο δέχτηκε 
ότι  ο αστυφύλακας, ενώ είχε υπηρεσία σκοπού και ενώ η αστυνομία τελούσε σε επιφυλακή, εκείνος 
εγκατέλειψε τη θέση του για να πάει στη συγκέντρωση των αστυφυλάκων στην Αθήνα. Στο σταθμό 
δεν απέδωσε χαιρετισμό και ήταν ειρωνικός σε ανώτερό του.  
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μεταρρύθμισε την απόφαση της απόλυσης στη ποινή μηνιαίας αργίας. Ο λόγος για 

τον οποίο το Συμβούλιο έκανε δεκτή την προσφυγή αυτή ήταν ότι για το 

συγκεκριμένο αστυνομικό υπήρχαν ένορκες καταθέσεις κατατεθειμένες σε 

Ειρηνοδικείο που βεβαίωναν ότι ο αστυφύλακας  δεν ήταν παρών στην επίμαχη 

συγκέντρωση που έγινε121. 

 

iii. Οι πολιτικοί υπάλληλοι. 

 

     Ήδη με τη σχετική διάταξη του άρθρου 102 του συντάγματος του 1911 

προβλεπόταν η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Η πρόβλεψη αυτή 

επαναλαμβανόταν στο άρθρο 114 του συντάγματος του 1927. Η μονιμότητα, όμως, 

των δημοσίων υπαλλήλων υφίστατο μόνο εφόσον υφίσταντο οι σχετικές υπηρεσίες 

και οι ανάλογες θέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση ο υπάλληλος θα μπορούσε να 

απολυθεί. Το Συμβούλιο δέχθηκε ότι αυτή και μόνο η κατάργηση της θέσης που 

κατείχε ο υπάλληλος, ακόμη και χωρίς την κατάργηση της αντίστοιχης υπηρεσίας, θα 

μπορούσε να τον οδηγήσει σε απόλυση122.  

     Αν και, σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 3713/1928, στο Α΄ Τμήμα του 

Συμβουλίου υπαγόταν η εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων υποβιβασμού ή 

απόλυσης των υπαλλήλων που όριζε το άρθρο 114 του συντάγματος, εντούτοις 

παρατηρούμε ότι κατά το 1929 πολλές προσφυγές δεν ανταποκρίνονταν στα 

οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Πολλοί υπάλληλοι που είχαν τιμωρηθεί από τα 

υπηρεσιακά συμβούλια όχι με την ποινή της απόλυσης ή του υποβιβασμού, αλλά με 

τις ποινές της αργίας ή της προσωρινής απόλυσης, προσέφευγαν στο Συμβούλιο 

προκειμένου να μειωθεί η ποινή τους. Το ζήτημα που τίθεται στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι γιατί, ενώ ο νόμος ήταν σαφής, οι υπάλληλοι και κατ’ επέκταση οι 

δικηγόροι που τους εκπροσωπούσαν, προσέφευγαν στο Συμβούλιο για ποινές άλλες 

από αυτές που προέβλεπε ο νόμος;  

     Αν εξαιρέσουμε την αιτιολογία της άγνοιας – την οποία είναι δύσκολο να  

επικαλεστεί κανείς για έμπειρους νομικούς123 – τίθεται το ερώτημα: θα μπορούσε να 

υποτεθεί ότι αυτή η στάση είχε σχέση με μία συγκεκριμένη αντίληψη που είχε ο 

υπαλληλικός κόσμος, αλλά και οι νομικοί, για το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, 
                                                 
121 Βλ. απόφαση με αρ. 164/1929 του Α΄ Τμήματος. 
122 Βλ. αποφάσεις με αρ. 194/1929 και 726/1930 της Ολομέλειας. 
123 Ενδεικτικά αναφέρονται τα ονόματα του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Αλ. Σβώλου και 
του πρώην υπουργού Γ. Πωπ, οι οποίοι ήταν από τους πρώτους δικηγόρους που παραστάθησαν 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
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τουλάχιστον στην αρχή της λειτουργίας του, ότι δηλαδή το Δικαστήριο θα μπορούσε 

να προΐσταται πάνω από το νόμο προκειμένου να εξετάσει την προσφυγή τους και ή 

να αποφασίσει με μεγαλύτερη επιείκεια για αυτούς μειώνοντας την ποινή τους  ή να 

ακυρώσει οριστικά την αρνητική απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου; Όποια και 

αν είναι η απάντηση στο ερώτημα αυτό, γεγονός είναι ότι το Συμβούλιο όποτε 

αντιμετώπισε τέτοιες προσφυγές τις απέρριψε επαναλαμβάνοντας σχεδόν μονότονα 

ότι «το Α΄ Τμήμα ακυρώνει124 προσφυγές κατά αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων 

που αφορούν απόλυση ή υποβιβασμό μονίμων υπαλλήλων και όχι προσωρινές 

απολύσεις ή αργίες125».  

    Η προσφυγή στο Συμβούλιο φαίνεται ότι δεν αποτελούσε προνόμιο μόνο εκείνων 

των υπαλλήλων που κατείχαν υψηλές θέσεις στη δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία, αλλά 

και χαμηλόβαθμων υπαλλήλων της διοίκησης. Έτσι, συναντάμε προσφυγές 

προξένων, επιθεωρητών, τμηματαρχών, εφοριακών, δασκάλων, καθηγητών, αλλά και 

απλών γραφέων, ταξινομητών του ταχυδρομείου, κλητήρων126. Προφανώς, το 

γεγονός ότι και οι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι είχαν τη δυνατότητα να προσφεύγουν 

στο Ανώτατο Δικαστήριο σήμαινε ότι τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνταν 

προκειμένου να κατατεθεί η προσφυγή127, αν δεν ήταν χαμηλά, τουλάχιστον δεν ήταν 

απαγορευτικά για εκείνους. Αυτό, κατ’ επέκταση, σήμαινε ότι η πολιτική εξουσία 

που τα είχε καθορίσει είχε επιλέξει να δώσει εξαρχής ένα πιο «δημοκρατικό» τόνο 

στη δυνατότητα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εξασφαλιζόταν, έτσι, 

δυνητικά το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας σε όλο το φάσμα της 

δημοσιοϋπαλληλικής κοινότητας έναντι της προϊστάμενης αρχής και των πιθανών 

αυθαιρεσιών της.  

     Το Συμβούλιο χρειάστηκε, με αφορμή υποθέσεις που παραπέμφθηκαν σε αυτό, να 

προσδιορίσει και το ποιοί τελικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μόνιμοι 

δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με το άρθρο 114 του συντάγματος. Συγκεκριμένα, 

θεώρησε ότι οι υπάλληλοι διορίζονται ως τακτικοί - άρα και ως μόνιμοι, εκτός αν 

προέκυπτε κάτι αντίθετο· για παράδειγμα, αν ο υπάλληλος διοριζόταν ως έκτακτος ή 

                                                 
124 Το Α΄ Τμήμα ασκούσε πλήρη δικαιοδοσία ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο ουσίας, βλ. Στάμος Α. 
Παπαφράγκος, ό.π., σ. 41. 
125 Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις με αρ. 19, 30, 31, 32, 35, 40/1929  του Α΄ Τμήματος. 
126 Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις με αρ. 76/1930 του Α΄ Τμήματος, 151/1929 της Ολομέλειας, 
161/1930 της Ολομέλειας, 152/1929 της Ολομέλειας, 337/1930 της Ολομέλειας, 97/1929 του Α΄ 
Τμήματος, 555/1930 του Α΄ Τμήματος, 96/1929 του Α΄ Τμήματος, 9/1930 της Ολομέλειας, 49/1930 
του Α΄ Τμήματος.  
127 Η μη κατάθεση του παραβόλου αποτελούσε λόγο απόρριψης της προσφυγής, βλ. απόφαση με αρ. 
624/1930 της Ολομέλειας. 
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αν η φύση της υπηρεσίας στην οποία είχε διοριστεί ή ο σκοπός της υπηρεσίας αυτής 

δε δικαιολογούσαν το μόνιμο χαρακτήρα της υπαλληλικής σχέσης128. Για παράδειγμα 

δε συμπεριέλαβε στους μόνιμους δημόσιους υπάλληλους τους υπαλλήλους των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου129, διότι αυτοί δεν υπηρετούσαν με άμεσο 

τρόπο το κράτος130.  

     Είναι γεγονός ότι η νομολογία του Συμβουλίου σχετικά με το ποιοι μπορούσαν να 

θεωρηθούν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι  αποτελούσε μία καλή αφετηρία ώστε να 

τεθεί τέρμα σ’ ένα ζήτημα που χαρακτηριζόταν από ασάφειες, προκαλούσε 

συγκρούσεις και παρεξηγήσεις, αποτελούσε και, τέλος, πεδίο πελατειακών 

συναλλαγών και αναξιοκρατίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά τη 

συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων από το 

σύνταγμα του 1911, γινόταν προσπάθεια να οριστεί με επιστημονικούς όρους και 

μάλιστα από ένα ανώτατο διοικητικό δικαστήριο η ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου 

του κράτους, καθώς και να αποσαφηνιστούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του. 

Όλα αυτά θα συνέβαλλαν στα σαφή και οριστικό προσδιορισμό των κρατικών 

λειτουργών από το ίδιο το κράτος, στην αποφυγή, δηλαδή παλινδρομήσεων και 

επαναπροσδιορισμών που συχνά εξυπηρετούσαν σκοπούς αλλότριους από το κρατικό 

συμφέρον.   

       Το Συμβούλιο επίσης φαίνεται να συνέβαλε και στη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

προσφυγή131 εισηγητή του Υπουργείου Γεωργίας κατά απόφασης του διοικητικού 

συμβουλίου του ίδιου Υπουργείου. Ο προσφυγών κλήθηκε για απολογία  επειδή το 

Μάρτιο του 1930, κατά τη Γενική Συνέλευση των δημοσίων υπαλλήλων σε δημόσιο 

χώρο, «εξεφράσθη κατά τρόπον απρεπή διά την Κυβέρνησιν της χώρας μεταχειρισθείς 

ύφος βίαιον κα μετελθών ασυμβίβαστον προς το αξίωμα του δημοσίου υπαλλήλου 

συμπεριφοράν». Οι φράσεις που του αποδόθηκαν – και τις  οποίες ο ίδιος δεν 

αρνήθηκε ότι είπε - ήταν χαρακτηριστικές: «η Κυβέρνησις», έλεγε, «εμπαίζει τους 

δημοσίους υπαλλήλους, ο δε Πρόεδρος αυτής από του ύψους των πυραμίδων των 

                                                 
128 Βλ. αποφάσεις με αρ. 74/1929 & 653/1930 του Α΄ Τμήματος. Επίσης, το Συμβούλιο θεώρησε ότι οι, 
επί συμβάσει ορισμένου χρόνου, διοριζόμενοι υπάλληλοι είναι μόνιμοι, εφόσον υπηρετούν σε θέση 
οργανική, βλ. σχετικά την απόφαση με αρ. 389/1930. 
129 Όμως, θεώρησε ότι υπόκεινται στο άρθρο 114 του συντάγματος, οι υπάλληλοι νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, που εξυπηρετούσαν κρατικούς σκοπούς και ο νόμος τους αναγνώριζε ως δημόσιους 
υπαλλήλους. Τέτοιοι ήταν οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι του Εκκλησιαστικού Ταμείου, 
βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 82/1929 του Α΄ Τμήματος, 109 & 726/1930 της Ολομέλειας, 
485/1930 του Α΄ Τμήματος.  
130 Βλ. απόφαση με αρ. 44/1929 του Α΄ Τμήματος. 
131 Βλ. την απόφαση με αρ. 389/1930 του Α΄ Τμήματος.  
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εκατομμυρίων του λέγει ότι δεν δέχεται προνομιούχους». Το διοικητικό συμβούλιο 

τελικά αποφάσισε τον υποβιβασμό του υπαλλήλου. Το Α΄ Τμήμα δέχτηκε «εν μέρει» 

την προσφυγή και, μεταρρυθμίζοντας την απόφαση του συμβουλίου, επέβαλε στον 

υπάλληλο την ποινή της τρίμηνης προσωρινής απόλυσης, αντί του υποβιβασμού. 

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και το σκεπτικό της απόφασης του 

Συμβουλίου. Αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι «η αποφασισθείσα ποινή του 

υποβιβασμού [...] κρίνεται δυσανάλογος προς το μέγεθος του προκειμένου πειθαρχικού 

αδικήματος, κρινομένου μάλιστα κατά την ψυχολογικήν κατάστασην εν η τελούσιν οι 

υπάλληλοι λόγω δυσμενών οικονομικών αυτών όρων». Για πρώτη φορά από τότε που 

άρχισε να λειτουργεί το Συμβούλιο εμπεριεχόταν σε απόφαση του ένα είδος κριτικής 

με πολιτική απόχρωση. Το μήνυμα ήταν σαφές: το Δικαστήριο δεν έβλεπε τον εαυτό 

του σαν μονολιθικό θεσμό που είχε ως σκοπό την πιστή τήρηση του γράμματος του 

νόμου χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις κοινωνικές συγκυρίες και παραμέτρους. Δεν 

δρούσε έξω ή πάνω από το κοινωνικό γίγνεσθαι, αλλά μέσα σε αυτό. Άρα, πέρα από 

τους δρόμους που χρειαζόταν να ανοίξει με τη νομολογία του σε διάφορα νομικά 

ζητήματα, έδειχνε παράλληλα να σέβεται την πραγματικότητα, χωρίς διάθεση να την 

υποβαθμίζει αλλά ούτε και να την εξωραΐζει. Αν και τελικά ομονόησε στο να 

επιβληθεί ποινή στον υπάλληλο, έστω μειωμένη σε σχέση με εκείνη του διοικητικού 

συμβουλίου, ωστόσο σημείωνε την κακή οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων, 

υπενθυμίζοντας ότι πολλές φορές οι ποινές, όποιες και αν ήταν αυτές, δεν αρκούσαν.  

     Σε άλλες περιπτώσεις, όμως, το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις 

αγκυλώσεις της εποχής του. Όταν γυναίκα νομικός αιτήθηκε να λάβει μέρος στις 

εξετάσεις που διενεργούνταν προκειμένου να προσληφθούν δέκα εισηγητές στο 

Συμβούλιο Επικρατείας, η αρμόδια επιτροπή, η ύπαρξη της οποίας προβλεπόταν από 

το άρθρο 14 του νόμου 3713/1928, με εκτελεστικό διάταγμα την απέκλεισε με το 

αιτιολογικό ότι οι θέσεις αυτές αφορούσαν μόνο στους άνδρες συναδέλφους της. Η 

Αγνή Στουδίτου - Ρουσοπούλου απευθυνόμενη 132 στην Ολομέλεια του Συμβουλίου, 

αιτούνταν την ακύρωση του εκτελεστικού διατάγματος της επιτροπής για το λόγο ότι 

με την πράξη της αυτή η επιτροπή παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 6 133 του 

                                                 
132 Ένας από τους δκηγόρους της Αγνής Ρουσοπούλου – Στουδίτου ήταν ο Αλ. Σβώλος. Ο άλλος ήταν 
ο Π. Γουναράκης. 
133 Το άρθρο 6 όριζε μεταξύ άλλων: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον των νόμων και συνεισφέρουν 
αδιακρίτως εις τα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεων των. Εις τας δημόσιας λειτουργίας είναι δεκτοί 
μόνο πολίται Έλληνες», ενώ η ερμηνευτική δήλωση που αφορούσε στο ίδιο άρθρο ανέφερε ότι «Η 
λέξις «πολίτης» και εις το άρθρον τούτο, ως και εις τα άλλα άρθρα, έχει την έννοιαν του Έλληνος 
υπηκόου, του έχοντος δηλαδή Ελληνικήν ιθαγένειαν, αδιακρίτως φύλου ή ηλικίας».  
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συντάγματος, που ήθελε στις δημόσιες θέσεις να διορίζονται έλληνες πολίτες, 

ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία τους. 

     Το ζήτημα του διορισμού των γυναικών σε δημόσιες θέσεις δεν ήταν καινούργιο· 

είχε απασχολήσει και τον πολιτικό134και το νομικό135 κόσμο στο παρελθόν, όχι μόνο 

στον ελληνικό αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Όταν η υπόθεση έφτασε στην 

Ολομέλεια του Συμβουλίου, ως εισηγητής ορίστηκε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου 

Στάμος Παπαφράγκος ο οποίος και πήρε θέση ενάντια στο διορισμό γυναικών ως 

εισηγητριών στο Συμβούλιο αλλά και γενικά ως δικαστών. Η αιτιολογία της θέσης 

του εισηγητή αλλά και η ίδια η απόφαση του Δικαστηρίου εδραζόταν στη διατύπωση 

και το πνεύμα των σχετικών διατάξεων που αφορούσαν στο Συμβούλιο136 καθώς και 

στο πνεύμα «της όλης νομοθεσίας ημών και ιδία των νόμων περί οργανισμού των 

δικαστηρίων και περί προσόντων των δικαστικών υπαλλήλων προκύπτει σαφώς ότι εις 

θέσεις οίαι αι των Εισηγητών εν τω Συμβουλίω της Επικρατείας δεν επιτρέπεται ο 

διορισμός γυναικών» και ότι η νομοθετική αυτή αντίληψη δεν έρχεται σε σύγκρουση 

με την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 6 του συντάγματος του 1927, διότι από αυτή 

και μόνο δε μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι «το σύνταγμα ηθέλησε να 

θεσπίση ότι εις πάσας ανεξαιρέτως τας δημοσίας λειτουργίας και θέσεις διορίζονται 

εφεξής άνδρες ή γυναίκες άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως και ουδενός περιορισμού137». 

     Με αυτή τη μάλλον συνοπτική αιτιολόγηση του, το Συμβούλιο απέρριψε την 

αίτηση της Αγνής Στουδίτου – Ρουσοπούλου αποδεικνύοντας ότι δε μπορούσε, 

τουλάχιστον εύκολα, να ξεπεράσει τα όρια που σχετίζονταν με την καθεστηκυία 

έμφυλη τάξη πραγμάτων. Για την εποχή «η έννοια δημόσιος υπάλληλος είναι κατά 

                                                 
134 Ήδη το 1900 ο βουλευτής Ηλ. Ποταμιάνος πρότεινε την πρόσληψη γυναικών στα τηλεγραφεία και 
τα ταχυδρομεία του κράτους. «Τα ήθη μας δεν το επιτρέπουν», του απάντησαν οι περισσότεροι από 
τους βουλευτές. Αργότερα, το 1920 υποβλήθηκε από τον Δημ. Γούναρη πρόταση σύμφωνα με την 
οποία: «Διά νόμων δύναται να καταργηθή εν όλω ή εν μέρει πάσα διάκρισις των φύλων όσον αφορά την 
ικανότητα του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι και του αναλαμβάνειν οιανδήποτε λειτουργίαν ή υπηρεσίαν», 
αναφέρεται στο Στάμος Παπαφράγκος,  Μελέται…, σ. 226-227. 
135 Ο Ν. Ν. Σαρίπολος παρατηρούσε ότι η διάταξη του άρθρου 3 του συντάγματος του 1911, που 
επαναλαμβανόταν με κάποιες λεκτικές μεταβολές στο άρθρο 6 του συντάγματος του 1927 «ουδόλως 
αποκλείει τον διορισμόν γυναικών εις δημόσιας θέσεις, αλλ’ ουδ’ επιβάλλει την ισότητα των δύο φύλων, 
δηλαδή η νομοθετική εξουσία είναι ελευθέρα να ορίση ότι είναι δεκταί και γυναίκες εις τινας ή εις όλας 
τας δημοσίας θέσεις, ή ν’ αποκλείση τας γυναίκας»,  αναφέρεται στο Διονύσιος Καλλιβωκάς, Η αρχή 
της ισότητας των δύο φύλων στη νομολογία του Σ.τ.Ε., στο Τόμος Τιμητικός..., σ. 440. 
136 Αν κα ο νόμος 3713/1928 δεν περιλάμβανε διάταξη ότι μόνο άνδρες μπορούσαν να διοριστούν ως 
εισηγητές, εντούτοις στο εκτελεστικό διάταγμα αυτού και σε συνδυασμό του άρθρου 7 με το άρθρο 3 
οριζόταν ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις των εισηγητών έπρεπε να προσκομίσουν «το ατομικόν του 
στρατού βιβλιάριον ή πιστοποιητικόν του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου εμφαίνον, ότι ο αιτών δεν 
υπέχει καθυστερημένην στρατιωτικήν υποχρέωσιν ή ότι απηλλάγη νομίμως». Σε αυτή την επιταγή του 
διατάγματος στηρίχτηκε εν πολλοίς η επιχειρηματολογία του εισηγητή Στ. Παπαφράγκου κατά του 
διορισμού των γυναικών ως δικαστών. 
137Βλ. απόφαση 42/1929 της Ολομέλειας και επίσης την ανάλυση για το θέμα του ίδιου του  
Παπαφράγκου στο Στάμος Παπαφράγκος, ό.π., σ. 225-238. 
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προτεραιότητα αρσενική», 138 και οι γυναίκες δε θα γίνονταν εύκολα ανεκτές στη 

δημόσια διοίκηση - πόσω μάλλον σε ρόλο δικαστή. Ο Αλ. Σβώλος, δικηγόρος της 

προσφεύγουσας, μάταια εξηγούσε στο υπόμνημά του προς στο Συμβούλιο ότι «διά 

του άρθρου 6 του ισχύοντος συντάγματος καθιερώθη δημόσιον εξ υποκειμένου δίκαιον, 

όπερ παντός προσώπου κεκτημένου την Ελληνικήν ιθαγένειαν όπως διορίζεται εις 

δημόσιαν θέσιν, δι ην έχει τα νόμιμα προσόντα και δη υπό την έννοιαν ότι δεν δύναται 

ο νόμος να αποκλείση από τινος δημοσίας θέσεως τας γυναίκας μόνο ένεκα του φύλου 

και ότι το φύλον δεν δύναται να αποτελέση προσόν του υπαλλήλου139». Η υπόθεση της 

Ρουσοπούλου απεδείκνυε ότι το Συμβούλιο δεν ήταν έτοιμο να προχωρήσει σε τομές 

που θα είχαν ευρύ κοινωνικό αντίκτυπο ούτε, πολύ περισσότερο, ήταν έτοιμο να 

εντάξει τις γυναίκες στη δημόσια σφαίρα,140 όπως άλλωστε απαιτούσαν οι 

δημοκρατικοί θεσμοί. Η ατολμία του Συμβουλίου στην περίπτωση αυτή προκάλεσε 

βέβαια αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια. «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον των νόμων 

μόνον εφ’ όσον δεν πρόκειται να ταραχτή η ησυχία των κ.κ. Συμβούλων της 

Επικρατείας», σχολίαζε πικρόχολα  φεμινιστική εφημερίδα.141 Τέτοιες αποφάσεις 

φαίνεται ότι παγίωναν μάλλον τις κατεστημένες απόψεις και καταστάσεις παρά το 

κράτος δικαίου.142  

 

iv. Το πανεπιστήμιο. 

 

Το πανεπιστήμιο αποτέλεσε άλλο ένα δημόσιο πεδίο στα πλαίσια του οποίου το εν 

λόγω δικαστήριο κλήθηκε να αντιμετωπίσει υποθέσεις που σχετίζονταν με αυτό. Οι  

συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούσαν κυρίως σε αντιπαραθέσεις που προέκυπταν 

μεταξύ των καθηγητών ή μεταξύ των καθηγητών και των αρχών του ιδρύματος, 

αφορούσαν επίσης στην επιβολή ποινών εκ μέρους των αρχών του Πανεπιστημίου σε 

φοιτητές που κατηγορούνταν για διάφορα παραπτώματα. Οι τελευταίες υποθέσεις 

είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές και αναδεικνύουν παθογένειες γενικότερες της 

εποχής του Μεσοπολέμου.  

                                                 
138 Το 1928 οι Ελληνίδες αντιπροσωπεύουν το 11% των υπαλλήλων της διοίκησης· ειδικότερα στη 
δικαιοσύνη οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόλις το 4%, Έφη Αβδελά, Δημόσιοι υπάλληλοι γένους 
θηλυκού. Καταμερισμός της εργασίας κατά φύλα στον δημόσιο τομέα, 1905-1955, εκδ. Ίδρυμα Έρευνας 
και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1990, σ. 112 & 135. 
139Για το υπόμνημα  Σβώλου - Γουναράκη βλ. εφημ. Αγώνας της Γυναίκας,  αρ.φ. 95/30-6-1929, σ. 3-4 
& 10-11. 
140Την εποχή αυτή οι γυναίκες στερούνται και το δικαίωμα ψήφου. 
141 Αγώνας της Γυναίκας,  αρ.φ. 89/31-3/15-4-1929, σ. 5. 
142 Χρήστος Χατζηιωσήφ,  ό.π., σ. 96. 
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      Η νομοθεσία143 που αφορούσε σε καθηγητές στο πανεπιστήμιο και στο 

πολυτεχνείο οι οποίοι εκλέγονταν ως γερουσιαστές μεριμνούσε, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων, για την αντικατάσταση τους για 

όσο χρονικό διάστημα εκείνοι θήτευαν στη Γερουσία. Είχαν όμως τη δυνατότητα, αν 

το επιθυμούσαν, να συνεχίσουν τη διδασκαλία, ακόμα και αν είχε οριστεί 

αναπληρωτής τους, χωρίς να εξετάζουν τους φοιτητές κατά την εξεταστική περίοδο. 

Ωστόσο, οι αρχές της κάθε Σχολής ερμήνευαν το νόμο κατά το δοκούν, με 

αποτέλεσμα να αυθαιρετούν υπερβαίνοντας τα όρια της εξουσία τους144. Το 

Συμβούλιο αποκαθιστούσε τη νομιμότητα με ιδιαίτερη επιμονή και αυστηρότητα, 

ζητώντας από τις αρχές των πανεπιστημιακών σχολών να την τηρούν απαρέγκλιτα.  

     Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση με αριθμό 78/1929 της 

Ολομέλειας. Με αυτήν ακυρωνόταν, λόγω έλλειψης αιτιολογίας, απόφαση της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που προέβλεπε την αναπλήρωση 

καθηγητή και εκλεγμένου γερουσιαστή στη διδασκαλία από άλλον, χωρίς όμως 

προηγουμένως να έχει διερευνηθεί αν η αναπλήρωση αυτή επιβαλλόταν από την 

πραγματική δυσχέρεια του αναπληρούμενου καθηγητή να επιτελέσει τα διττά 

καθήκοντα του, πράγμα που έθετε ως όρο της αναπλήρωσης το άρθρο 3 του νόμου 

4035/1929. Το δικαστήριο παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση στη διοίκηση της 

Ιατρικής Σχολής τονίζοντας της πως «επί τω τέλει όπως υποβληθή και αύθις το ζήτημα 

εις την ουσιαστικήν κρίσιν της». 

     Η Ιατρική Σχολή, αφού συνήλθε εκ νέου, είτε παρανοώντας την απόφαση του 

Συμβουλίου είτε επιθυμώντας, από συναδελφική αβρότητα ορμώμενη, να αφήσει τη 

διευθέτηση του θέματος στους δύο εμπλεκόμενους καθηγητές, απέφυγε και πάλι να 

προβεί σε ουσιαστική κρίση, αν και αναγνώρισε στον αποκλεισθέντα καθηγητή το 

δικαίωμα να επανέλθει. Όταν όμως ο αναπληρωτής με τη σειρά του προσέβαλε την 

νέα απόφαση με αίτησή του ενώπιον του Συμβουλίου145, εκείνο καθόρισε με ακρίβεια 

τις υποχρεώσεις της διοίκησης υπογραμμίζοντας ότι «Επειδή κατά το άρθρο 50 του Ν. 

3713 αι διοικητικαί αρχαί δέον να συμμορφώνται διά θετικής ενεργείας: εις το 

περιεχόμενον της αποφάσεως του Συμβουλίου ή απέχωσιν από πάσης ενεργείας 

αντιτιθεμένης προς τα υπ’ αυτού κριθέντα. Επομένως εν προκειμένω η Ιατρική Σχολή 

ώφειλεν, εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 78/1929 αποφάσεως […] και συμφώνως τω άρθρω 

                                                 
143 Ο νόμος 4035/1929 όριζε μεταξύ άλλων ότι Οι τακτικοί καθηγητές των Πανεπιστημίων και του 
Ε.Μ.Π. που εκλέγονται γερουσιαστές τελούν «εν υποχρεωτική κανονική αδεία». 
144 Βλ. αποφάσεις με αριθμό 78, 79, 128/1929 
145 Βλ. απόφαση με αριθμό 172/1930 της Ολομέλειας. 
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3 του Ν. 4035, ν’ αποφασίση περί της διευθύνσεως της Μαιευτικής Κλινικής κατ’ 

ουσιαστικήν κρίσιν και μετά έρευναν του κατ’ ουσίαν δεδικαιολογημένου του μέτρου 

όπερ ήθελε λάβει. Εν τούτοις η απόφασις της Σχολής ου μόνον ουδεμίαν περιέχει 

αιτιολογίαν, αλλ’ ουδ’ απλήν μνείαν ποιείται ότι ελήφθη κατόπιν ουσιαστικής κρίσεως, 

εις τίνα των δύο καθηγητών κρίνει η Σχολή πρόσφορον ν’ ανατεθή η διεύθυνσις της 

κλινικής […] Ούτως όμως πράξασα παρέβη και το άρθρον 3 του Ν. 4035 και το 

άρθρον 50 του Ν. 3713, κατ’ ακολουθίαν η απόφασις αυτής δέον ν’ ακυρωθή επί τω 

τέλει ίνα προβή η Σχολή εις νέαν απόφασιν συμμορφουμένη προς τους όρους του 

νόμου» 146. Η νέα απόφαση του δικαστηρίου δε χωρούσε πλέον παρερμηνείες. Η 

διοίκηση της Σχολής, επιβαλλόταν να παραμερίσει τυχόν αναβλητικές μεθόδους, που 

μπορεί να πήγαζαν από αδιευκρίνιστες ή μη προθέσεις, και να εφαρμόσει τελικά το 

νόμο. Πολλές φορές, αυτή η διαδικασία δεν φάνταζε τόσο αυτονόητη όσο ήταν, 

ακόμα και για τους φορείς της διοίκησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

της χώρας. Κατά συνέπεια, η επιμονή στη νομιμότητα που εκπορευόταν από τις 

αποφάσεις του Συμβουλίου δημιουργούσε τις προϋποθέσεις σεβασμού στο νόμο και 

τις επιταγές του.   

     Σχεδόν μόλις δύο μήνες μετά τη λειτουργία του Συμβουλίου η κυβέρνηση 

Βενιζέλου ψήφισε το νόμο 4229/1929, με τον οποίο διωκόταν η κομμουνιστική 

ιδεολογία και οι φορείς της. Το πανεπιστήμιο, φυσικός χώρος ιδεολογικών ζυμώσεων 

και αναζητήσεων, αποτέλεσε ταυτόχρονα πεδίο πολιτικών συγκρούσεων και διώξεων. 

Οι φοιτητές, ως μία από τις πιο πρωτοποριακές και ριζοσπαστικές ομάδες πολιτών, 

συχνά αγωνίζονταν κατά των πολιτικών αγκυλώσεων της εκάστοτε εξουσίας∙ και ο 

αγώνας τους εκδηλωνόταν με διάφορες μορφές, με συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και 

απεργίες147. Η κυβέρνηση Βενιζέλου έδειχνε ιδιαίτερη σκληρή στάση στην 

αντιμετώπιση τέτοιου είδους φαινομένων, που, κατά την άποψη της, διασάλευαν την 

κοινωνική ειρήνη και ηρεμία και οδηγούσαν τους φοιτητές «στα αριστερά» 148.  

                                                 
146 Για μια ανάλυση σχετική με τις δύο αυτές αποφάσεις βλ. Βλ. Φαίδων Θ. Βεγλερής, ό.π., σ. 34 & 
170-171. 
147 Χαρακτηριστική είναι η απεργία των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Αθήνας του Νοεμβρίου και 
Δεκεμβρίου του 1929 που έγινε για λόγους οικονομικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτικούς. Ο τύπος 
κάλυψε με καθημερινά ρεπορτάζ τη φοιτητική αυτή εξέγερση.   
148 Ο Βενιζέλος σε συνάντηση που είχε με επιτροπή απεργών φοιτητών τόνιζε χαρακτηριστικά: «Σεις 
που με  ακούσατε έχετε υποχρέωσιν να πάτε στους συναδέλφους σας και να τους πήτε την αλήθεια και να 
τους συστήσετε ζωηρώς ν’ ακολουθήσουν την ενδεδειγμένην οδόν, η οποία είνε της λύσεως της 
λεγόμενης απεργίας. Αν δεν σας ακούσουν τόσο το χειρότερον δι’ αυτούς. […] Αφήσατέ τους να κάμουν 
ότι θέλουν. Ας τραβήξουν αριστερά. Θα μετανοήσουν δι’ ότι θα κάμουν. […]Εάν αντιθέτως η 
πλειοψηφία απαντήση αρνητικώς (σ.σ. στο δημοψήφισμα που θα διενεργούσε μεταξύ των φοιτητών 
προκειμένου να ανοίξει το Πανεπιστήμιο) τότε θα κλείσω οριστικώς το Πανεπιστήμιον και θα διατάξω 
την στρατιωτικήν κατάληψιν αυτού», Βλ. εφ. Εμπρός,  αρ. φ. 12.125/8-12-1929, σ. 4. 
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     Η πολιτική αυτή θεώρηση που ποινικοποιούσε τη διάδοση και την εισχώρηση της 

κομμουνιστικής ιδεολογίας στις τάξεις της νεολαίας, έκανε το κράτος και τις 

πανεπιστημιακές αρχές να επιδεικνύουν απόλυτη αυστηρότητα προς τέτοια 

φαινόμενα. Αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας από την πλευρά του, έδειξε 

ιδιαίτερη ατολμία όταν έφτασαν ενώπιον του υποθέσεις φοιτητών που 

κατηγορήθηκαν από τις πανεπιστημιακές αρχές για κομμουνιστική προπαγάνδα. 

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση της Ολομέλειας με αριθμό 155/1929 που αφορούσε 

σε αίτηση ακύρωσης πέντε φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά απόφασης της 

Συγκλήτου που τους απέβαλε από τη Σχολή. Οι φοιτητές κατηγορήθηκαν ότι όχι 

απλώς ενέχονταν, αλλά πρωτοστατούσαν στην κομμουνιστική προπαγάνδα που 

λάμβανε χώρα στο πανεπιστήμιο και ότι ήταν αίτιοι διατάραξης της τάξης και της 

ησυχίας. Γι’ αυτό τους επιβλήθηκε η ποινή της αποβολής από το πανεπιστήμιο.  

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σκεπτικό της απόρριψης της αίτησης από το 

δικαστήριο. Συγκεκριμένα, αυτό δέχτηκε ότι παρόλο που οι αιτούντες επικαλούνταν 

τη διά της απόφασης της αποβολής παραβίαση του νόμου 2905/1922149, που όριζε ότι 

εντός του πανεπιστημιακού χώρου εξασφαλίζονται η ελευθερία της σκέψης και των 

πολιτικών και κοινωνικών πεποιθήσεων, όπως όριζε άλλωστε και το άρθρο 16 του 

συντάγματος, η εκδίδουσα αρχή τους τιμώρησε και για διατάραξη της ησυχίας και για 

ανάρμοστη συμπεριφορά. Άρα, συμπέραινε η Ολομέλεια, οι φοιτητές  δεν 

τιμωρήθηκαν για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις αλλά γιατί «εξετράπησαν σε 

θορυβώδη κομμουνιστική κίνηση και διατάραξαν την ησυχία εν τω πανεπιστημίω και 

πράξαντες απρεπείς διά τους φοιτητάς πράξεις καταδικάσθησαν δε και ποινικώς από το 

Πλημμελειοδικείο». 

     Παρόμοια περίπτωση αποτελεί και η απόφαση της Ολομέλειας με αριθμό 

154/1929, που αφορούσε σε αίτηση ακύρωσης φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής 

Αθηνών κατά απόφασης της Συγκλήτου που τον απέβαλε από την Σχολή. Ο φοιτητής 

κατηγορήθηκε ότι κατά την αποχή των φοιτητών παρουσιάστηκε ως πρόεδρος του  

σωματείου «Φοιτητική Συντροφιά
150» που δεν ήταν αναγνωρισμένο από το 

Πανεπιστήμιο, ότι δεν επέδειξε σεβασμό στον κοσμήτορα και ότι έγινε αίτιος 

διατάραξης της ησυχίας και της τάξης. Εκείνος, από την άλλη, θεώρησε άδικη την 

τιμωρία της διαρκούς αποβολής του διότι οι κατηγορίες τού αποδόθηκαν αορίστως, η 

                                                 
149 «Περί οργανισμού του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου».   
150 Για τη «Φοιτητική Συντροφιά» βλ. Ρένα Σταυρίδη – Πατρικίου, Η φοιτητική συντροφιά (1910) και 
το πρόβλημα της προσέγγισης των πρωτοποριακών κινημάτων, στο Διεθνές Συμπόσιο, Πρακτικά του 
Διεθνούς Συμποσίου Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, 1986, τ. 2ος, σ. 657 -  665. 
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δε «Φοιτητική Συντροφιά» της οποίας ήταν πρόεδρος δεν ήταν φοιτητικό σωματείο 

αλλά ιδεολογική και πολιτική ένωση φοιτητών που προϋπήρχε του οργανισμού του 

πανεπιστημίου. Τελικά, και σε αυτήν την περίπτωση το Συμβούλιο απέρριψε την 

αίτηση του φοιτητή, δεχόμενο ότι ορθά οι αρχές του Πανεπιστημίου τού είχαν 

επιβάλει την ποινή της αποβολής.  

     Αξιοπρόσεκτο και στις δύο περιπτώσεις είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές, εκτός 

από τη βασική κατηγορία της κομμουνιστικής προπαγάνδας στην πρώτη περίπτωση 

και της συμμετοχής σε σωματείο μη αναγνωρισμένο από τον οργανισμό του 

πανεπιστημίου στη δεύτερη, κατηγορήθηκαν και για διατάραξη της ησυχίας και της 

τάξης. Η ορθότητα της τελευταίας κατηγορίας, που μάλλον φαντάζει ως 

υποστηρικτική της κύριας, ήταν δύσκολο να εξακριβωθεί. Το Συμβούλιο 

ξεπερνώντας το εμπόδιο της κατηγορίας για κομμουνιστική προπαγάνδα με 

παραπομπή στη συνταγματική νομοθεσία, τελικά δέχτηκε την ήσσονα κατηγορία περί 

διατάραξης της ησυχίας και αρνήθηκε να ακυρώσει την αποβολή των φοιτητών. Το 

ίδιο συνέβη και στη δεύτερη περίπτωση. Η ατολμία αυτή του Συμβουλίου να 

αποφανθεί για το μείζον ζήτημα ευθυγραμμιζόμενο με τις συνταγματικές επιταγές, η 

απροθυμία του να διαφυλάξει – αν και εμμέσως δεν παρέλειπε να αναγνωρίσει - τα 

βασικά δικαιώματα των πολιτών που δέχονταν επιθέσεις από την πολιτική ηγεσία για 

λόγους μικροπολιτικούς, η επιλογή του να εμμείνει σε μια στενή νομικίστικη λογική, 

και υποκύπτοντας στην τυπολατρία, να χάσει την ουσία, αποδεικνύει ότι το 

Συμβούλιο μπορεί να αποτέλεσε πρωτοποριακό θεσμό για την εποχή του, όμως αυτός 

ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του είχε σαφή νομολογιακά όρια που είτε δεν ήθελε, 

είτε δεν μπορούσε να  ξεπεράσει. 

 

 

Αγροτική μεταρρύθμιση και απαλλοτριώσεις. 

 

i. Γενικά. 

 

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, το κύμα του σχεδόν ενάμισι 

εκατομμυρίου προσφύγων που κατέφυγε στην Ελλάδα πριν και μετά την υπογραφή 

της Συνθήκης της Λωζάννης ήρθε να προστεθεί στους προηγούμενους πρόσφυγες του 

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η μετακίνηση αυτού του πληθυσμού επέφερε μία 

μοναδική στα ελληνικά χρονικά δημογραφική επανάσταση, καθώς ο αριθμός του 
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ισοδυναμούσε με την πληθυσμιακή ανάπτυξη που συντελείται σε μια δεκαπενταετία.      

Εξάλλου, η εισροή ενός τόσο μεγάλου αριθμού προσφύγων επιτάχυνε το πρόγραμμα 

αγροτικής μεταρρύθμισης, που είχε αρχίσει από τον Βενιζέλο το 1917151, 

περιορίζοντας αποτελεσματικά τη μεγάλη γαιοκτησία. Κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησίας 

της γης μετά το 1922 αποτέλεσε ο μικρός οικογενειακός κλήρος152. Η μεταρρύθμιση 

αυτή διέλυσε σχεδόν πλήρως το σύνολο των μεγάλων γαιοκτησιών, που μέχρι τότε 

καλλιεργούνταν κυρίως από επίμορτους αγρολήπτες153. Συνολικά μοιράστηκαν 

1.200.000 εκτάρια, από τα οποία 673.000 καλλιεργούμενες ή καλλιεργήσιμες γαίες, 

όπου εγκαταστάθηκαν 130.000 αγροτικές οικογένειες. Άλλα 850.000 εκτάρια που 

άνηκαν σε Τούρκους και Βούλγαρους ανταλλαγμένους, δόθηκαν στους 

νεοαφιχθέντες πρόσφυγες154. Βέβαια, η αγροτική μεταρρύθμιση δεν περιορίστηκε 

μόνο στη διανομή γης. Συμπεριέλαβε και μία σειρά από άλλα μέτρα, όπως τη 

δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση συνεταιρισμών, την αύξηση των 

αγροτικών πιστώσεων155, την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας156.  

     Επιπλέον, η αγροτική μεταρρύθμιση συνέβαλε στη μετατόπιση της αγροτικής 

οικονομίας από τις προκαπιταλιστικές μορφές ιδιοκτησίας και παραγωγής στη μορφή 

της εμπορευματικής παραγωγής. Βέβαια, έχει υποστηριχτεί με μεγάλη πειστικότητα, 

ότι η αγροτική μεταρρύθμιση δε σήμαινε και ταυτόχρονη συμβολή στη συνολική 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό, γιατί η μεταβολή του καθεστώτος 

γαιοκτησίας μετέβαλε μεν τις δομές της εγγείου ιδιοκτησίας157, αλλά δε φαίνεται ότι 

πέτυχε να μεταβάλει και τις δομές της αγροτικής παραγωγής προς την κατεύθυνση 

                                                 
151 Για τη διαχείριση των αγροτικών ζητημάτων από τη κυβέρνηση Βενιζέλου το 1917 βλ. Στέφανος, 
Κ. Αναστασιάδης, Αγροτικά ζητήματα διαρρυθμιζόμενα υπό της κυβερνήσεως Βενιζέλου, εκδ. Ερμού, 
Αλεξ. Βιτσικουνάκη, 1917, σ. 5-31.  
152 Νίκος Μουζέλης, Οικονομία και κράτος την εποχή του Βενιζέλου, στο Θάνος Βερέμης, Οδυσσέας 
Δημητρακόπουλος, (εποπτεία), Μελετήματα γύρω από το Βενιζέλο και την εποχή του, εκδ. Φιλιππότη, 
1980, σ. 9.  
153 Σωκράτης Πετμεζάς, Αγροτική Οικονομία, στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, εκδ. 
Βιβλιόραμα, τ. Β1,  2003, σ. 189.  
154 Νίκος, Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδ. Θεμέλιο, 1999, σ. 125. 
155 Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι ενώ το 1915 οι γεωργικές πιστώσεις που χορηγήθηκαν συνολικά 
από την Εθνική Τράπεζα ανέρχονταν σε 4,685 εκατ. δρχ., το 1929 το ανάλογο ποσό ανέρχονταν σε 
1.642 εκατ. δρχ.,  Γεώργιος Τρακάκης, Αγροτική Πίστις, στο Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τομ. Ι΄ 
(Ελλάς), 1934, σ. 128. Επίσης, οι γεωργικές πιστώσεις που χορηγήθηκαν από την Αγροτική Τράπεζα  
ενώ το 1930 ανέρχονταν συνολικά σε 1.305,1 εκατ. δρχ., το 1935 το αντίστοιχο ποσό ανέρχονταν σε 
1.916,1 εκατ. δρχ., Κώστας Βεργόπουλος, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, εκδ. Εξάντας, 1974, σ. 
162. 
156 Αλέξης Φραγκιάδης,  Ελληνική οικονομία, 19ος- 20ος αιώνας,  εκδ. Νεφέλη, 2007, σ. 132. 
157 Το 1928 οι ιδιοκτήτες γης αντιπροσώπευαν το 87,94%, ενώ οι ενοικιαστές και οι κολήγοι 
αντιπροσώπευαν το 2,81% και 3,23%  αντίστοιχα, Ευγενία Μπουρνόβα,  Γεώργιος Προγουλάκης,  Ο 
αγροτικός κόσμος, 1830-1940, στο Βασίλειος Κρεμμυδάς, (διεύθυνση), Εισαγωγή στη Νεοελληνική 
Οικονομική Ιστορία, 18ος-20ός αιώνας, εκδ. Τυπωθήτω, 1999, σ. 83. 
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που θα ευνοούσε την καπιταλιστική ανάπτυξη158. Τελικά, η πρόοδος που παρουσιάζει 

ο αγροτικός τομέας από το 1927 ως το τέλος του Μεσοπολέμου οφειλόταν μάλλον 

στις υπερπροστατευτικές συνθήκες που δημιούργησε για λογαριασμό του το ελληνικό 

κράτος παρά στην πραγματική ανάπτυξη159. Παρόλα αυτά η παρουσία των 

προσφύγων, εύπορων ή άπορων, άλλαξε τη δομή της μεγάλης γαιοκτησίας, 

προκάλεσε απαλλοτριώσεις μεγάλων ιδιοκτησιών γης, οριστική διανομή τσιφλικιών, 

αλλά και μεταμόρφωσε αστικά κέντρα όπως ήταν Αθήνα, ο Πειραιάς, η 

Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Καβάλα σε βιομηχανικές πόλεις με πυκνό πληθυσμό160.   

          Ο ερχομός των προσφύγων επιτάχυνε τη διαδικασία της αγροτικής 

μεταρρύθμισης, όχι μόνο για λόγους δημογραφικής εθνικής ενδυνάμωσης των «Νέων 

Χωρών», αλλά και για λόγους κοινωνικής ηρεμίας και ειρήνης. Είναι 

χαρακτηριστικός ο πίνακας που καταγράφει τον αριθμό των αποκαταστημένων 

προσφύγων και ακτημόνων γηγενών καλλιεργητών161: 

 

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 
ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ 

 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

  

Μακεδονία - Θράκη 471 171.394 518.154 

Ήπειρος - Θεσσαλία 943 327.398 11.862 

Στερεά Ελλάδα - 
Εύβοια 

253 79.258  

Πελοπόννησος 49 7.148 4.320 

Νησιά Αιγαίου 11 3.583 3.684 

Κρήτη 2 504 19.848 

Κυκλάδες - 
Επτάνησα 

   

                                                 
158 Παρατηρεί σχετικά ο Κώστας Κωστής: «Η αγροτική οικονομία παρουσιάζεται ως ο τομέας κλειδί για 
τη βιομηχανική ανάπτυξη, ταυτόχρονα όμως και ο τομέας που δεν επιτρέπει ή τουλάχιστον δε διευκολύνει 
την ανάπτυξη αυτή. Αντίθετα, η ελληνική αγροτική οικονομία, προσαρμοσμένη στις συνθήκες αυτές με 
τον δικό της τρόπο , προσπαθώντας να ξεπεράσει την κρίσξ σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια και τη δική 
της λογική, ακολουθεί ένα δρόμο τελείως διαφορετικό από εκείνον που απαιτεί ο ορθολογισμός της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης», Κώστας Κωστής, Αγροτική οικονομία και Γεωργική Τράπεζα. Όψεις της 
ελληνικής οικονομίας στον Μεσοπόλεμο (1919-1928), εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., 1987, σ. 151-152. 
159 Κώστας Κωστής, Αγροτική μεταρρύθμιση και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, 1917-1940, στο 
Γιώργος Μαυρογορδάτος -  Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, 
εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988, σ. 149-151 & 156-157. 
160 Οι πρόσφυγες αντίθετα από τους γηγενείς εισήγαγαν την πολυκαλλιέργεια, την εντατική 
καλλιέργεια ή έφεραν νέες καλλιέργειες, Σπύρος Τζόκας, Ο Ελευθ. Βενιζέλος και το εγχείρημα του 
αστικού εκσυγχρονισμού 1928-1932,  εκδ. Θεμέλιο, 2002, σ. 34.  
161Τα στοιχεία αντλήθηκαν από Σωκράτης Πετμεζάς, ό.π., σ. 197. Για μια ενδελεχή μελέτη της 
αγροτικής οικονομίας κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου βλ. Σωκράτης Πετμεζάς, Προλεγόμενα στην 
ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονομίας του μεσοπολέμου, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2012. 
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Σύνολο    

Ξένων Υπηκόων 110 29.400  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.839 618.685 577.668 1.196.353 

 
     Η διαδικασία απαλλοτρίωσης είχε τρεις φάσεις162. Στην πρώτη φάση τα κτήματα 

απαλλοτριώνονταν με απόφαση υπουργού (της Γεωργίας συνήθως), και η κυριότητα 

της γης μεταβιβαζόταν στο ελληνικό δημόσιο. Για να μπορέσουν οι ακτήμονες, να  

αποκτήσουν δικαίωμα αποκατάστασης, έπρεπε να συστήσουν αναγκαστικά 

συνεταιρισμό,163 όπως όριζε ο νόμος 602/1915164. Οι συνεταιρισμοί αυτοί είχαν 

κυρίως ρόλο πιστοληπτικό. Το Γραφείο Εποικισμού παραχωρούσε στο συνεταιρισμό 

το δικαίωμα νομής της απαλλοτριωμένης γης και μία τριμελής επιτροπή διένειμε 

προσωρινά στους δικαιούχους το Τμήμα γης που τους αναλογούσε. Στη δεύτερη 

φάση, γινόταν η οριστική διανομή της γης στους δικαιούχους, ανάλογα με το μέγεθος 

της οικογένειάς τους. Μία άλλη τριμελής επιτροπή, η «Επιτροπή Απαλλοτριώσεως165» 

ευθυνόταν για την απαλλοτρίωση και τη διανομή της γης, έλεγχε τον συνεταιρισμό 

                                                 
162 Για μία αναλυτική περιγραφή των τριών φάσεων απαλλοτρίωσης βλ. Σωκράτης Πετμεζάς, στο ίδιο, 
σ. 200-202. 
163 Υπήρχαν ιδεολογικοί θιασώτες του θεσμού των συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Ο καθηγητής 
Δημήτριος Καλιτσουνάκης το 1924 εξέδωσε, από το Βιβλιοπωλείο του «Ελευθερουδάκη», το βιβλίο με 
τίτλο «Περί Συνεταιρισμών και ιδίως εν Ελλάδι», το οποίο ήταν μία από πρώτες προσπάθειες σπουδής 
της ιστορίας του συνεταιρισμού. Επηρεασμένος από τις απόψεις του Γερμανού κοινωνιολόγου Werner 
Sombart και αφιερώνοντας το έργο στον ηγέτη της ομάδας των «Κοινωνιολόγων» Αλέξανδρο 
Παπαναστασίου, ο Καλιτσουνάκης παρουσίαζε και ανέλυε ένα από τα βασικά στοιχεία του 
εξελικτικού σοσιαλισμού, τους συνεταιρισμούς. Έγραφε: «Δεν υπάρχει, άλλη ιδέα η οποία να 
συγκεντροί σήμερον περισσοτέρας ελπίδας μελλοντικής επιτυχίας από την συνεταιρικήν. Αι αγωνιζόμεναι 
δυνάμεις σήμερον δι’ επικράτησιν εις την οικονομίαν, οι κεφαλαιούχοι, οι επιχειρηματίαι, οι εργάται, 
πάντες ούτοι παραδίδονται δυστυχώς πλέον απεριόριστα εις τα κατώτερα ένστικτα της ανθρωπίνης 
οικονομικής απληστίας, ουδαμώς ή επ’ ελάχιστον χαλιναγωγούμενοι και από ανώτερα ηθικά ιδεώδη. Ο 
άμετρος εγωισμός, ο αχαλίνωτος ανταγωνισμός κυριαρχούν εις την οικονομικήν σκέψιν. Απέναντι 
τούτων άοπλοι, ανοργάνωτοι, θύματα οι καταναλωταί. [...]Φυσικόν λοιπόν όπως αι […]  περισσότερον 
πάσχουσαι μεσαίαι και κατώτεραι τάξεις των τε αστών και αγροτών, προσφύγουν προς την τους πάντας 
ισχυροποιούσαν ένωσιν. Όχι βέβαια προς την ένωσιν την κερδοσκοπικήν, την κεφαλαιοκρατικήν, των 
ανωτέρων εμπορικών και βιομηχανικών τάξεων: την εμπορικήν εταιρεία, αλλά προς την αισθηματικήν 
προσωπικήν ένωσιν των κατωτέρων και μεσαίων οικονομικώς αδυνάτων τάξεων: τον συνεταιρισμόν», 
Δημήτριος Καλλιτσουνάκις, Περί συνεταιρισμών και ιδίως εν Ελλάδι, Θεωρία και Πράξις, Αθήνα 
1924, σελ. vi. Βλ. επίσης για τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα και Παρμενίων Αβδελίδης, Το 
αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα, εκδ. Παπαζήσης, 1984, σ. 55-136.  
164Για μία σχετική με τους συνεταιρισμούς νομοθεσία βλ. Παναγιώτη Δ. Παπαγαρυφάλλου, Οι 
γεωργικοί συνεταιρισμοί εν Ελλάδι (1821-1940), εκδ. Παπαζήσης, 1973, σ. 90-181.  
165Η εργασία των επιτροπών αυτών  ήταν περίπλοκη. Αφορούσε σε μία σειρά από ενέργειες, όπως 
ήταν η καταμέτρηση της απαλλοτριωμένης έκτασης, η εξακρίβωση των τίτλων κυριότητας ή άλλων  
τίτλων των ιδιοκτητών που μπορούσαν να ήταν φυσικά πρόσωπα, το δημόσιο ή διάφοροι οργανισμοί 
του Δημοσίου, όπως ήταν η Αεροπορική Άμυνα, ή τα μοναστήρια, ο  χαρακτηρισμός βοσκήσιμων και 
δασικών περιοχών, οι εξαιρέσεις από την απαλλοτρίωση κά. Γι’ αυτό το λόγο οι επιτροπές 
αναγνωρίστηκαν ως όργανα που είχαν διοικητική δικαιοδοσία και οι αποφάσεις τους μπορούσαν να 
προσβληθούν μόνο με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, βλ. και Στάμος 
Παπαφράγκος, Πορίσματα..., σ. 31-32, σημ. 2. 
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και καθόριζε το ύψος της αποζημίωσης166. Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη θεωρήθηκε 

ως το αντίβαρο της απαλλοτρίωσης – της στέρησης της περιουσίας του ιδιοκτήτη – 

γι’ αυτό και είχε λάβει τη μορφή συνταγματικής επιταγής. Το άρθρο 19 του 

συντάγματος του 1927 όριζε ότι «Ουδείς στερείται της περιουσίας αυτού ει μη διά 

δημοσίαν ωφέλειαν προσηκόντως αποδεδειγμένην, ότε και όπως ο νόμος διατάσσει, 

πάντοτε δε προηγουμένης πλήρους αποζημιώσεως» 167. Κατά την τρίτη φάση, τη φάση 

της εκκαθάρισης, τα αρμόδια πρωτοδικεία αποφαίνονταν για το ύψος της 

αποζημίωσης των ιδιοκτητών. Η αποζημίωση αυτή, εξαιτίας της υποτίμησης που 

υπέστη η δραχμή σε σχέση με την προπολεμική αξίας της, μειώθηκε δραματικά – 

συγκεκριμένα, σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλοί να κάνουν λόγο για δήμευση των 

περιουσιών168.  

     Ο ερχομός ενάμισι εκατομμυρίου προσφύγων σε μία χώρα πέντε έως πεντέμισι 

εκατομμυρίων κατοίκων σήμανε και την αλλαγή στην ίδια τη δομή της ελληνικής 

κοινωνίας. Κι αυτό, γιατί στην Ελλάδα η συγκέντρωση πληθυσμών στα αστικά 

κέντρα δεν ακολουθεί μία εξελικτική πορεία αλλά συντελείται ξαφνικά, ως 

αποτέλεσμα της στρατιωτικής ήττας του 1922. Με διασπασμένες τις κοινωνικές τους 

δομές, οι πρόσφυγες μεταφυτεύτηκαν σε ένα περιβάλλον που δυσκολευόταν να τους 

ενσωματώσει169.  

                                                 
166Οι αποφάσεις των επιτροπών απαλλοτρίωσης ήταν οριστικές και αμετάκλητες. Το μόνο ένδικο μέσο 
που επιτρεπόταν κατά αυτών των αποφάσεων ήταν η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, βλ. σχετικά την απόφαση με αρ. 623/1920 της Ολομέλειας.  
167 Παρόλα αυτά με το άρθρο 119 του συντάγματος προβλεπόταν πενταετής «παρέκκλησις» από τα 
ρυθμιζόμενα του άρθρου 19, καθώς και σε ποιές περιπτώσεις κτήματα εξαιρούνταν της 
απαλλοτρίωσης. 
168Ο Ξενοφών Ζολώτας σημειώνει για το θέμα: «Είναι αληθές ότι τα δικαστήρια ευρισκόμενα προ της 
καταστάσεως ταύτης ηθέλησαν να αυξήσουν κατά τι τας επιδικαζομένας αποζημιώσεις, η τακτική των 
όμως αύτη επροκάλεσεν ζωηράς διαμαρτυρίας, χαρακτηρισθείσας υπό πολλών ως παράνομος». Υπήρχε 
και άλλος λόγος αντίδρασης για την αύξηση των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών των τσιφλικιών. 
Συνεχίζει ο Ζολώτας λέγοντας ότι «Οι περισσότεροι των γαιοκτημόνων απέκτησαν τας ιδιοκτησίας των 
αντί εξευτελιστικών ποσών, πολλοί δε τούτων επεξέτεινον αυτάς καταπατούντες ιδιωτικά και δημόσια 
κτήματα», Ξενοφών Ε. Ζολώτας, Αγροτική πολιτική, εκδ. Εκδοτικός οίκος Δ. Ν. Τζάκα, Σ. 
Δελαγραμμάτικα & Σία, 1934, σ. 99.  
169 Η μεταφύτευση αυτή αφορά κυρίως στο κοινωνικό πλαίσιο. Ο Γεώργιος Κρητικός αναφέρει ότι «Οι 
μισοί σχεδόν από τους αγροτικά εγκατεστημένους πρόσφυγες ήταν αμιγώς αγροτικοί πληθυσμοί που 
μετακινήθηκαν από την Ανατολική στη Δυτική Θράκη μετά την υπογραφή της σύμβασης ανταλλαγής 
πληθυσμών. Οι πληθυσμοί αυτοί δεν είχσν προσφυγοποιηθεί – πριν από τη Συνθήκη της Λωζάννης. 
Σύμφωνα μάλιστα με την εφαρμογή των όρων της, τους επιτράπηκε να μεταφέρουν μαζί τους τα ζώα 
τους, σπόρους και εργαλεία για καλλιέργεια, ρουχισμό και φαγητό από την περασμένη τους σοδειά. [...] Η 
Στατιστική Υπηρεσία μάς πληροφορεί ότι οι πρόσφυγες αυτοί αριθμούσαν 256.000 στο σύνολο των 
578.824, οι οποίοι τελικά εγκαταστάθηκαν ως αγροτικός πληθυσμός», Γεώργιος Κρητικός, Αγροτική 
εγκατάσταση προσφύγων και «σταθερότητα» στον ελληνικό χώρο, 1923-1930, στο Δημήτρης 
Παναγιωτόπουλος, & Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος,  Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά 
τη βενιζελική περίοδο, πρακτικά συνεδρίου, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2007, σ. 285.  
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     Οι πρόσφυγες εισήγαγαν καινοτομίες στις κλειστές ελλαδικές κοινωνίες των 

αστικών και αγροτικών κέντρων, έδωσαν ώθηση στην οικονομία προσφέροντας 

εργατικά χέρια με ειδικές δεξιότητες, επηρέασαν την πνευματική ζωή και τις τέχνες, 

και μεταμόρφωσαν το πολιτικό φάσμα170. Οι άνθρωποι αυτοί, που ως το 1930 

πίστευαν ότι μπορούσαν να επιστρέψουν στις πατρογονικές εστίες τους, πολιτικά 

έμοιαζαν απόλυτα ελεγχόμενοι, καθώς προσέβλεπαν στην ταχεία αποκατάσταση ή 

αποζημίωση τους, ίσως κατά τρόπο αντίστοιχο προς εκείνον με τον οποίο οι 

παλαιοελλαδίτες ήλπιζαν σε κάποιο διορισμό σε δημόσιες υπηρεσίες171.  

     Η παρουσία των προσφύγων, σε συνδυασμό και με άλλους εσωτερικούς 

παράγοντες, αναδείκνυε δομές που είχαν γερά θεμέλια και ήταν δύσκολο να 

αλλάξουν, βοήθησε, όμως, και νέες δομές να αναδυθούν. Άλλες από τις τελευταίες 

κατάφεραν να αναπτυχθούν, άλλες πάλι συνάντησαν ανυπέρβλητες δυσκολίες και η 

εδραίωσή τους ανεστάλη.  

     Ειδικότερα, υπήρχαν ορισμένες σταθερές που, εντός της ελληνικής 

πραγματικότητας. δε θα μπορούσαν εύκολα να αλλάξουν. Μία από αυτές ήταν και ο 

συντηρητισμός των ελλήνων αγροτών. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού 

πληθυσμού στο οποίο εντάχθηκαν και οι περισσότεροι πρόσφυγες, και, επομένως, το 

πολυπληθέστερο Τμήμα του εκλογικού σώματος, αποτελούνταν από τους – 

συντηρητικούς στην πλειονότητά τους - αγρότες. Αυτός ο συντηρητισμός των 

μικροϊδιοκτητών καλλιεργητών εντάθηκε  μετά το 1924, όταν η διανομή των γαιών 

υλοποίησε, με τρόπο μάλιστα επιτακτικό172, ένα πάγιο αίτημά τους για πολλές 

δεκαετίες, ήδη από την προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881173. Οι επιδιώξεις τους, οι 

ανασφάλειες τους,  το πελατειακό σύστημα, η κοινωνική κινητικότητα που 

χαρακτήριζε το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ανεξάρτητα από το πού θα την απέδιδε 

κανείς174, τους κρατούσε δέσμιους του μηχανισμού των δύο μεγάλων παραδοσιακών 

                                                 
170 Θάνος Βερέμης, & Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς  η σύγχρονη συνέχεια, εκδ. Καστανιώτης, 2006, σ. 
543.  
171Μαργαρίτα Δρίτσα, Πολιτικές και οικονομικές όψεις του προσφυγικού προβλήματος, στο Συμπόσιο 
για τον Βενιζέλο, Πρακτικά, 1988, σ. 138.  
172 Γεώργιος Β. Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, 2005, τ. Β΄, εκδ. Εστία, σελ. 900-
901.  
173 Μια συνοπτική εικόνα δίνεται στο Βασίλης Μπρακατσούλας, Το αγροτικό πρόβλημα και κίνημα 
στην Ελλάδα, τ. 1ος, εκδ. Παπαζήσης, 1984, σ. 177-198, αλλά και από τον Βασίλης Πατρώνης, Μεγάλη 
γαιοκτησία και αγροτικό κίνημα: Η περίπτωση της Θεσσαλίας (1881-1923), στο Αντώνης Μωυσίδης, 
(επιμ.), Το αγροτικό κίνημα στην Ελλάδα από το 19ο αιώνα ως σήμερα, εκδ. Νήσος, Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς, 2011, σ. 57-84.    
174 «Αποδιδόταν στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα που είτε την προσφέρει σε όλους ως ευλογία, είτε ως 
παραπλανητικό δέλεαρ την υπόσχεται στους πάντες, αλλά τη χαρίζει σε λίγους», Γεώργιος Β. Δερτιλής, 
ό.π., σελ. 901. 
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κομματικών συνασπισμών, του κόμματος των Φιλελευθέρων175 και του Λαϊκού 

κόμματος.  

 

ii. Αιτήσεις ακύρωσης - παρεμβάσεις πρώην ιδιοκτητών, συνεταιρισμών προσφύγων 

και ακτημόνων καλλιεργητών . 

 

      Ήταν φυσικό τα ίχνη αυτής της μεγάλης επιχειρούμενης αγροτικής 

μεταρρύθμισης να ανιχνεύονται και σε υποθέσεις που απασχόλησαν το Συμβούλιο 

της Επικρατείας στα χρόνια που εξετάζουμε. Πρώην ιδιοκτήτες που η γη τους είχε 

απαλλοτριωθεί για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών ή προσφύγων 

προσέφυγαν στο Συμβούλιο προκειμένου να περισώσουν την περιουσία τους, ή, 

τουλάχιστον, τμήμα αυτής. Σε τέτοιου χαρακτήρα υποθέσεις παρατηρείται αφενός 

μία υπέρμετρη σπουδή, η οποία ίσως οφειλόταν στην πίεση που ασκούνταν από 

εκείνους που επρόκειτο να αποκατασταθούν ή από πολιτικούς παράγοντες, μπορούσε 

όμως να επιφέρει λάθη, αφετέρου μία σύγχυση εκ μέρους των υπουργών αλλά και  

των επιτροπών απαλλοτρίωσης, σχετικά με την τήρηση του γράμματος του νόμου. 

     Έτσι, υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αποφάσεις των επιτροπών 

ακυρώνονταν εξ ολοκλήρου, είτε επειδή δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για 

την απαλλοτρίωση, (όταν, για παράδειγμα, δεν είχε γίνει η απαιτούμενη από το νόμο 

προηγούμενη καταμέτρηση του απαλλοτριωμένου κτήματος ή δεν είχε εκδοθεί η 

τυπική πράξη απαλλοτρίωσης από τον υπουργό176) είτε επειδή δεν ήταν νόμιμα 

συγκροτημένη η επιτροπή απαλλοτρίωσης είτε επειδή η ίδια η επιτροπή, με το 

πρόσχημα της ερμηνείας, μετέβαλλε την πρότερη κρίση της, παραβιάζοντας το 

χαρακτήρα της οριστικότητας που ο αγροτικός νόμος τής είχε απονείμει177.  

     Το Ανώτατο Δικαστήριο δέχτηκε επίσης, ότι οι εξαιρέσεις υπέρ των ιδιοκτητών 

που προβλέπονταν από το σύνταγμα ανάγονταν σε όλα τα είδη των απαλλοτριώσεων. 

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι απαγορευόταν η απαλλοτρίωση κάθε 

αυτοκαλλιεργούμενης έκτασης του ιδιοκτήτη και της οικογενείας του, ανεξάρτητα 

                                                 
175Το κόμμα των Φιλελευθέρων σε φυλλάδιο που εξέδωσε προκειμένου να γνωστοποιήσει τα έργα που 
εκτελέστηκαν κατά την τετραετία της διακυβέρνησής του, 1928-1932, αλλά και για εκείνα που ήταν 
στις προθέσεις του για πραγματοποίηση στο μέλλον, αφιέρωνε ένα μεγάλο Τμήμα του φυλλαδίου 
αυτού στην αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών και των προσφύγων, βλ. Παύλος Πετρίδης, 
(εισαγ. – επιμ.), Το έργον της κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά την τετραετίαν 1928-1932: τί υπεσχέθη 
προεκλογικώς και τί επραγματοποίησε, εκδ. University Studio Press, 2000, σ. 335-355. 
176 Το Συμβούλιο ακύρωνε πράξεις υπουργών και λόγω «κατάχρησης εξουσίας», βλ. σχετικά τις 
αποφάσεις με αρ. 95/1929 και 309/1930 της Ολομέλειας. 
177 Βλ. τις αποφάσεις με αρ. 205, 526, 564, 669/1930 της Ολομέλειας. 
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από την τοποθεσία όπου αυτή βρισκόταν και ανεξάρτητα από το αν ο ιδιοκτήτης 

κατείχε και άλλη γη,178 ακόμα και αν  η επικείμενη απαλλοτρίωση θα γινόταν για την 

αγροτική ή αστική αποκατάσταση των προσφύγων179.  Επίσης, δέχτηκε ότι η 

εξαίρεση των 300 στρεμμάτων που καθιερωνόταν από το άρθρο 119 του συντάγματος 

υπέρ του ιδιοκτήτη, εφαρμοζόταν και στις απαλλοτριώσεις που είχαν συντελεστεί 

πριν από την ισχύ του συντάγματος του 1927, αν δεν είχε ήδη γίνει κάποια εξαίρεση 

με βάση τα ισχύοντα του τότε δικαίου180.  

     Αντίθετα, με άλλες αποφάσεις του το Συμβούλιο ευνοούσε την εποικιστική 

πολιτική που ακολουθούσε το κράτος. Έτσι, απέρριπτε προσφυγές ιδιοκτητών που 

αφορούσαν στην κράτηση ποσοστού επί της βασικής αποζημίωσης τους, που είχε 

επιδικασθεί από το αρμόδιο πρωτοδικείο υπέρ του Ταμείου Εποικισμού, όπως 

προέβλεπε ο νόμος 3565/1928181. Αν και η κράτηση αυτή μείωνε την πλήρη 

αποζημίωση του ιδιοκτήτη, το δικαστήριο δέχτηκε ότι κάτι τέτοιο δεν αντίκειται 

καθόλου στο σύνταγμα επειδή επιτρεπόταν από το 119 άρθρο του182. Τα 

εισπραχθέντα ποσά από το ποσοστό αυτό αποτέλεσαν ένα σοβαρό έσοδο για το 

Ταμείο Εποικισμού και το σκοπό που είχε να επιτελέσει. 

     Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των προσφύγων και των ακτημόνων 

καλλιεργητών, η Ολομέλεια δέχτηκε ότι ο όρος «εγκατάστασις» περιελάμβανε όχι 

μόνο τη διανομή καλλιεργήσιμης γης183 προς τους εγκατεστημένους ακτήμονες ή 

πρόσφυγες, αλλά και τη μέριμνα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για 

τη δημιουργία συνοικισμού τους, καθώς και τη στέγασή τους εντός του διανεμημένου 

κτήματος, ή ακόμα, αν το ίδιο δεν ήταν κατάλληλο, και σε κτήμα που γειτνίαζε με 

αυτό. Άρα, η απαλλοτρίωση θα μπορούσε να επεκταθεί εκτός από την καλλιεργήσιμη 

γη, που θα χρησίμευε για την οικονομική επιβίωση των εγκατεστημένων, και σε 

                                                 
178Παρόλα αυτά μπορούσαν να απαλλοτριωθούν και αυτοκαλλιεργούμενα κτήματα, αν 
παρεμβάλλονταν εντός του απαλλοτριομένου κτήματος και δυσχέραναν τη διανομή, βλ. σχετικά τις 
αποφάσεις με αρ. 53, 54, 532/1930 της Ολομέλειας. Επίσης, εξαιρούνταν της απαλλοτρίωσης κατ’ 
ανώτατο όριο το 1/3 της αυτοκαλλιεργούμενης έκτασης, το οποίο θα μπορούσε να ήταν και κατώτερο 
των 2.000 στρεμμάτων, αλλά όχι και των 500, βλ. σχετικά τις αποφάσεις με αρ. 183, 532/1930 της 
Ολομέλειας. 
179 Βλ. την απόφαση με αρ. 215/1930 της Ολομέλειας.   
180 Βλ. την απόφαση με αρ. 173/1930 της Ολομέλειας. 
181 Ο νόμος 3565/1928 κύρωνε το νομοθετικό διάταγμα της 12/11/1927 «περί κυρώσεως και 
τροποποιήσεως των νομοθετικών διαταγμάτων της 30 Ιανουαρίου 1926 περί συστάσεως Ειδικού 
Ταμείου Εποικισμού και 30 Ιουνίου 1926 περί τροποποιήσεως του προηγούμενου τοιούτου». 
182 Βλ. τις αποφάσεις με αρ. 437, 513, 603/1930 της Ολομέλειας. 
183 Ο αγροτικός νόμος τις 22 Οκτωβρίου 1926, στα άρθρα από 30-36 καθόριζε το είδος των κλήρων. 
Έτσι διέκρινε κλήρους «γεωργικούς, προς συντήρησιν, επαγγελματικούς, συνεταιρικούς, 
οικογενειακούς».  
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επιπρόσθετες εκτάσεις ή ακίνητα, που θα τους εξυπηρετούσαν στην καθημερινότητά 

τους και θα έλυναν βασικές ανάγκες της επιβίωσής τους184.  

     Έτσι, δεν απαλλοτριώνονταν μόνο εκτάσεις γης, αλλά και κατοικίες οι οποίες 

τύχαινε να βρίσκονται εντός του απαλλοτριωμένου κτήματος, εφόσον ανήκαν σε 

μονές. Βέβαια όταν υποθέσεις άπτονταν θεσμών όπως της εκκλησίας, η πολιτική 

ηγεσία αμφιταλαντευόταν σχετικά με τις αποφάσεις που θα έπρεπε να λάβει, ακόμα 

και αν αυτές αφορούσαν στη στέγαση δεκάδων ή εκατοντάδων προσφύγων ή 

ακτημόνων. Αρκούσε, για παράδειγμα, μία αίτηση της μονής Μεγίστης Λαύρας του 

Αγίου Όρους κατά πράξης του υπουργού Γεωργίας, με την οποία είχε απαλλοτριωθεί 

μετόχι της μονής καθώς και οικήματα που υπήρχαν εντός του απαλλοτριωμένου 

κτήματος, για να ανακαλέσει ο υπουργός την πράξη απαλλοτρίωσης ως προς το 

μέρος της που αφορούσε στα οικήματα185. Όταν, όμως, η υπόθεση έφτασε ενώπιον 

του Συμβουλίου, εκείνο απεφάνθη υπέρ των προσφύγων και των ακτημόνων 

καλλιεργητών. 

     Πέρα, όμως, από τους έλληνες ιδιοκτήτες που προσέφευγαν στο Συμβούλιο 

προκειμένου είτε να διεκδικήσουν μέρος από τα απαλλοτριωμένα κτήματά τους είτε 

να αποφύγουν να πληρώσουν την κράτηση υπέρ του Ταμείου Εποικισμού, υπήρχαν 

και οι αλλόθρησκοι και αλλοεθνείς που προσέφευγαν σε αυτό προκειμένου να 

διεκδικήσουν τμήμα της περιουσίας που κατείχαν στη βόρεια, κυρίως, Ελλάδα και 

που τώρα απαλλοτριωνόταν υπέρ των προσφύγων και των ακτημόνων 

καλλιεργητών186. Επρόκειτο κυρίως για αλβανούς μουσουλμάνους οι οποίοι είχαν 

                                                 
184 Βλ. την απόφαση με αρ. 310/1930 της Ολομέλειας.  
185 Βλ. ενδεικτικά τις απόφασεις με αρ. 45, 143, 564, 565, 615, 669/1930 της Ολομέλειας. Στην με αρ. 
45 ο προϊσταμένος του τοπικού Γραφείου Εποικισμού και ο νομάρχης με εμπιστευτική αναφορά τους 
προς το υπουργείο  ανέφεραν ότι οι ακτήμονες είχαν παραλάβει το μετόχι πριν μία πενταετία και είχαν 
κάνει μόνιμες βελτιώσεις. Επίσης, ανέφεραν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τους και άλλες μονές 
ανέμεναν την απόφαση του υπουργείου, προκειμένου να εγείρουν αξιώσεις για οικήματα εντός 
απαλλοτριωμένων πρώην μοναστηριακών κτημάτων. Επιπλέον, επεσήμαιναν ότι στα οικήματα των 
μετοχίων στεγάζονταν πολλές προσφυγικές οικογένειες καθώς, και ότι αν αυτά επιστρέφονταν στις 
μονές πολλοί άνθρωποι θα έμεναν άστεγοι. Τελικά, ο υπουργός ανακάλεσε την απόφασή του για την 
παραχώρηση του οικήματος του μετοχίου προς την μονή. Αυτή η ανάκληση προκάλεσε την αίτηση 
ακύρωσης της μονής στο Συμβούλιο, το οποίο, όμως, δικαίωσε τους πρόσφυγες. Το δικαστήριο έπρεπε 
να λάβει υπόψη του, εκτός από το αν η αίτηση της μονής είχε βάσιμα νομικά ερείσματα, και τους 
εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν ήδη εγκατασταθεί στο μετόχι.  
     Με την απόφαση με αρ. 564 το Συμβούλιο ακύρωσε πράξη του υπουργού Γεωργίας που 
παραχωρούσε – ύστερα από συνεννόηση με την Αεροπορική Άμυνα- εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις 
στο Λαύριο σε εργάτες μεταλλωρύχους οι οποίοι θα συνιστούσαν συνεταιρισμό. Στην πορεία όμως 
διευκρινήστηκε ότι κάποιο τμήμα δεν ανήκε στην Αεροπορική Άμυνα αλλά στη μονή Πεντέλης, η 
οποία και προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο. 
186Ο Σωκράτης Πετμεζάς επισημαίνει: «Στις επαρχίες των «Νέων Χωρών» 
απαγορεύτηκε με το νόμο δρλδ΄ (1913), κάθε δικαιοπρατική πράξη που θα μπορούσε να μεταβάλει τα 
εμπράγματα έγγεια δικαιώματα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η μαζική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών των 
μουσουλμάνων και άλλων αλλοεθνών από Έλληνες κερδοσκόπους όπως είχε συμβεί στην 
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καταφύγει στην Αλβανία, αλλά κατείχαν ακόμα τίτλους ιδιοκτησίας κτημάτων στο 

ελληνικό έδαφος. Φαίνεται όμως ότι ακόμα και η προσφυγή τους στο ανώτατο 

δικαστήριο δεν μπορούσε να αποφέρει κάποια θετική γι’ αυτούς εξέλιξη. Το 

Συμβούλιο απέρριψε τις αιτήσεις τους χωρίς να κάνει αποδεκτό κανένα λόγο 

ακυρότητας που εκείνοι προέβαλλαν, αντίθετα με τις αποφάσεις που εξέδιδε για  

έλληνες ιδιοκτήτες187, ακόμα και όταν η επιτροπή απαλλοτρίωσης φαινόταν να 

παραβιάζει βασικές διατάξεις του συντάγματος και των ισχυόντων νόμων188.   

     Επίσης, κατά τη διετία 1929-1930 τουλάχιστον σε 19 περιπτώσεις, συνεταιρισμοί 

προσφύγων ή ακτημόνων καλλιεργητών – που προέρχονταν κυρίως από πόλεις της β 

βόρειας Ελλάδας, όπως είναι η Πρέβεζα, η Έδεσσα, η Βέροια, η Άρτα, η Παραμυθιά -  

προσέφυγαν ενώπιον στο Συμβούλιο  με αιτήσεις ή παρεμβάσεις τους προκειμένου να 

διαφυλάξουν τα δικαιώματα των μελών τους και να διεκδικήσουν περισσότερη γη 

από εκείνη που είχε κρίνει ως απαλλοτριωτέα είτε ο υπουργός με πράξη του είτε η 

επιτροπή απαλλοτρίωσης με απόφασή της. Σε 10 περιπτώσεις το δικαστήριο 

απέρριψε την αίτηση ή την παρέμβαση των συνεταιρισμών, ενώ στις υπόλοιπες 9 

περιπτώσεις την έκανε δεκτή.  

     Οι συνεταιρισμοί προσέφευγαν στο Συμβούλιο κατά πράξεων απαλλοτρίωσης του 

υπουργού και κατά αποφάσεων των τοπικών επιτροπών απαλλοτρίωσης που 

αφορούσαν σε μία πληθώρα περιπτώσεων∙ συγκεκριμένα, σε μη εξακρίβωση, από την 

πλευρά της επιτροπής απαλλοτρίωσης, των τίτλων των αυτοκαλλιεργούμενων, 

εξαιρουμένων από την απαλλοτρίωση, γαιών189∙ σε έκταση που έπρεπε  να 

απαλλοτριωθεί από κολληγική καλλιεργούμενη γη, η οποία ανήκε σε περισσότερους 

από έναν ιδιοκτήτες και δεν υπερέβαινε τα 300 στρέμματα190∙ σε παραχώρηση 

περισσότερης γης σε άλλο συνεταιρισμό αποκατάστασης ακτημόνων καλλιεργητών 

                                                                                                                                            
Ηπειροθεσσαλία», Σωκράτης Πετμεζάς, ό.π., σ. 195. Φυσικά μετά το 1922 τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, 
αφού ο φόβος για μαζική απαλλοτρίωση των κτημάτων των αλλοεθνών από τους κερδοσκόπους είχε 
μεταβληθεί σε επίσημη κρατική πολιτική για χάρη των προσφύγων και των ακτημόνων καλλιεργητών. 
Τώρα, ήταν το κράτος που κατέφευγε στις απαλλοτριώσεις για λόγους «δημοσίας ή κοινής ωφελείας». 
187 Βλ. τις αποφάσεις με αρ. 25, 26, 207, 252/1930 της Ολομέλειας. 
188 Έτσι για παράδειγμα στην απόφαση με αρ. 207/1930 της Ολομέλειας οι μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες, 
ως λόγους ακυρότητας κατά των αποφάσεων του υπουργού και της επιτροπής απαλλοτρίωσης 
πρόβαλλαν, ότι παράνομα και αντισυτνταγματικά δεν τους κοινοποιήθηκε η πράξη της 
απαλλοτρίωσης, ότι η επιτροπή δεν προέβη στην εξαίρεση από την απαλλοτρίωση 300 στρεμμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 119 του συντάγματος, και ότι κακώς δεν εξαιρέθηκαν 250 στρέμμτα ως 
αυτοκαλλιεργούμενα σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 10 του αγροτκού νόμου και κατά παράβαση του 
άρθρου 19 του συντάγματος. Στους λόγους αυτούς, το Συμβούλιο αντέτεινε ότι δεν θα μπορούσε να 
εξετάσει ισχυρισμούς που δεν αναπτύχθηκαν αρχικά ενώπιον της επιτροπής απαλλοτρίωσης και, ως εκ 
τούτου, απέρριψε τις αιτήσεις αυτές. 
189 Βλ. απόφαση με αρ. 52 & 53/1930 της Ολομέλειας. 
190 Βλ. απόφαση με αρ. 173/1930 της Ολομέλειας. 
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191∙ σε λογιστικά λάθη ή σε λάθος υπολογισμό της απαλλοτριωμένης έκτασης από την 

τοπική επιτροπή απαλλοτρίωσης192∙ σε εκτάσεις που – αντίθετα με τις αξιώσεις του 

συνεταιρισμού - δεν συμπεριλήφθηκαν στην απαλλοτρίωση, όπως ήταν οι δασικές  ή 

οι εκτάσεις βοσκής193∙ στην κακή σύνθεση της επιτροπής194∙ σε έκδοση απόφασης  

από την πλευρά της επιτροπής «καθ’ υπέρβασιν εξουσίας»∙ σε  εκδίκαση ή 

επανεκδίκαση υπόθεσης από την επιτροπή απαλλοτρίωσης195∙ σε παράλειψη από την 

πλευρά του υπουργείου να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια196∙ σε καθορισμό 

από την επιτροπή ορίου στρεμμάτων για «γεωργικό κλήρο» από την επιτροπή197∙  

τέλος, αφορούσαν σε παρεμβάσεις των συνεταιρισμών μετά από αιτήσεις ιδιοκτητών 

για αναστολή της απαλλοτρίωσης198. 

     Το Συμβούλιο και στην περίπτωση των απαλλοτριώσεων δεν ήταν δυνατό να 

κινηθεί έξω εκτός του πλαισίου που έθετε η αντίστοιχη νομοθεσία. Η πολιτική που 

είχε επιλέξει το κράτος σχετικά με την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων και 

των ακτημόνων καλλιεργητών ήταν μία πολιτική που στόχευε, εκτός των άλλων, 

στην κοινωνική ειρήνη και ηρεμία. Το Συμβούλιο δε θα μπορούσε να αγνοήσει αυτό 

τον στόχο. Γι’ αυτό και προσπάθησε να ακολουθήσει ένα ενδιάμεσο δρόμο μεταξύ 

των πρώην ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων κτημάτων και των συνεταιρισμών των 

προσφύγων και των ακτημόνων καλλιεργητών που προσέφευγαν σε αυτό. Συνεπώς, 

το ανώτατο δικαστήριο με τη νομολογία του δεν επρόκειτο να ακυρώσει σε νομικό 

επίπεδο την επιχειρούμενη από τον πολιτικό κόσμο εποικιστική πολιτική ούτε, όμως, 

ήταν διατεθειμένο να ανεχτεί τις παραβιάσεις της νομιμότητας από τα ίδια τα όργανα 

του κράτους.     

                                                 
191 Βλ. απόφαση με αρ. 177/1930 της Ολομέλειας. Η υπόθεση αυτή αποδεικνύει ότι συνεταιρισμοί  
αποκατάστασης καλλιεργητών όμορων περιοχών – όπως άλλωστε γίνονταν και με όμορες κοινότητες ή 
πόλεις-  μπορούσαν να έχουν αντιδικίες μεταξύ τους, σχετικές με το ποιος συνεταιρισμός θα έπαιρνε 
κάθε φορά στην κατοχή του μεγαλύτερη έκταση από τις απαλλοτριωμένες περιοχές. Έτσι στην 
περίπτωση της απόφασης που μας απασχολεί εδώ, ο συνεταιρισμός αποκατάστασης καλλιεργητών 
Σέλιανης (Θεσπρωτίας) με αίτηση ακύρωσης καταφέρεται κατά απόφασης της επιτροπής 
απαλλοτρίωσης Παραμυθιάς, κατά του υπουργού Γεωργίας και κατά του συνεταιρισμού 
αποκατάστασης ακτημόνων καλλιεργητών Λαμπανίτσης που παρεμβαίνει. Μετά από τις σχετικές 
αποφάσεις του  υπουργού για απαλλοτρίωση δύο κτημάτων, η αρμόδια επιτροπή απαλλοτρίωσης 
προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει μερική συμπλήρωση του ανεπαρκούς 
συνεταιρικού κλήρου κοινής βοσκής του αγροκτήματος Λαμπανίτσης και παρεχώρησε σε αυτόν 1950 
στρέμματα, κάποια από τα οποία περιλαμβάνονταν εντός των ορίων του κτήματος που είχε 
απαλλοτριωθεί για τους αποκατεστημένους καλλιεργητές της  Σέλιανης. Για την υπόθεση αυτή βλ. 
Φαίδων Θ. Βεγλερής, ό.π., σ. 64, σημ. 2, & σ. 82,  σημ. 1.   
192 Βλ. απόφασεις με αρ. 192, 295/1930 της Ολομέλειας. 
193 Βλ. απόφασεις με αρ. 213, 325 & 349/1930 της Ολομέλειας. 
194 Βλ. απόφαση με αρ. 539/1930 της Ολομέλειας. 
195 Βλ. απόφασεις με αρ. 605 & 635/1930 της Ολομέλειας. 
196 Βλ. απόφαση με αρ. 612/1930 της Ολομέλειας. 
197 Βλ. απόφαση με αρ. 679/1930 της Ολομέλειας. 
198 Βλ. απόφασεις με αρ. 19, 25, 26, 144, 158, 271, 309, 325, 703/1930 της Ολομέλειας.   
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Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις και Εταιρείες. 

 

i. Γενικά 

 

Ο βιομηχανικός τομέας  φαίνεται ότι παρουσίασε ανάπτυξη κατά τις δεκαετίες του 

1920 και του 1930199. Επηρεάστηκε και αυτός από την έλευση των προσφύγων, όχι 

μόνο επειδή οι τελευταίοι αποτελούσαν φτηνό εργατικό δυναμικό, κάτι που ούτε οι 

ίδιοι ήθελαν, ούτε το κράτος επιθυμούσε, αλλά και γιατί διεύρυναν σημαντικά την 

εσωτερική κατανάλωση200. Επίσης, με τον ερχομό των προσφύγων αυξήθηκε ο 

αριθμός των ειδικευμένων εργατών και δημιουργήθηκαν νέες βιομηχανικές μονάδες 

που ως τότε δεν υπήρχαν στη χώρα, όπως, για παράδειγμα, ο κλάδος της 

ταπητουργίας.201 Ωστόσο, το ευμενές επιχειρηματικό κλίμα δεν αποτελούσε συνέπεια 

μόνο του προσφυγικού ζητήματος και της διεθνούς κρίσεως, αλλά και μιας σειράς 

μέτρων κυβερνητικής πολιτικής. Η προστατευτική πολιτική στο μεσοπόλεμο 

θεμελιώθηκε αρχικά με το νόμο 2948 του 1922, αλλά και με το δασμολόγιο του 1926. 

Η πολιτική αυτή προέβλεπε την προστασία των αγροτικών προϊόντων202, τις 

απαλλοτριώσεις κτημάτων για βιομηχανική χρήση, ορισμένες φορολογικές 

απαλλαγές των μερισμάτων βιομηχανικών μετοχών, και τις δασμολογικές ατέλειες 

για την εισαγωγή κεφαλαιουχικών μηχανημάτων203. Αν σε αυτά προστεθεί ακόμα ότι 

η κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων ήταν από ελλιπής έως ανύπαρκτη204, ότι η 

ημερήσια εργασία των εργαζομένων έφτανε τις 12 ώρες και ότι στους εργάτες 
                                                 
199 Ο τομέας αυτός παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία. Παρόλα αυτά, η σημασία του στη συνολική 
οικονομία εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά χαμηλή λόγω των αργών ρυθμών εκβιομηχάνισης. 
Την περίοδο 1920-1928 ο ενεργός πληθυσμός στο δευτερογενή τομέα αυξάνεται κατά 10% , το οποίο 
είναι μόλις 2% μεγαλύτερο από την αύξηση της περιόδου 1907 – 1920, Μιχάλης Ρηγίνος, Ενεργός 
πληθυσμός και διάρθρωση των οικονομικών δομών 1909- 1936, Τα Ιστορικά, τχ. 2,  Δεκέμβριος 1984, 
σ. 380.   
200 Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Κείμενα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, εκδ. Διόνικος, 2003, σ. 
118. 
201Χρήστος Χατζηιωσήφ, Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι μεταβολές της ελληνικής οικονομίας, 
στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τομ. Β1, 2003, σ. 26-28. 
202Από το 1922 έως το 1936 το κράτος ίδρυσε μια σειρά από Οργανισμούς προκειμένου να στηρίξει 
την γεωργική παραγωγή. Τέτοιοι Οργανισμοί ήταν, ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ), η 
Κεντρική Επιτροπή Προστασίας της Εγχωρίου Σιτοπαραγωγής (ΚΕΠΕΣ), τα Κρατικά Ινστιτούτα για 
το Βαμβάκι και το Ελαιόλαδο. Επίσης, αναφορικά με τον καπνό, το κράτος παρενέβαινε προκειμένου 
να ελέγξει την υπερπαραγωγή. Για την κρατική παρέμβαση στην αγροτική οικονομία βλ. Σωκράτης  
Πετμεζάς, ό.π., σ. 225-234. 
203 Κώστας Βεργόπουλος, Η ελληνική οικονομία από το 1926 ως το 1935, στο Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, τομ., ΙΕ, 1978, σ. 339. 
204 Αντώνης Λιάκος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, στο Γιώργος 
Μαυρογορδάτος -  Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, εκδ. 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988, σ. 260-261.  
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συμπεριλαμβάνονταν γυναίκες και παιδιά, που, συνήθως, αμείβονταν με μικρότερα 

ημερομίσθια από εκείνα των ανδρών συναδέλφων τους, τότε καταλαβαίνουμε γιατί το 

κόστος του συντελεστή εργασίας στη βιομηχανία ήταν πολύ χαμηλό.  

     Επίσης, η συσσώρευση κεφαλαίων εντός της Ελλάδας, η αύξηση του εθνικού 

εισοδήματος, η υποτίμηση της δραχμής205, που μαζί με την ίδρυση της Τράπεζας της 

Ελλάδος ήταν τα δύο προαπαιτούμενα προκειμένου η χώρα να εξασφαλίσει 

πρόσβαση στις δυτικές χρηματαγορές206, καθώς και η βελτίωση του συγκοινωνιακού 

δικτύου, αποτέλεσαν παράγοντες ανάπτυξης της βιομηχανίας κατά τη δεκαετία του 

1920207.  

     Επιπρόσθετα, η συσσώρευση κεφαλαίων οδήγησε και στη στενότερη συνεργασία 

μεταξύ τραπεζικού και βιομηχανικού τομέα – στην εμφάνιση, δηλαδή, του 

χρηματιστικού κεφαλαίου. Τότε πολλαπλασιάζονται και οι μετοχικές εταιρείες 

χαρτοφυλακίου, τα τραστ και τα καρτέλ, που αν και δεν αναπτύχθηκαν όπως οι 

ομοειδείς εταιρείες στη Δύση, η πρόοδός τους ήταν εντυπωσιακή για τα βαλκανικά 

δεδομένα208.  

     Όμως, όλη αυτή η ανάπτυξη συχνά προσέκρουε στις εγγενείς αδυναμίες της 

ελληνικής πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας που στηριζόταν περισσότερο 

στην αγροτική παρά στη βιομηχανική παραγωγή. Έτσι, αν και ο αριθμός των 

μονάδων παραγωγής, αυξήθηκε κατά 100% μεταξύ του 1920 και 1930, καθώς από 

33.811 ανέβηκε στις 76.591209, η αύξηση αυτή δεν αφορούσε σε πραγματικές 

βιομηχανικές μονάδες, αλλά μάλλον σε βιοτεχνικά εργαστήρια210. Ενδεικτικά, 

εξάλλου, για το πώς αντιμετώπιζαν αρκετοί πολιτικοί –και μάλιστα υπουργοί 

Οικονομικών- το βιομηχανικό κλάδο είναι τα λόγια του υπουργού Οικονομικών 

Γεωργίου Καφαντάρη προς τους έλληνες βιομηχάνους το 1927. Έλεγε, λοιπόν, ο 

υπουργός: «Αδιαφορώ  απολύτως διά την βιομηχανίαν και θεωρώ ως μοναδικήν 

                                                 
205Το 1920 η αξία της 1 λίρας στερλίνας ήταν 24 δρχ., το 1921 ανέβηκε στις 70 δρχ., το 1922 στις 166 
δρχ., το 1923 στις 296 δρχ., το 1925 στις 312 δρχ., και το 1926 στις 386 δρχ., βλ. Κώστας 
Βεργόπουλος, Εθνισμός και οικονομική ανάπτυξη, εκδ. Εξάντας, 1978, σελ. 53,  & Ξενοφών Ζολώτας, 
Η Ελλάς εις στο στάδιον της εκβιομηχασνίσεως, εκδ. Ελευθερουδάκης, 1926, σ. 157. 
206 Mark Mazower, H οικονομική πολιτική στην Ελλάδα, 1932-1936, στο Γιώργος Μαυρογορδάτος -  
Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), ό.π., σ. 172.  
207 Π. Παφυλάς, Βιομηχανία, στο Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τομ. Ι΄ (Ελλάς), 1934, σ. 145. 
208 Νίκος Μουζέλης, ό.π., σ. 10.  
209 Μαργαρίτα Δρίτσα, Βιομηχανία και Τράπεζες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ.,1990, σ. 
97. 
210 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π., σ. 24. 
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χρησιμότητά της το ότι αυτή συντελεί εις την ύπαρξιν ενός δασμολογίου συλλέγοντος το 

ήμισυ των εσόδων του δημοσίου προϋπολογισμού» 211.  

     Στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες βαλκανικές χώρες,  στη δεκαετία του 

1920 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε περίπου κατά 60% με 70%, ενώ αύξηση 

παρουσίασε και στη δεκαετία του 1930. Όμως ο  τύπος αυτής της εκβιομηχάνισης δεν 

ήταν παρόμοιος με εκείνον των βιομηχανικά προηγμένων χωρών. Από τη δομή του 

εξωτερικού εμπορίου των βαλκανικών χωρών πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

διαφαίνεται ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο ότι το 90% ή 95% των εξαγωγών τους το 

αποτελούσαν αγροτικά είδη και το 90% των εισαγωγών βιομηχανικά, άλλα και το ότι 

η κατανομή κατά κατηγορίες εισαγομένων ειδών ήταν δυσμενής. Αν και τα 

εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα μπορούν να καταταχθούν με ποικίλους τρόπους, 

παρόλ’ αυτά, λίγες είναι οι κύριες κατηγορίες στις οποίες μπορούν να διακριθούν. 

Συγκεκριμένα, δεν είναι ίδιας σημασίας η εισαγωγή σημαντικών ποσοτήτων 

καταναλωτικών ειδών, υφαντουργικών για παράδειγμα, με την εισαγωγή 

κεφαλαιουχικών αγαθών. Και τα εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά, που είναι και 

εκείνα που προωθούν την εκβιομηχάνιση, αποτελούσαν τη μειοψηφία στην Ελλάδα 

του μεσοπολέμου212. 

     Η επιμονή όλων των ελληνικών κυβερνήσεων του μεσοπολέμου στην τακτική 

στήριξης μικρών βιομηχανικών επιχειρήσεων, των οποίων η επιβίωση, κατά κανόνα, 

δε δικαιολογούνταν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και που, οπωσδήποτε, δε 

συνέβαλλε στη βιομηχανική ανάπτυξη, οφειλόταν στην εκτίμηση ότι οι επιχειρήσεις 

αυτού του μεγέθους, βραχυπρόθεσμα, ήταν το αποτελεσματικότερο μέσο για την 

απορρόφηση του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού των πόλεων και, 

μακροπρόθεσμα, απέτρεπαν την κοινωνική πόλωση και άμβλυναν την ένταση των 

ταξικών αντιπαραθέσεων. Ο τονισμός του χαμηλού βαθμού ταξικής διαφοροποίησης 

στην ελληνική κοινωνία και η επίκλησή του για την απόρριψη ριζοσπαστικών 

προτάσεων κοινωνικής αναμόρφωσης απαντούν ήδη τον 19ο αιώνα. Ο κλονισμός, 

όμως, της κοινωνικής ισορροπίας με τη Μικρασιατική καταστροφή και την εισροή 

των προσφύγων ενέτεινε σε τέτοιο βαθμό τις ανησυχίες για τη σταθερότητα του 

κοινωνικού καθεστώτος, ώστε για πρώτη φορά θεωρήθηκε αναγκαίο να επιχειρηθεί 

με μια αντίστοιχη πολιτική η πραγμάτωση του ιδεολογήματος της ανοικτής 

κοινωνίας. Στα πλαίσιο αυτών των επιδιώξεων, ήταν αναπόφευκτο η βιομηχανική 

                                                 
211 Στέλλα Καραγιάννη, Η κρατική παρέμβαση στην ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του 
Μεσοπολέμου, Επιστημονική Επετηρίδα ΠΑΜΑΚ, 12 (2), 1996, σ. 164. 
212 Gyorgy Ranki, Περιφερειακές ευρωπαϊκές οικονομίες 19ος – 20ος αιώνας, Σύρος 1986, σ. 106. 
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πολιτική να αναχθεί σε εργατική πολιτική και η εργατική πολιτική να αναδειχθεί στο 

κύριο μέσο παρέμβασης του κράτους στη βιομηχανία213.  

Ο μη ορθολογικός τρόπος οργάνωσης των βιομηχανικών μονάδων, οι 

κερδοσκοπικές τάσεις των Ελλήνων, που αντιμετώπιζαν τη βιομηχανία ως πεδίο 

εύκολου και γρήγορου κέρδους, καθώς και η αδυναμία εξαγωγής πολλών 

βιομηχανικών προϊόντων στο εξωτερικό, αποτέλεσαν μερικούς ακόμη παράγοντες 

που καθήλωναν το βιομηχανικό τομέα και δεν του επέτρεπαν να αναπτυχθεί214. Είναι 

αποκαλυπτικά τα λόγια του Ξενοφώντα Ζολώτα σχετικά με τις σαθρές βάσεις στις 

οποίες στηριζόταν η παρατηρούμενη εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη. Γράφει ο 

Ζολώτας: «Η εκ του πληθωρισμού προελθούσα τάσις προς δυσανάλογον ανάπτυξις 

ωρισμένων κλάδων του οικονομικού βίου εύρεν έδαφος εξαπλώσεως διά της συρροής 

εν Ελλάδι των προσφύγων. Μέγα Τμήμα του προσφυγικού πληθυσμού παρεσύρθη διά 

του οικονομικού οργασμού και ετράπη κατά προτίμησιν εις τα αστικά επαγγέλματα,[…], 

ιδρύθηκαν αθρόως νέα βιομηχανικά εργοστάσια πλημμελώς ως επί το πλείστον 

κατηρτισμένα, τα οποία λόγω της διαφοράς μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 

αγοραστικής δυνάμεως της δραχμής ηδύνανατο να συναγωνισθούν επιτυχώς τας 

βιομηχανίας του εξωτερικού, […], μέχρι του τέλους του 1925 παρετηρείτο, […], 

οικονομικός οργασμός και εν είδος ευημερίας εις πάντας σχεδόν τους οικονομικούς 

κλάδους ιδία δε εις το εμπόριον και τη βιομηχανίαν» 215  .  

 

ii. Οι υποθέσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας. 

 

Οι  βιομηχανίες, οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις γενικότερα προσέφευγαν στο 

Συμβούλιο και για φορολογικούς λόγους. Εγγράφονταν συνήθως σε 

συμπληρωματικούς φορολογικούς καταλόγους, γεγονός που απαιτούσε να 

πληρώνουν πρόσθετους φόρους216. Τις περισσότερες φορές ακολουθούσαν ολόκληρη 

τη σχετική διαδικασία που προέβλεπε ο νόμος προκειμένου να αποφύγουν την 

πληρωμή των πρόσθετων ποσών που τους επιβάλλονταν από τις αρμόδιες 

                                                 
213 Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά Σελήνη, εκδ. Θεμέλιο, 1993, σ. 286. 
214 Π. Παφυλάς, ό.π.,  σ. 145-146. 
215 Μιχάλης Ρηγίνος, Διακυμάνσεις ημερομισθίων 1912- 1936, Τα Ιστορικά, τχ. 5, Ιούνιος 1986, σ. 
164-165.  
216 Ο Σ. Παπαφράγκος  σημειώνει ότι σύμφωνα με τον νόμο 1640/1919, «Εάν εκ του γενομένου ελέγχου 
πεισθεί(εννοεί τον οικονομικό έφορο) περί της ειλικρινείας της δηλώσεως εγγράφει τον δηλώσαντα εις 
τον κύριον φορολογικόν κατάλογον∙ εάν δε η καθαρά πρόσοδος κριθή ανωτέρα της δηλωθείσης, ο 
δηλώσας εγγράφεται εις συμπληρωματικόν κατάλογον∙ εις συμπληρωματικόν κατάλογον εγγράφονται και 
οι παραλίποντες την δήλωσιν», βλ. Στάμος Παπαφράγκος, Μελέται..., σ. 339.  
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οικονομικές υπηρεσίες. Κορυφή της διοικητικής αυτής διαδικασίας217 αποτελούσε το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο κατέφευγαν οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις 

προκειμένου να απαλλαχθούν από την πρόσθετη πληρωμή φόρων, ή, τουλάχιστον, να 

πετύχουν τη μείωση των επιπλέον ποσών. Αν και η απόφαση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου δεν ικανοποιούσε τις επιδιώξεις τους τότε, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

νόμου 4210/19, οι εγγραφόμενοι σε καταλόγους πληρωμής πρόσθετων φόρων είχαν 

τη δυνατότητα να προσφύγουν με αίτηση αναίρεσής τους ενώπιον του Β΄ Τμήματος 

του Συμβουλίου και να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους218.  

     Πράγματι κατά τα έτη που εξετάζουμε εταιρείες όπως, για παράδειγμα η «Α.Ε. 

American Express Company», η «Ανώνυμη Πειραϊκή Εταιρεία Επιχειρήσεων», η 

«Α.Ε. Εκμετάλλευσης Μεταλλείων Κασσάνδρας», η «Α.Ε. Ελληνικό Πυριτιδοποιείο και 

Καλυκοποιείο», η «Α.Ε. Καπνοβιομηχανία και Τράπεζα Βασ. Καραβασίλη», η «Α.Ε. 

Τσιμέντα Βόλου Όλυμπος», η  «Α.Ε. Σιδηρόδρομοι Αττικής219» και άλλες ακόμα, 

προσέφυγαν ενώπιον του Β΄ Τμήματος προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή 

πρόσθετων φόρων.  Το Συμβούλιο αποφάσιζε κάθε φορά με γνώμονα τη νομιμότητα 

και δε δίσταζε να αναπέμπει τις υποθέσεις και πάλι στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στον 

αρμόδιο υπουργό, προκείμενου το μεν πρώτο να επαναδικάσει την υπόθεση, ο δε 

δεύτερος να προβεί στην οφειλομένη νόμιμη ενέργεια. Επίσης, το Συμβούλιο, δεν 

δίστασε να αποφανθεί και περί φορολογικών θεμάτων που άπτονταν συνταγματικών 

διατάξεων. Έτσι, ενδεικτικά, έδωσε καταφατική απάντηση στο ζήτημα που τέθηκε με 

αφορμή την υπόθεση 396/1930220, σχετικά με το αν το άρθρο 51 του συντάγματος221 

επέτρεπε την αναδρομική επιβολή φόρου.  

                                                 
217 Οι εγγραφόμενοι σε συμπληρωματικούς καταλόγους δικαιούνταν να υποβάλλουν ένσταση που 
εκδικαζόταν ενώπιον εκδικαστικής επιτροπής, η οποία συνεδρίαζε δημόσια και ενώπιόν της 
μπορούσαν να παρίστανται ο φορολογούμενος και το δημόσιο. Οι επιτροπές είχαν τα ίδια δικαιώματα 
με εκείνα του οικονομικού εφόρου, δίκαζαν κατά πλειοψηφία επί δικονομικών διαφορών και «κατ’ 
ουσίαν», οι αποφάσεις τους δε θα έπρεπε να ήταν αιτιολογημένες. Κατά των αποφάσεων των 
εκδικαστικών επιτροπών επιτρεπόταν στον φορολογούμενο και στον οικονομικό έφορο να υποβάλει 
έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βλ. Στάμος Παπαφράγκος, στο ίδιο, σ. 339-340.  
218 Η παράγραφος 7 του άρθρου όριζε: «αιτήσεις αναίρεσης χωρούν ενώπιον του Β΄ Τμήματος κατά 
αποφάσεων: α) του Ελεγκτικού Συνεδρίου (και μάλιστα) επί πασών των εις αυτό υπαγομένων 
φορολογικών διαφορών, β) δευτεροβαθμίων επιτροπών περί τέλους επιτηδεύματος, γ) του κατά τους 
νόμους περί μεταλλείων και λατομείων διοικητικού δικαστηρίου, δ) του κατά τον νόμον περί 
Αεροπορικής Αμύνης Διοικητικού Δικαστηρίου». 
219 Βλ. αντίστοιχα τις αποφάσεις με αρ. 117/1929, 280 & 281/1930 του Β΄ Τμήματος, 354 & 355/1930 
του Β΄ Τμήματος, 358/1930 του Β΄ Τμήματος, 441/1930 του Β΄ Τμήματος, 737/1930 του Β΄ Τμήματος 
και 396/1930 της Ολομέλειας. 
220  

Χαρακτηριστικά ανέφερε η απόφαση: «Νομίμως δυναμένου (εννοεί το νόμο 4728/1930) να 
προσδώση εις την τοιαύτην δάταξιν και αναδρομικήν δύναμιν και αν ήθελεν έτι θεωρηθή, ότι διά της 
διατάξεως ταύτης επιβάλλεται φόρος, και δι’ αύτης κυρίως καθωρίσθησαν αι εκ της υπερημερίας επί την 
εκπλήρωσιν υφισταμένης υποχρεώσεως πρόσθεται ταμειακαί συνέπειαι, αύθις δεν υπάρχει παραβίασις 
του άρθρου 51 του συντάγματος απαιτούντος νόμου γενικώς». 
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     Επίσης, το Συμβούλιο εκδίκασε υποθέσεις που αφορούσαν στις προμήθειες του 

ίδιου του κράτους ή φορέων του ή ακόμα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ανάγκες 

για εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό ανάγκαζε το κράτος, τους δημόσιους 

φορείς ή τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να προχωρούν σε δημοπρασίες 

προκειμένου να πετύχουν ευνοϊκούς όρους για την εισαγωγή των προϊόντων αυτών. 

Τα προϊόντα που εισάγονταν ποίκιλλαν από βενζίνη, πετρέλαιο222 και στρατιωτικό 

υλικό223 μέχρι σιτάρι και κριθάρι224. Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες που έπαιρναν 

μέρος σε αυτές τις δημοπρασίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμφωνία για τον 

εαυτό τους, πολλές φορές υπέγραφαν επαχθείς όρους που ήταν μάλλον εκ προοιμίου 

δύσκολο να τηρηθούν. Όταν αυτό επιβεβαιωνόταν και το κράτος ή κάποιος άλλος 

δημόσιος φορέας κατήγγειλε τη συμφωνία, οι επιχειρήσεις αυτές κατέφευγαν ενώπιον 

του Συμβουλίου για να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους.  

                                                                                                                                            
221 Το άρθρο 51 του συντάγματος του 1927 όριζε: «ουδείς φόρος επιβάλλεται ουδέ εισπράτεται ανευ 
νόμου». 
222 Βλ. απόφαση με αρ. 113/1929 του Β΄ Τμήματος. Η υπόθεση αφορούσε σε προσφυγή των 
αντιπροσώπων της «Ανώνυμης Ελληνικής Βιομηχανικής Εταιρείας "Π.Μακρής και Σία"» οι οποίοι ήταν 
και οι γενικοί πράκτορες της «Shell Combany Hellas» στην Ελλάδα, κατά απόφασης του νομάρχη 
Καβάλας. Οι προσφεύγοντες πήραν μέρος και μειοδότησαν σε δημοπρασία που προκήρυξε ο Δήμος 
Καβάλας προκειμένου να εφοδιαστεί με βενζίνη και «ακάθαρτο» πετρέλαιο. Όμως, το δημοτικό 
συμβούλιο της πόλης θεώρησε ασύμφορες τις προσφορές και ακύρωσε τη δημοπρασία. Ακολούθως, 
έλαβε, εκτός δημοπρασίας, άλλη προσφορά  της «Αγγλικής Εμπορικής Τράπεζας Αιγαίου» στην οποία 
και ενέκρινε την προμήθεια. Η προσφορά της συγκεκριμένης τράπεζας ήταν η μικρότερη από αυτές 
που είχαν προσφερθεί στη δημοπρασία. Την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ενέκρινε με την 
προσβληθείσα απόφασή του ο νομάρχης Καβάλας. Τελικά, το Συμβούλιο απέρριψε ως αβάσιμη την 
προσφυγή. 
223 Βλ. απόφαση με αρ. 256/1930 της Ολομέλειας. Η υπόθεση αφορούσε σε αίτηση ακύρωσης της 
«Α.Ε. Εργοστασίων Renault» κατά του Υπουργείου Οικονομικών και κατά πράξης του Υπουργείου 
των Στρατιωτικών. Ο υπουργός των Στρατιωτικών, μέσω του διευθυντή της Αεροπορίας, συνήψε 
σύμβαση με την εταιρεία για την παράδοση αεροπορικού υλικού. Στη σύμβαση, σε ιδιαίτερο άρθρο 
της, προβλέπονταν οι χρηματικές ποινές που  θα επιβάλλονταν στην εταιρεία αν εκείνη καθυστερούσε 
να παραδώσει τα ανταλλακτικά. Οι ποινές δεν θα υφίσταντο, αν συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Υπήρξαν, όμως, καθυστερήσεις και το Υπουργείο επέβαλλε τα αντίστοιχα πρόστιμα. Τελικά, η 
Ολομέλεια απέρριψε την αίτηση ακύρωσης. 
224 Βλ. αποφάσεις με αρ. 54 & 122/1929 της Ολομέλειας και 117/1930 της Ολομέλειας. Η υπόθεση 
54/1929 αφορούσε σε αίτηση  ακύρωσης της «Α.Ε. Πειραιώς "Οίκος  Στρίγκου"» κατά απόφασης του 
Υπουργού των Στρατιωτικών. Στο Δικαστήριο παρίστατο και εκπρόσωπος του Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού. Η εταιρεία είχε συνάψει σύμβαση με το Υπουργείο για την προμήθεια γερμανικού σιταριού 
1000 τόνων. Επίσης, είχε καταβάλει, ως εγγύηση εκπλήρωσης των όρων σύμβασης, χρηματικό ποσό 
στην Τράπεζα Αθηνών. Το ποσό αυτό θα κατέπιπτε υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού αν  η 
εταιρεία κηρύσσονταν έκπτωτη. Η υπηρεσία ελέγχου όταν κλήθηκε να παραλάβει το σιτάρι 
διαπίστωσε ότι αυτό δεν είχε τη συμφωνημένη από τη σύμβαση υγρασία. Η εταιρεία, όπως είχε 
δικαίωμα από τη σύμβαση, κατέφυγε σε διαιτησία. Η διοικητική επιτροπή (διαιτητής) επικύρωσε τη 
διαφορά θερμοκρασίας, κατά τ’ άλλα, όμως, έκρινε ότι είχαν τηρηθεί οι συμφωνημένες προδιαγραφές, 
και αποφάσισε ότι το Υπουργείο θα μπορούσε να προμηθευτεί με έκπτωση την ποσότητα του 
προϊόντος. Έτσι, το Υπουργείο πλήρωσε με έκπτωση 200 τόνους και κήρυξε, με πράξη του, την 
εταιρεία έκπτωτη, διατάσσοντας το ποσό της εγγύησης να δοθεί στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Όμοιο 
περιεχόμενο είχε και η υπόθεση 117/1930. Τελικά, το Συμβούλιο απέρριψε και τις δύο.  
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     Εντούτοις, το ανώτατο δικαστήριο με πάγια νομολογία του225 απέρριπτε τις 

προσφυγές αυτές, θεωρώντας ότι δεν είχε αρμοδιότητα σε διαφορές που προέκυπταν 

από συμβάσεις με το δημόσιο και αφορούσαν στην εκτέλεση της σύμβασης και κάθε 

παρεπόμενη από αυτή αξίωση. Την αρμοδιότητα εκδίκασης αυτών των υποθέσεων 

την αναγνώριζε στα τακτικά δικαστήρια. Αντίθετα, το Συμβούλιο θεώρησε ότι 

εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα αφενός οι προσφυγές τρίτων, που δεν ήταν 

συμβεβλημένοι με το δημόσιο και επεδίωκαν την ακύρωση της σύμβασης, αφετέρου 

οι προσφυγές κατά διοικητικών πράξεων που είχαν προηγηθεί της σύμβασης και άρα 

υπόκειντο σε αυτοτελή έλεγχο226. 

     Το δημόσιο ύστερα από διαγωνισμούς κατήρτιζε συμβάσεις με εταιρείες και 

επιχειρήσεις και παραχωρούσε σε αυτές τα αντίστοιχα δικαιώματα για την εκτέλεση 

κοινωφελών έργων, για την είσπραξη δημόσιων φόρων, για την παραχώρηση 

δημόσιων φυσικών πόρων προς εκμετάλλευση. Πολλές από αυτές τις συμβάσεις 

περιείχαν ρήτρες, η παραβίαση των οποίων οδηγούσε συνήθως στην έκπτωση της 

εταιρείας ή του επιχειρηματία από τη σύμβαση227.  

     Οι συμβάσεις με το δημόσιο μπορεί να απέκρυπταν διάφορες παραμέτρους. Η 

υπόθεση με αρ. 708/1930 της Ολομέλειας αφορούσε σε αίτηση ακύρωσης 

επιχειρηματία κατά απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Παρενέβαιναν 

πέντε πρόσωπα που είχαν συστήσει εταιρεία. (δικηγόρος τους ο Αλ. Σβώλος). Ο 

αιτών μισθωτής λιγνιτωρυχείου Βεύης της Μακεδονίας για 25 έτη κηρύχθηκε 

έκπτωτος λόγω παραβίασης  όρου της σύμβασης. Ακολούθως, κηρύχθηκε 
                                                 
225 Βλ. αποφάσεις με αρ. 21, 117, 119, 256, 264, 270, 289, 298, 322, 394/1930 της Ολομέλειας.  
226 Βλ. ενδεικτικά την απόφαση με αρ. 122/1929 της Ολομέλειας. Η υπόθεση αφορούσε σε αίτηση της 
«Α.Ε. Κυλινδρόμυλοι Αττικής» κατά πράξης του υπουργού των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο 
προκειμένου να προμηθευτεί ποσότητα σιταριού προκήρυξε μειοδοτικό διαγωνισμό στον οποίο 
προσήλθε και η εν λόγω εταιρεία. Εκείνη κατέθεσε εγγυητική επιστολή στην Εθνική Τράπεζα για να 
συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Στο πρακτικό που συντάχθηκε καταχωρήθηκε λεπτομερώς η προσφορά 
της Εταιρείας για την προμήθεια σιταριού που θα παραδίδονταν στον Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Η 
εταιρεία, όμως, δεν υπέγραψε το πρακτικό. Επίσης, όταν άρχισε η δημοπρασία, οι εκπρόσωποί της 
αποχώρησαν, επειδή διαφώνησαν με την επιτροπή δημοπρασίας ως προς το αν η τιμή που επρόκειτο 
να προσφέρουν θα ήταν «Τσιφ» ή «Τράνζιτο». Η Ανώτατη Επιτροπή Προμηθειών, ενώπιον της οποίας 
διεξήχθη ο διαγωνισμός, κήρυξε την εταιρεία ως πρώτη μειοδοτούσα και ο υπουργός κατακύρωσε τη 
δημοπρασία υπέρ της. Όταν το Υπουργείο την προσκάλεσε να υπογράψει τη σύμβαση, εκείνη 
αρνήθηκε. Ο υπουργός, με σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου, κήρυξε έκπτωτη την εταιρεία 
και παρακράτησε, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, το ποσό της εγγύησης. Τελικά, το 
Δικαστήριο έκανε αποδεχτή την αίτηση και ακύρωσε την υπουργική απόφαση, διότι οι εκπρόσωποι 
της εταιρείας δεν υπέγραψαν το πρακτικό όπως το απαιτούσε ο νόμος. 
227 Βλ. αποφάσεις με αρ. 420, 708/1930 της Ολομέλειας. Η υπόθεση με αρ. 708/1930 της Ολομέλειας 
αφορούσε σε αίτηση ακύρωσης επιχειρηματία κατά απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 
Πέντε άλλοι πολίτες, οι οποίοι είχαν συστήσει εταιρεία, παρίσταντο ως παρεμβαίνοντες. (δικηγόρος 
τους ήταν ο Αλ. Σβώλος). Ο αιτών, μισθωτής για 25 έτη του λιγνιτωρυχείου Βεύης στη Μακεδονία, 
κηρύχθηκε έκπτωτος λόγω παραβίασης της σύμβασης. Ακολούθως, κηρύχθηκε πλειοδοτικός 
διαγωνισμός για νέα σύμβαση στον οποίο πλειοδότησαν οι παρεμβαίνοντες. Ακολούθησε εγκριτική 
υπουργική πράξη της δημοπρασίας.  
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πλειοδοτικός διαγωνισμός για νέα σύμβαση στον οποίο πλειοδότησαν οι 

παρεμβαίνοντες. Ακολούθησε εγκριτική της δημοπρασίας πράξη του υπουργού. Το 

αίτημα ακύρωσης που υπέβαλε ο αρχικός μισθωτής στηρίχθηκε στην αιτιολογία της 

παραβίασης των  άρθρων 58 και 66 του συντάγματος, κατά τα οποία οι γερουσιαστές 

δεν μπορούσαν να ενοικιάζουν αγροτικά κτήματα του δημοσίου ούτε να δέχονται 

παραχωρήσεις επί δημοσίων κτημάτων. Εντούτοις, με την πράξη του ο υπουργός 

ενέκρινε και κύρωσε δημοπρασία ενοικίασης δημόσιου μεταλλείου σε ομάδα, τους 

παρεμβαίνοντες, στην οποία μετείχε και γερουσιαστής.  

     Το δικαστήριο, ερμηνεύοντας με ευρύτητα τη συνταγματική διάταξη που 

απαγόρευε την ενοικίαση όχι μόνο αγροτικών κτημάτων με τη στενή έννοια, αλλά και 

μεταλλείων ή ορυχείων, ακύρωσε την υπουργική πράξη με την αιτιολογία ότι κατ’ 

αυτόν τον τρόπο αφενός περιφρουρούνταν το ηθικό κύρος των αξιωμάτων του 

βουλευτή και του γερουσιαστή από ενδεχόμενα σχόλια και παρεξηγήσεις με αφορμή 

τέτοιες ενοικιάσεις και παραχωρήσεις, αφετέρου εξασφαλιζόταν η προστασία της 

διοίκησης από τυχόν επιδράσεις228. 

     Το Συμβούλιο αντιμετώπισε και υποθέσεις σχετικές με ζητήματα εργατικής και 

συντεχνιακής φύσης. Στην εποχή του μεσοπολέμου μία σωρεία παραγόντων δεν 

επέτρεψε την ανάπτυξη ενός πολυπληθούς και συνειδητοποιημένου εργατικού 

πληθυσμού και, κατ’ επέκταση, ενός ισχυρού εργατικού κινήματος. Τέτοιοι 

παράγοντες ήταν η ολιγάριθμη εργατική τάξη229, οι ενδοσυνδικαλιστικές έριδες και 

συγκρούσεις που οδηγούσαν σε διαφοροποιήσεις και διασπάσεις, καθώς και η 

παρατηρούμενη μείωση της μαχητικότητας των εργατών 230 ή η απορρόφησή τους, 

τουλάχιστον εκείνων που ανήκαν στην εργατική ελίτ, από τους μηχανισμούς του 

                                                 
228 Βλ. Στάμος Παπαφράγκος,  ό.π., σ. 20.  
229 Σύμφωνα με τη στατιστική του 1928, η εργατική τάξη αποτελούνταν από 686.532 άτομα και 
αντιπροσώπευε περίπου το ¼  του από 2,6 εκατομμυρίων οικονομικά ενεργού πληθυσμού, Θεόδωρος 
Σακελλαρόπουλος,  ό.π., σ. 176.  
230 Αντίθετη άποψη εκφράζει ο Κώστας Φουντανόπουλος ο οποίος εστιάζοντας στην οπτική γωνία των 
ίδιων των εργατών θεωρεί ότι: «δεν υπήρξε πτώση της μαχητικότητας των εργατών στις απεργίες τους, 
[…].  Όταν οι νέες κοινωνικές σχέσεις άρχισαν να αναπτύσσονται στη χώρα μας στις αρχές του 20ου 
αιώνα, οι εργάτες είχαν ήδη διαμορφωμένες κάποιες απόψεις, πολιτισμικά προσδιορισμένες, σχετικά με 
την εργασία που εκτελούσαν. Οι απόψεις αυτές προσδιόρισαν τον τρόπο με τον οποίο οι εργάτες βίωσαν 
την εμπειρία των νέων κοινωνικών σχέσεων και από αυτή την άποψη μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
«ηθικές». Έτσι, λοιπόν, ο λόγος για τον οποίον μία ομάδα εργατών μπορούσε να απεργήσει δεν ήταν οι 
μισθοί ή λιγότερες ώρες εργασίας, αλλά η προσπάθεια του εργοδότη να αλλάξει τους όρους διεξαγωγής 
της παραγωγικής διαδικασίας μέσα στο χώρο εργασίας. […], (οι αντιλήψεις των εργατών περί απεργίας) 
οργανωνόταν γύρω από τρεις βασικούς άξονες: ενότητα καθημερινής ζωής και καθημερινής εργασίας, 
οικογενειακή εργασία σαφής κατά φύλα κατανομή εργασίας. Η προσπάθεια των εργοδοτών να 
τροποποιήσουν έναν ή περισσότερους από τους τρεις αυτούς άξονες των εργατικών αντιλήψεων για τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελείται μία εργασία, προκειμένου να κάνουν επικερδέστερη την 
παραγωγή, προκαλούσε την αντίδραση των εργατών», Κώστας Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό 
κίνημα στην Ελλάδα, στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Β1, 2003, σ. 313 - 314. 
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συστήματος231∙ ακόμη, ο κατακερματισμός της προπολεμικής συνδικαλιστικής 

ενότητας εξαιτίας της δημιουργίας πολλών σωματείων και, παράλληλα, εξαιτίας της 

μείωσης των οργανωμένων μελών, καθώς και η επιθετική προς τους εργάτες πολιτική 

στην οποία εξώθησαν το κράτος στα αντικομμουνιστικά αντανακλαστικά του232∙ 

τέλος η θεώρηση της εργασίας στη βιομηχανία ως κοινωνικά απαξιωμένης – 

θεώρηση που δικαιολογεί τον περιοδικό και εποχικό χαρακτήρα αυτής της 

εργασίας233 – και η επιδίωξη τής όσον το δυνατόν γρηγορότερης απεμπλοκής από τη 

θέση του εργάτη, τόσο στην περίπτωση των γυναικών με τη μέθοδο του γάμου, όσο 

και στην περίπτωση των ανδρών με τη μέθοδο της απασχόλησης με το μικρεμπόριο 

και την είσοδο στην κοινωνία των μικροϊδιοκτητών234, δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη 

ενός ευάριθμου συνειδητοποιημένου εργατικού πληθυσμού και κατ’ επέκταση ενός 

ισχυρού εργατικού κινήματος.  

     Παρόλα αυτά, απεργίες όπως εκείνη των καπνεργατών και των σιδηροδρομικών,  

η πανεργατική απεργία του 1921, η απεργία που προκλήθηκε μετά τα γεγονότα του 

Μαΐου του 1924, η πανελλαδική απεργία του 1925, οι απεργίες του 1927 και του 

1928235, αποδείκνυαν ότι ο ελληνικός εργατικός κόσμος κατόρθωσε, αν και οι 

συνθήκες δεν τον ευνοούσαν, όχι μόνο να αποκτήσει αυτοσυνειδησία αλλά, 

ταυτόχρονα, και να διεκδικήσει –συχνά, μάλιστα, αποτελεσματικά- τα δίκαιά του.  

     Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται υποθέσεις σαν τις με αριθμό 178/1929 και 

233/1920 της Ολομέλειας, καθώς και σαν τις με αριθμό 268, 742 και 743/1930 της 

Ολομέλειας.  Οι δύο πρώτες αφορούσαν σε αίτηση ακύρωσης της «Α.Ε. Ηλεκτρικής 

Εταιρείας Παραγωγής» κατά απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και 

κατά απόφασης της Επιτροπής Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος Πειραιώς. Στην υπόθεση 

παρενέβησαν εργάτες φορτοεκφόρτωσης των οποίων δικηγόρος ήταν ο Αλέξανδρος 

Σβώλος. Η υπόθεση συνίστατο στο ότι η εταιρεία είχε εγκαταστήσει μηχανικά μέσα 

εκφόρτωσης γαιανθράκων για τη λειτουργία των εργοστασίων της στο λιμάνι του 

Πειραιά και χρησιμοποιούσε για την εκφόρτωση δικό της προσωπικό. Οι 

                                                 
231 Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, εκδ. Ιστορικό Αρχείο 
Εμπορικής Τράπεζας 1993, σ. 547. 
232 Κώστας Φουντανόπουλος, ό.π., σ. 321. 
233 Πέτρος Πιζάνιας, Οι φτωχοί των πόλεων: Η τεχνολογία της επιβίωσης στην Ελλάδα το Μεσοπόλεμο, 
εκδ. Θεμέλιο, 1993, σ. 35- 49, & 55-58.  
234 Νίκος Σαββόπουλος, Κράτος πρόνοιας στην περίοδο του Μεσοπολέμου: η περίπτωση της Ελλάδας, 
Εργασία για τη Ε.Σ.Δ.Δ., 2011, σ. 19. 
235 Θ. Παπακωνσταντίνου, Συνδικαλιστική κίνησις, στο Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Ι΄ 
(Ελλάς),  1934, σ. 425-426. 
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αναγνωρισμένοι εκφορτωτές του νόμου 3459/1928236 διατείνονταν ότι τα μηχανικά 

μέσα φορτοεκφόρτωσης θα τους στερούσαν την εργασία τους. Επίσης, ήταν αντίθετοι 

και στο γεγονός ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε κατά τη μηχανική φορτοεκφόρτωση 

δικούς της εργάτες. Το Υπουργείο συνέστησε επιτροπή προκειμένου να 

γνωμοδοτήσει για το αν η εισαγωγή μηχανών στην εκφόρτωση γαιανθράκων 

παραβίαζε το νόμο και έπληττε τα δικαιώματα των αναγνωρισμένων 

φορτοεκφορτωτών237. Αργότερα, συστάθηκε και επιτροπή που προβλεπόταν από το 

νόμο 3459/1928 και, με βάσει τη γνωμοδότηση της πρώτης επιτροπής, αποφάσισε ότι 

η τιμή των εκφορτωτικών του κύτους θα έπρεπε να ήταν 10 δρχ. ο τόνος για την 

ημερήσια εργασία και 15 δρχ. για τη νυχτερινή. Η επιτροπή υπέβαλε την απόφασή 

της στην κρίση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας ο οποίος μετέβαλε την απόφαση 

της επιτροπής και καθόρισε την τιμή σε 8 και 12 δρχ. αντίστοιχα.   

     Ενδιαφέροντες ήταν όμως και οι λόγοι της αίτησης ακύρωσης που προέβαλε η 

εταιρεία. Συγκεκριμένα, ισχυριζόταν ότι ο νόμος δεν επέβαλλε την υποχρεωτική 

χρησιμοποίηση φορτοεκφορτωτών στην περίπτωση που η εκφόρτωση γινόταν με 

μηχανικά μέσα, ότι η επιβολή αναγκαστικής χρησιμοποίησης αργόμισθων εργατών 

αποτελούσε εκ μέρους του Υπουργείου κατάχρηση εξουσίας, ιδιαίτερα όταν η 

επιβολή αυτή αφορούσε μόνο σε μία επιχείρηση, ενώ παράλληλα άλλες εταιρείες, 

όπως για παράδειγμα η εταιρεία λιπασμάτων και τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ», 

εκφόρτωναν ελεύθερα με μέσα, μηχανικά χωρίς να χρησιμοποιούν εκφορτωτές. 

Υποστήριζε, ακόμα, ότι κατάχρηση εξουσίας συνιστούσε και το γεγονός ότι η 

απόφαση του υπουργού δεν εκδόθηκε για να κανονίσει εύλογη αμοιβή που θα έπρεπε 

να καταβληθεί σε εργαζόμενο προσωπικό, αλλά για να επιλύσει το γενικό πρόβλημα 

του λιμανιού του Πειραιά, πράγμα που ήταν έργο της νομοθετικής εξουσίας. Η 

Ολομέλεια διέταξε την πραγματοποίηση πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να 

αποφασίσει. Τελικά, η υπόθεση εκδικάστηκε και πάλι το 1930238 και η Ολομέλεια 

έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης με το σκεπτικό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

νόμου 3459/1928, τα τιμολόγια αμοιβής φορτοεκφόρτωσης εργατών έπρεπε να 

αντιστοιχούν στην πραγματική παρεχόμενη εργασία, κάτι που –βάσει του πορίσματος 

της πραγματογνωμοσύνης- δεν ίσχυε για την τιμή που καθόρισε ως αμοιβή ο 

                                                 
236 Ο νόμος έφερε τον τίτλο «Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 16 Μαρτίου 1926 περί ρυθμίσεως των 
φορτοεκφορτωτικών εργασιών εις τους λιμένας τους κράτους».   
237 Η επιτροπή είχε την άποψη ότι για το εξωτερικό μέρος του πλοίου απαιτούνταν να εργαστούν 45 
εργάτες∙ με τις μηχανές όμως είχαν αχρηστευθεί οι 36, ενώ για το εσωτερικό του κύτους του πλοίου η 
πλειοψηφία διατείνονταν ότι χρειάζονταν 8 εργάτες ενώ η μειοψηφία 4. 
238 Βλ. την υπόθεση με αρ. 233/1930 της Ολομέλειας. 
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υπουργός. Ο Φαίδωνας Βεγλερής παρατηρεί σχετικά ότι «εν τη εκτιμήσει της 

Διοικήσεως περί του αντιτίμου της εργασίας είχεν εμφυλλοχωρήσει σφάλμα, 

συνιστάμενον εις τον συνυπολογισμόν και των αργομίσθων, εν τω καθορισμώ του 

αντιτίμου της εργασίας κατά τόννον εκφορτωνομένου εμπορεύματος, τουθ’ όπερ 

εφαίνετο αντιτιθέμενον εις τον νόμον. Ως εκ τούτου δε, δεν δύναται να λεχθή απόλυτως 

ενταύθα ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας υποκατέστησε την ιδίαν αυτού 

υποκειμενικήν κρίσιν της Διοικήσεως, αλλ’ ήλεγξε μάλλον την σύμφωνον προς τον 

νόμον συγκρότησιν της κρίσεως ταύτης239.» 

     Οι υποθέσεις με αριθμό 268, 742 και 743/1930 της Ολομέλειας, τις οποίες το 

Συμβούλιο κλήθηκε να αντιμετωπίσει, υποθέσεις που αποτελούσαν απότοκα της 

αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους. Σύμφωνα με τη σύμβαση «περί Προμήθειας 

Ηλεκτρισμού και περί Μεταφορών
240» το κράτος παραχώρησε στην εταιρεία «Power 

and Traction Finance Company Limited» το προνόμιο εκμετάλλευσης της 

συγκοινωνίας με λεωφορεία στην περιοχή που εκτεινόταν σε ακτίνα 20 χλμ. από την 

πλατεία Ομόνοιας, στις οδούς που ήταν επιστρωμένες με τροχιοδρομικές γραμμές. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία θα απαγορευόταν στα 

ιδιωτικά λεωφορεία η κυκλοφορία εντός της παραχωρηθείσας περιοχής. Το κράτος με 

άλλο νομοθετικό διάταγμα241 προέβλεψε τη δημιουργία «Ταμείου Πρόνοιας 

ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων», ως πρόσωπου δημοσίου δικαίου,  προκειμένου 

να λάβει πρόνοια για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών λεωφορείων που έχαναν το 

δικαίωμα κυκλοφορίας, προβλέποντας συγκεκριμένους όρους αποζημίωσης για τους 

ιδιώτες αυτοκινητιστές242. Ο αιτών τής με αριθμό απόφασης 268/1930 υπόθεσης 

ζήτησε να του χορηγηθεί αποζημίωση, αλλά το Ταμείο απέρριψε την αίτησή του. Αν 

και θα μπορούσε εκ νέου να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης, εκείνος δεν το έπραξε, 

θεωρώντας πιο σύμφορο, εφόσον το λεωφορείο του είχε κριθεί κατάλληλο, να 

παραμείνει στην κυκλοφορία. Το Ταμείο, όμως, βασιζόμενο στην αρχική του αίτηση, 

τελικά του επιδίκασε αποζημίωση και διέταξε την απόσυρση τού λεωφορείου του από 

την κυκλοφορία. Έτσι, ο αυτοκινητιστής προσέφυγε στο Συμβούλιο και με αίτησή 

του ζητούσε την ακύρωση της απόφαση του Ταμείου.  

     Η υπόθεση αυτή προκαλεί εύλογα ερωτηματικά σχετικά με τη φύση και το σκοπό 

του Ταμείου ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Και αυτό διότι, αν και ο 

                                                 
239 Φαίδων Θ. Βεγλερής, ό.π., σ. 45, σ. 1. 
240 Κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα της 17 Οκτωβρίου 1925. 
241 Νομοθετικό διάταγμα της 13 Νοεμβρίου 1927, που κυρώθηκε με το νόμο 3464/1928. 
242 Βλ. το άρθρο 9 του διατάγματος του 1927.  
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επαγγελματίας αρχικά διεκδίκησε αποζημίωση, αυτό απέφυγε να του τη χορηγήσει∙ 

όταν όμως εκείνος αποφάσισε να διατηρήσει το όχημά του στην κυκλοφορία, καθώς 

ήταν κατάλληλο για κάτι τέτοιο, το Ταμείο -χωρίς να προηγηθεί νέα αίτηση του 

ενδιαφερόμενου- του χορήγησε αποζημίωση και διέταξε την απομάκρυνση του 

οχήματός του από την κυκλοφορία. Το Ταμείο είχε όντως συσταθεί για την πρόνοια 

των ανθρώπων που έχαναν την εργασία τους ή μήπως αποτελούσε ένα φορέα που  

διευκόλυνε την εκτέλεση των όρων της σύμβασης μεταξύ του κράτους και της 

αγγλικής εταιρείας; Το Συμβούλιο δε δίστασε στην προκειμένη περίπτωση να 

δικαιώσει τον αυτοκινητιστή. Σύμφωνα με την απόφασή του, αν αιτών ήθελε να 

εμμείνει στην πρόθεση του να λάβει αποζημίωση έπρεπε να είχε υποβάλλει νέα 

αίτηση προς το Ταμείο και αυτό με τη σειρά του να αποφανθεί ανάλογα. Η ενέργεια 

του τελευταίου να ενεργήσει «αυτεπάγγελτα» και να θεωρήσει, με τρόπο αυθαίρετο, 

ενεργή την προηγούμενη και ήδη κριθείσα αρνητικά αίτηση αποζημίωσης χωρίς καν 

να συντρέχουν λόγοι ασφαλείας,  θεωρήθηκε από το δικαστήριο παράνομη και γι’ 

αυτό το λόγο ακυρώθηκε. 

     Η Ολομέλεια του Συμβουλίου εκδίκασε και άλλες δύο υποθέσεις243 σχετικές με το 

«Ταμείο Πρόνοιας ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων». Πρόκειται για δύο αιτήσεις 

ακύρωσης της «Ανώνυμης Γενικής Εταιρείας Κινήσεως και Εμπορίου» κατά του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και κατά απόφασης του διοικητικού  συμβουλίου του 

Ταμείου. Η εταιρεία υπέβαλε προς το Ταμείο αίτηση αποζημίωσης επειδή τα   

λεωφορεία της τέθηκαν εκτός κυκλοφορίας. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο του 

Ταμείου απέρριψε τις αιτήσεις διότι, κατά την εκτίμησή του, ενώ τα λεωφορεία είχαν 

αποσυρθεί από την κυκλοφορία με σκοπό τη μετατροπή της κινητήριας μηχανής τους, 

δεν υποβλήθηκαν άμεσα στις αναγκαίες εργασίες αλλά παρέμειναν αδρανή για δύο 

μήνες244. Η εταιρεία μετά από την απόρριψη της σχετικής αίτησης αποζημίωσης από 

το Ταμείο προσέφυγε στο Συμβούλιο, ζητώντας να ακυρωθεί η απόρριψη αυτή και να 

της αποδοθεί η αποζημίωση για τη μη κυκλοφορία των οχημάτων της, θεωρώντας ότι 

και οι δύο περιπτώσεις που την αφορούσαν ενέπιπταν στις διατάξεις που 

προβλέπονταν από την αρχική σύμβαση του κράτους με την αγγλική εταιρεία. Η 

Ολομέλεια όμως απέρριψε  αμφότερες τις αιτήσεις της εταιρείας. Το σκεπτικό της 

απόρριψης αυτής συνίστατο στο γεγονός ότι, εφόσον ο νόμος ανέθετε την 
                                                 
243 Τις με αριθμό 742 και 743/1930 της Ολομέλειας. 
244 Ο νόμος δε δικαιολογούσε διακοπή των οχημάτων από την κυκλοφορία περισσότερο από 6 μήνες 
και σε περιπτώσεις που αφορούσαν: σε θάνατο του ιδιοκτήτη του οχήματος, σε καιρικές συνθήκες, σε 
μηχανική επισκευή, η οποία, όμως, δεν υπερέβαινε τους 4 μήνες, και σε ριζική μετατροπή του 
μηχανικού συστήματος. 
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αποκλειστική εκτίμηση κάποιου πραγματικού στοιχείου στη διοικητική αρχή, εν 

προκειμένω στο Ταμείο, η κρίση της αρχής για αυτό το στοιχείο υπόκειτο μόνο ως 

προς το αν τηρήθηκαν οι νόμιμοι όροι ή αν υπήρξε περίπτωση κατάχρησης εξουσίας. 

Και το Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη. 

      Το Συμβούλιο επίσης, ερμηνεύοντας το άρθρο 10 του συντάγματος, σύμφωνα με  

το οποίο «η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος», αναγνώρισε, εκτός από την 

ποινική διάσταση της συνταγματικής αυτής διάταξης, και μία άλλη, ευρύτερη, που 

εκτεινόταν και στην προστασία της ελευθερίας της εργασίας, του εμπορίου, της 

βιομηχανίας και της βιοτεχνίας245. Έτσι η Ολομέλεια, στις υποθέσεις με αριθμό 

απόφασης 138 και 583/1930, δέχτηκε ότι η συγκεκριμένη διάταξη του συντάγματος 

δεν είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται κατά τρόπο απόλυτο και να μην υπόκειται σε 

περιορισμούς ή ρυθμιστικά μέτρα∙ αναγνώρισε, λοιπόν, το δικαίωμα στο νομοθέτη, 

να θέτει περιορισμούς σε αυτήν όταν το απαιτούσε το γενικό κοινωνικό συμφέρον.  

     Εξάλλου, στην υπόθεση 583/1930 πέντε επιχειρηματίες προσέφυγαν με αίτηση 

ακύρωσης ενώπιον της Ολομέλειας κατά δύο διαταγών του υπουργού των 

Στρατιωτικών, σύμφωνα με τις οποίες οι αξιωματικοί υποχρεούνταν, χάριν 

ομοιομορφίας, να μην προμηθεύονται στολές από το εμπόριο, αλλά από την υπηρεσία 

και ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό. Οι επιχειρηματίες με το σκεπτικό ότι κανείς 

νόμος δεν απαγόρευε την προμήθεια του συγκεκριμένου είδους από το εμπόριο, στην 

αίτηση ακύρωσης τους καταλόγισαν στον υπουργό υπέρβαση εξουσίας∙ ειδικότερα 

τον κατηγόρησαν ότι επέβαλε  συνθήκες μονοπωλίου, ότι οι διαταγές αυτές 

αντέβαιναν στο άρθρο 10 του συντάγματος, απ’ όπου πήγαζε η ελευθερία του 

εμπορίου και της βιομηχανίας, και ότι παράνομα ο υπουργός διέταξε την 

παρακράτηση ενός μέρους από το μισθό των αξιωματικών, προκειμένου να 

πληρωθούν τα υφάσματα, χωρίς αυτό να επιτρέπεται ρητά από το νόμο. Τελικά, η 

Ολομέλεια απέρριψε την αίτηση ακύρωσης επειδή θεώρησε ότι το υπουργείο με τις 

διαταγές του αυτές προσπάθησε να διαφυλάξει το συμφέρον της στρατιωτικής 

υπηρεσίας, πράγμα που δικαιολογούσε τον περιορισμό της ελευθερίας του εμπορίου. 

     Επιπρόσθετα, στην υπόθεση 138/1930246 που αφορούσε σε αίτηση ακύρωσης 

επιχειρηματία κατά αποφάσεων Υγειονομικής Επιτροπής, η Ολομέλεια καινοτόμησε, 

                                                 
245 Βλ. Στάμος Παπαφράγκος, Πορίσματα…, σ. 12. 
246 Με το νομοθετικό διάταγμα του 1928 «περί μέτρων προς πρόληψιν και καταπολέμησιν επιδημικών 
νόσων», που κυρώθηκε με το νόμο 4060/1929, ο υπουργός Υγιεινής εξουσιοδοτούνταν να εκδίδει 
αποφάσεις που αφορούσαν σε θέματα δημόσιας υγιεινής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση  ο υπουργός 
όρισε αρμόδιες επιτροπές που θα έκριναν ποιες επιχειρήσεις, εκτός ορίων πόλεως, πληρούσαν τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν. Η αρμόδια επιτροπή κοινοποίησε στον αιτούντα, που 
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καθώς έκανε δεκτή την αίτηση του επιχειρηματία όχι δεχόμενη τις αιτιάσεις που 

εκείνος πρόβαλε, αλλά επειδή «Το Συμβούλιον καλούμενον να ελέγξη τη νομιμότητα 

πράξεως τινός της διοικήσεως, δεν δεσμεύεται εκ των σχετικών προτάσεων των 

διαδίκων, αλλά εξετάζει την προσβαλλομένην πράξιν από της απόψεως αντικειμενικής 

νομιμότητας, οία προκύπτει εκ των υποβαλλομένων αυτώ στοιχείων». Έτσι, αν και 

απέρριψε τους λόγους ακύρωσης του αιτούντος επιχειρηματία, θεώρησε ότι κακώς η 

υπουργική απόφαση και η αρμόδια επιτροπή δεν επέβαλαν άμεσα την απομάκρυνση 

της εν λόγω επιχείρησης, καθώς εκείνη βρισκόταν εντός της οικοδομικής  γραμμής 

όπου ο νόμος επέτρεπε τη δημιουργία πολυαρίθμων και πολυάνθρωπων συνοικισμών, 

η υγιής διαβίωση στους οποίους επέβαλλε η λήψη προστατευτικών μέτρων. 

     Το Συμβούλιο, γενικά, ήταν ιδιαίτερα προσεκτικό όταν είχε να αντιμετωπίσει 

προσφυγές ή αιτήσεις ακύρωσης που καταφέρονταν κατά επιχειρήσεων, ακόμα και 

όταν αυτές προέρχονταν από κατοίκους περιοχών εντός των οποίων λειτουργούσε η 

επιχείρηση. Οι ενστάσεις των κατοίκων και των αρμόδιων επιτροπών αφορούσαν σε 

διατάραξη της ησυχίας247 ή στην παραβίαση των κανόνων υγιεινής248. Μάλιστα το 

δικαστήριο δε δίστασε να διερευνήσει το πραγματικό μέρος των υποθέσεων αυτών 

προκειμένου να αποφανθεί. Και στις τρεις περιπτώσεις, η απόφαση ευνόησε τις 

παρεμβαίνουσες εταιρείες ή τον αιτούντα επιχειρηματία.   

     Πάντως, το Ανώτατο Δικαστήριο και στο υποκεφάλαιο που εξετάζουμε ήρθε 

αντιμέτωπο με το κρίσιμο ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των νόμων. Οι 

υποθέσεις με αριθμό 257, 258, 259 και 260/1930 της Ολομέλειας αφορούσαν σε 

αιτήσεις ακύρωσης του Δήμου Αθηναίων249 και τεσσάρων εταιρειών250 κατά 

απόφασης της «Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Πρόνοιας Εφέδρων» και κατά του 

                                                                                                                                            
διατηρούσε επιχείρηση εκτός σχεδίου, αλλά εντός οικοδομικής ζώνης, να κλείσει την επιχείρησή του 
και να τη μεταφέρει αλλού. Εκείνος, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης, 
προθυμοποιήθηκε να εκτελέσει τις απαιτούμενες αλλαγές που απαιτούνταν. Παρόλο που το αίτημά του 
έγινε αποδεκτό, δε συμμορφώθηκε πλήρως με τους επιβαλλόμενους όρους. Η επιτροπή, για να 
διαπιστώσει την κατάσταση, προχώρησε σε επιτόπια έρευνα και, όταν αυτή πραγματοποιήθηκε, 
αποφάσισε ότι για να χορηγηθεί εκ νέου άδεια λειτουργίας στον επιχειρηματία έπρεπε εκείνος να κάνει 
νέες βελτιώσεις. 
247 Βλ. αποφάσεις με αρ. 517 και 518/1930 της Ολομέλειας. Και οι δύο υποθέσεις αφορούσαν σε 
αιτήσεις ακύρωσης κατοίκων των Μεγάρων κατά του υπουργού των Συγκοινωνιών, ο οποίος 
παρέλειψε να προβεί σε νόμιμη ενέργεια. Παρενέβαιναν, επίσης, εκπρόσωποι των εταιρειών. 
Επρόκειτο, στην πρώτη περίπτωση για εργοστάσιο παραγωγής πάγου, στη δεύτερη για εργοστάσιο 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για δονήσεις, θόρυβο, και ακάθαρτα 
νερά. Βλ. επίσης και απόφαση με αρ. 85/1929 της Ολομέλειας.  
248 Βλ. απόφαση με αρ. 398/1930 της Ολομέλειας. 
249 Συνήγοροι του Δήμου Αθηναίων (Δήμαρχος ο Σπυρίδων Μερκούρης) ήταν οι Αλ. Σβώλος, Κ. 
Τσουκαλάς, και Π. Αραβαντινός. 
250 Πρόκειται για τις εταιρείες «Γεώργιος Ράλλης και Αμβρόσιος Πλυτάς», «Υιοί Ιγγλέση», «Εταιρεία 
Διανομής Ύδατος Θεσσαλονίκης», και «Εταιρεία Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης». 
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Υπουργείου Οικονομικών. Ο δήμος και οι εταιρείες προσέβαλαν ως 

αντισυνταγματικό το νόμο 4180/1929251, που υποχρέωνε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

και το Δημόσιο να  προκρίνουν το διορισμό εφέδρων επειδή, κατά την άποψή τους, 

αντέβαινε στα άρθρα 6 και 107 του συντάγματος252. Ο νόμος, δηλαδή, ερχόταν σε 

αντίθεση με την έννοια περί ισότητας, αλλά και με το δικαίωμα των αιρετών οργάνων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ήταν οι δήμοι, να αποφασίζουν χωρίς εξωτερική 

κρατική παρέμβαση για τα εσωτερικά τους ζητήματα.  

     Σχετικά με το άρθρο 6, το δικαστήριο θεώρησε ότι νόμος που περιορίζει ή θίγει τα 

δικαιώματα ή τα οικονομικά συμφέροντα όχι ορισμένων ατόμων, αλλά ακόμη και 

ολόκληρων κατηγοριών πολιτών για χάρη του κοινωνικού συνόλου δεν αντίκειται 

στις διατάξεις περί ισότητας του συντάγματος. Ομοίως, το Συμβούλιο δέχτηκε ότι δεν 

παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 107 του συντάγματος όταν ο νόμος 

4180/1929 επιβάλλει στους δήμους την πρόσληψη εφέδρων ως υπαλλήλων υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνθήκες, -ειδικότερα, υπό τον όρο του σαφούς   

προσδιορισμού εκείνων των εφέδρων που δικαιούνται να τύχουν του ευεργετήματος 

της πρόσληψης.  

     Φυσικά ο συγκεκριμένος νόμος δεν αφορούσε σε μία οποιαδήποτε κοινωνική 

ομάδα, αλλά στους εφέδρους, εξαιτίας των οποίων στο πρόσφατο παρελθόν η 

βενιζελική παράταξη αντιμετώπισε πολλά και μεγάλα προβλήματα, καθώς μεγάλο 

Τμήμα της, οι «επίστρατοι» είχαν ταχθεί στο πλευρό του βασιλιά κατά την περίοδο 

του Εθνικού Διχασμού. Έτσι, μέσω του συγκεκριμένου νόμου η κυβέρνηση  

Βενιζέλου ενδεχομένως  βρήκε ένα εύσχημο τρόπο να προσεγγίσει κάποιους από τους 

πολιτικούς αντιπάλους της με απώτατο σκοπό να καταλαγιάσει τα προηγούμενα 

πάθη∙ ταυτόχρονα, όμως, ίσως βρήκε την ευκαιρία να ικανοποιήσει τους δικούς της 

κομματικούς φίλους253. Όπως και να έχει το Συμβούλιο στην προκειμένη περίπτωση 

                                                 
251 Ο νόμος 4180/1929 κύρωνε το νομοθετικό διάταγμα της 11 Μαΐου 1929, «Περί υποχρεωτικής 
προσλήψεως εφέδρων υπό ιδιωτικών επιχειρήσεων και προτιμήσεως αυτών εις δημοσίας υπηρεσίας και 
δημοσίους οργανισμούς». 
252 Για το άρθρο 6 βλ. σ. 135. Το άρθρο 107 όριζε μεταξύ άλλων ότι «Το δικαίωμα του αποφασίζειν εις 
τους ανωτέρου οργανισμούς (ενν. τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης) επί ζητημάτων 
υπαγομένων εις την σφαίραν της τοπικής αυτοδιοικήσεως ανήκει απαραιτήτως εις αιρετά όργανα, 
εκλεγόμενα διά καθολικής ψηφοφορίας ή και αμέσως εις το σύνολον των εις έκαστον εξ αυτών 
ανηκόντων πολιτών. Το Κράτος ασκεί, καθώς ο νόμος θέλει ορίσει, μόνον ανώτατη εποπτεία επί των 
οργανισμών της τοπικής αυτοδιοικήσεως, μη εμποδίζουσαν την πρωτοβουλίαν και την ελευθέραν δράσιν 
αυτών».   
253 Υπήρχαν και περιπτώσεις στις οποίες παρεισέφρεαν διάφορα άλλα ζητήματα και δυσχέραιναν την 
τήρηση του συγκεκριμένου νόμου. Παράδειγμα, η αίτηση ακύρωσης του δήμου Παγασσών κατά 
έγγραφων διαταγών του νομάρχη Λάρισας προς το δήμαρχο, και κατά εγγράφου του προέδρου της 
δευτεροβάθμιας επιτροπής προνοίας εφέδρων. Ο προσφεύγων δήμος έπρεπε να προσλάβει τρεις 
υπαλλήλους σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής. Δέχτηκε την πρόσληψη των δύο αλλά για τον τρίτο 
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θεώρησε ότι ο νόμος 4180/1929  δεν ήταν ασύμβατος με τις διατάξεις του 

συντάγματος∙ γι’ αυτό το λόγο, απέρριψε και τις τέσσερις αιτήσεις ακύρωσης, παρόλο 

που νομικοί υψηλού κύρους εξέφεραν με πειστικότητα διαφορετική άποψη επί του 

θέματος254.  

 

Σύλλογοι /ελεύθεροι επαγγελματίες – Ταμεία. 

 

Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε να διαδίδεται και στον ελληνικό χώρο η 

ιδεολογία του πατερναλιστικού συνδικαλισμού που ήθελε το κράτος, προκειμένου να 

ελέγξει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργάτες, να έχει την επόπτευσή τους 

μέσω του συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ηγετών τους. Ήδη από το 1919, υπό 

την ιδεολογική επίδραση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και του γερμανικού 

κρατικού σοσιαλισμού, πολλοί στοχαστές και πολιτικοί άρχισαν να ασκούν κριτική 

στο ιδεολόγημα του κράτους - φύλακα και προβάλλουν το αίτημα της κρατικής 

παρέμβασης στην οικονομία και την κοινωνία255. Εδώ εντάσσονται και οι 

προσπάθειες για τη θέσπιση της κοινωνικής ασφάλισης, για την ευόδωση της 

αγροτικής μεταρρύθμισης υπέρ των μικροκαλλιεργητών, για τη δημιουργία κεντρικής 

και αγροτικής τράπεζας, για τη ψήφιση εργατικής νομοθεσίας, για την καθιέρωση της 

γερουσίας ως νομοθετικού σώματος εκπροσώπησης των επαγγελματικών 

συμφερόντων, για  την  αναγνώριση της κρατικής διαιτησίας σε περιπτώσεις 

διαφωνίας εργοδοτών – εργαζομένων, για την πολιτική εκπροσώπηση των 

συλλογικών οικονομικών ομάδων της κοινωνίας, καθώς και των ομάδων 

                                                                                                                                            
«δυστρόπησε επειδή ήταν κομμουνιστής». Ο νομάρχης, με τις έγγραφες διαταγές του, διέταξε το 
δήμαρχο να προχωρήσει  στην πρόσληψη και του τρίτου υπαλλήλου.  
254 Είναι χαρακτηριστικά αυτά που σημείωνε ο Αλ. Σβώλος: «Αλλ’ όπου το σύνταγμα έθεσε Δίκαιον 
περιορίζον τον νομοθέτην εν τη ρυθμίσει της λειτουργίας της αυτοδιοικήσεως ως παρ’ ημίν (άρθρο 107), 
η παραβίασις αυτού είναι ιδιαιτέρως αντιδημοκρατική και επικίνδυνος, διότι μειώνει την σημασίαν μιας 
έτι δυνάμεως αντιστάσεως των πολιτών κατά της κοινοβουλευτικής παντοδυναμίας εν τη 
δημοκρατία.[…] μάλλον, επομένως, θα θεωρήσωμεν ως σύστημα κανόνων Δικαίου το περιεχόμενον των 
διατάξεων των Συνταγμάτων[…] δι ων τίθενται συγκεκριμέναι βάσεις του Δικαίου της αυτοδιοικήσεως 
ακριβώς ίνα ουδέ η νομοθεσία δύναται να μεταβάλλη αυτάς. Το αυτό δέον να λεχθή και ως προς την 
έννοιαν του άρθρου 107 του ημετέρου συντάγματος το οποίον περιέχει και υποδείξεις προς τον 
νομοθέτην, αλλά πρωτίστως θέτει κανόνας δικαίου της αυτοδιοικήσεως επί τω σκοπώ να δεσμεύση δι’ 
αυτών την νομοθεσίαν.Τους κανόνας τούτους επί το πλείστον έλαβεν ο συνταγματικός νομοθέτης εκ του 
ισχύοντος Δικαίου και έδωσεν εις αυτούς συνταγματικόν κύρος. […]Επίσης, η διάταξις καθ’ ην «το 
δικαίωμα του αποφασίζειν επί των ζητημάτων της τοπικής αυτοδιοικήσεως ανήκει απαραιτήτως εις 
αιρετά όργανα», διάταξις άλλως αυτονόητος ως πηγάσουσα αμέσως εξ αυτής ταύτης της αρχής των 
αιρετών οργάνων, ήτις άλλως δεν θα είχε περιεχόμενον – και εξ ης συνάγεται ότι ου μόνον η Διοίκησις 
αλλά ουδ’ ο νόμος δύναται να υποκατασταθή εις την βούλησιν των αιρετών οργάνων προκειμένου περί 
των ως άνω ζητημάτων», βλ. Αλέξανδρος Ι. Σβώλος, Προβλήματα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, 
εκδ. Δημ. Ν. Τζάκα, Στεφ. Δελαγραμμάτικα & Σία, 1931, σ. 21 & 43 σημ. 46.       
255 Κώστας Φουντανόπουλος, ό.π., σελ. 330.  



 

 

   

82

παραγωγής256 οικονομικών αγαθών και παροχής οικονομικών υπηρεσιών. Παρά τις  

διαφαινόμενες αυτές αλλαγές που προκαλούσε η παρέμβαση του κράτους, τα 

σωματεία και οι επαγγελματικοί σύλλογοι δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται για την 

προώθηση των συμφερόντων των μελών τους.  

     Το Συμβούλιο από την αρχή της λειτουργίας του αντιμετώπισε υποθέσεις σχετικές 

με ελεύθερους επαγγελματίες, με τα ταμεία ή τους συλλόγους τους. Η ύπαρξη των 

επονομαζόμενων «κλειστών» επαγγελμάτων, όπως ήταν αυτά των συμβολαιογράφων 

και των φαρμακοποιών, αποτελούσε την αιτία για ενδοσυντεχνιακές συγκρούσεις, 

καθώς από τη μία τα ήδη εγγεγραμμένα στον επαγγελματικό σύλλογο μέλη 

ανθίσταντο σε μία πιθανή είσοδο νέων μελών, ενώ από την άλλη τα μεγάλα 

περιθώρια κέρδους των «κλειστών» αυτών επαγγελμάτων αποτελούσαν ισχυρό πόλο 

έλξης για τα επίδοξα νέα μέλη. Έτσι, τα αυστηρά κριτήρια που είχε θεσπίσει το 

κράτος για την είσοδο σε τέτοιους συλλόγους συχνά προκαλούσαν παρανοήσεις, 

σκόπιμες ή μη, με αποτέλεσμα αρκετές φορές οι ενδιαφερόμενοι να προσφεύγουν στα 

δικαστήρια, καθώς η διοίκηση δε έδινε πάντοτε την ενδεδειγμένη ή τουλάχιστον την 

επιθυμητή για κάθε αντίδικο λύση.  

     Εκτός από τις προσφυγές και τις αιτήσεις ακύρωσης μεμονωμένων 

επαγγελματιών, στο Συμβούλιο προσέφευγαν και οι ίδιοι οι σύλλογοι257, όταν 

θεωρούσαν ότι απειλούνταν τα κεκτημένα συμφέροντα των παλαιοτέρων μελών του 

από την πιθανή ένταξη νέων σε αυτούς. Το Συμβούλιο με τις αποφάσεις του 

προσπάθησε και στις περιπτώσεις αυτές να τηρήσει τις επιταγές της νομιμότητας, 

κρατώντας ίσες αποστάσεις τόσο από τα θεσπισμένα συμφέροντα των διαφόρων 

επαγγελματικών συλλόγων όσο και από τις εκάστοτε νόμιμες επιδιώξεις εκείνων που 

αποκτούσαν το δικαίωμα της εισόδου στους συλλόγους αυτούς.  

                                                 
256 Βασική επιδίωξη του κρατικού παρεμβατισμού ήταν η πολιτική αντιπροσώπευση της «οικονομικής 
κοινωνίας», της κοινωνίας, δηλαδή, που συμμετείχε με τις παραγωγικές της δυνάμεις στην οικονομία 
της χώρας και που διαχωριζόταν από την οικονομική κοινωνική βάση τόσο της καπιταλιστικής όσο και 
της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Γι’ αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποδιδόταν στην πολιτική ενεργοποίηση 
και αντιπροσώπευση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των 
οικονομικών επαγγελμάτων. Θεωρούνταν, επίσης, ότι η τάση της συνδικαλιστικής και της 
επαγγελματικής αντιπροσώπευσης είχε αναγεννηθεί με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω του 
ευρύτερου αιτήματος για κοινωνική μέριμνα και λόγω της κοινωνικής ανάγκης ενίσχυσης του 
παρεμβατικού κράτους. Επιπλέον, υπήρχε η πίστη ότι η επαγγελματική αντιπροσωπεία, τελικά, θα 
κατέληγε σε μια πραγματική «οικονομική δημοκρατία». 
257 Το άρθρο 47 του νόμου 3713/1929 όριζε: «Εις άσκησιν του ένδικου μέσου τούτου δικαιούται ο 
ιδιώτης ή το νομικόν πρόσωπον, όν ή ο αφορά η διοικητική πράξις ή ούτινος προσβάλλονται εξ αυτής 
έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά». Κατά αυτά το Συμβούλιο δέχτηκε ότι και τα 
επαγγελματικά σωματεία μπορούσαν να ασκήσουν το ένδικο μέσο της αίτησης ακύρωσης κατά 
διοικητικών πράξεων από τις οποίες θίγονταν τα συμφέροντα των μελών τους. Βλ. Στάμος 
Παπαφράγκος, ό.π., σ. 52, σημ. 3. 
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     Σε τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις φαρμακευτικοί και συμβολαιογραφικοί 

σύλλογοι258 προσέφυγαν ενώπιον της Ολομέλειας είτε με αίτησή τους είτε με 

παρέμβαση τους, προκειμένου να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των μελών τους. Ίσως 

να έχει τη σημασία του το γεγονός ότι όλοι οι προσφεύγοντες ή οι παρεμβαίνοντες 

σύλλογοι προέρχονταν από μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα, ο Πειραιάς, η 

Θεσσαλονίκη και η Πάτρα259. Το αίτημα που προβάλλονταν συνήθως ήταν η 

ακύρωση αποφάσεων της διοίκησης που χορηγούσαν άδειες για την ίδρυση νέων 

φαρμακείων ή συμβολαιογραφείων, ενώ οι παρεμβάσεις των συλλόγων απαιτούσαν 

να επικυρωθεί η άρνηση της διοίκησης να χορηγήσει νέες τέτοιες άδειες260.  

     Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών σε τρεις περιπτώσεις261 παρενέβη σε 

υποθέσεις φαρμακοποιών οι οποίοι με αιτήσεις τους ενώπιον της Ολομέλειας 

ζητούσαν την ακύρωση απόφασης του Υπουργείου της Υγιεινής, που απέρριψε το 

αίτημα να τους χορηγηθεί άδεια ίδρυσης φαρμακείου εκτός σχεδίου πόλεως, στο 

χώρο που αποτελούσε αυθύπαρκτη φαρμακευτική περιφέρεια. Το υπουργείο 

αρνήθηκε την χορήγηση άδειας διότι θεώρησε ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν  

αποτελούσε  διαφορετικό συνοικισμό, αλλά αποτελούσε Τμήμα της πόλης των 

Αθηνών. Ο φαρμακευτικός σύλλογος με την παρέμβασή του ζητούσε να επικυρωθεί 

η απόφαση του Υπουργείου, προφανώς επειδή επιζητούσε να αποφευχθεί η διάνοιξη 

νέων επαγγελματικών χώρων. Το Συμβούλιο, όμως, ικανοποίησε τα αιτήματα 

ακύρωσης στηριζόμενο στο άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος της 11 

Σεπτεμβρίου 1925, σύμφωνα με το οποίο, εφόσον συγκεντρωνόταν ικανός αριθμός 

οικιών κατανεμημένων έτσι ώστε να αποτελούν ξεχωριστό οικονομικό κέντρο, τότε 

αναγνωριζόταν η ανάγκη δημιουργίας νέου φαρμακείου. Οι αποφάσεις αυτές της 

Ολομέλειας, παράλληλα με την τήρηση της νομοθεσίας, δικαίωναν την ανάγκη της 

τοπικής κοινωνίας για φαρμακευτική περίθαλψη, πράγμα που είχε αγνοήσει, 

τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, το υπουργείο.  

                                                 
258 Βλ. τις αποφάσεις με αρ. 11, 112, 181, 191, 478-481, 634, 665/1930 της Ολομέλειας.  
259 Ο σύλλογος που προσέφευγε ή παρενέβαινε τις περισσότερες φορές είναι εκείνος της Αθήνας. 
Συνολικά προσφεύγει ή παρεμβαίνει πέντε φορές. 
260 Αντίθετα στην περίπτωση της απόφασης με αρ. 11/1930 το Συμβούλιο δέχτηκε την αίτηση του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και ακύρωσε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, που διόριζε 
νέο συμβολαιογράφο στην εν λόγω περιοχή χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι: αν αποδεικνυόταν 
ότι κατά την τελευταία τριετία για κάθε συμβολαιογράφο δεν αντιστοιχούσαν ετησίως τουλάχιστον 
1500 συμβόλαια, όπως όριζε ο νόμος 3890/1929, απαγορευόταν ο διορισμός συμβολαιογράφου σε 
κενή θέση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιστοιχούσαν μόλις 675 συμβόλαια σε κάθε 
συμβολαιογράφο. 
261 Βλ. τις αποφάσεις με αρ. 478-481/1930 της Ολομέλειας. 
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     Το Συμβούλιο, ωστόσο, εκτός από τον έλεγχο που καλούνταν να επιτελέσει 

σχετικά με τις συνθήκες αποκλεισμού των νέων επαγγελματιών από τους 

επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλόγους, αποτελούσε ταυτόχρονα τον 

εγγυητή της νομιμότητας, για τους συλλόγους αυτή τη φορά, έναντι της διοικητικής 

αυθαιρεσίας. Η διοίκηση, προσπαθώντας να διεισδύσει και να χειραγωγήσει τις 

επαγγελματικές συντεχνίες, παρενέβαινε ακόμα και στον τρόπο διοίκησής τους- και 

μάλιστα με τρόπο σχεδόν απροκάλυπτο. Έτσι διόριζε ανώτατο υπάλληλο υπουργείου 

ως πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων της Εταιρείας 

Ελληνικών Σιδηροδρόμων262, επέφερε τροποποιήσεις διαφορετικές από εκείνες που 

είχε αποφασίσει να κάνει στο καταστατικό του το διοικητικό συμβούλιο του ίδιου 

Ταμείου263, αρνούνταν να αποδώσει σε συνεταιρισμό ήδη πληρωμένα τέλη 

χαρτοσήμου264, δεν τηρούσε τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει έναντι συλλόγου265  

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις το Συμβούλιο ακύρωσε τις πράξεις της 

                                                 
262 Βλ. υπόθεση με αρ. 33/1929 της Ολομέλειας. Η υπόθεση αυτή αφορούσε σε αίτηση ακύρωσης του  
«Ταμείου Συντάξεων της Εταιρείας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων» κατά πράξης του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου προχώρησε, όπως είχε δικαίωμα, στην 
τροποποίηση του καταστατικού του, την οποία και υπέβαλε για έγκριση στο Υπουργείο. Το τελευταίο 
προχώρησε σε δικές του τροποποιήσεις: δε αποδέχτηκε ο πρόεδρος του συμβουλίου να είναι το ίδιο 
πρόσωπο με τον πρόεδρο της εταιρείας∙ αντίθετα, προχώρησε στο διορισμό ανώτερου υπάλληλου του 
υπουργείου ως πρόεδρου. Επίσης, προχώρησε στην αντικατάσταση της σύνθεσης του διοικητικού 
συμβουλίου. Ακόμη, πρόσθεσε άρθρο που επέτρεπε την εξαγορά δεκαετούς σιδηροδρομικής 
υπηρεσίας σε άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ελλάδα ή τη Μικρά Ασία για τους νεοεγγραφέντες 
μετόχους του Ταμείου. Η εξαγορά, για εκείνους που είχαν ηλικία μικρότερη των 55 ετών, θα γινόταν 
μέσω μηνιαίων δόσεων, ενώ για εκείνους που είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους θα 
γινόταν εφάπαξ.  
263 Βλ. υπόθεση με αρ. 96/1929 της Ολομέλειας. 
264 Βλ. υπόθεση με αρ. 748/1930 της Ολομέλειας. Η υπόθεση αφορούσε σε αίτηση ακύρωσης του 
«Παραγωγικού συνεταιρισμού αποζημιοθέντων αρτοποιών Αθηνών και Περιχώρων "ο Φοίνιξ"» κατά 
πράξης του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με το νόμο 3769/1929 «περί αποζημιώσεως μικρών 
αρτοποιών» οι αρτοποιοί, για τις ζημιές που είχαν υποστεί λόγω της διατίμησης του ψωμιού, 
μπορούσαν να ζητήσουν από ειδική επιτροπή να προσδιορίσει την αποζημίωσή τους. Για το σκοπό 
αυτόν και βάση του νόμου 4573/1930 συστάθηκε σχετικός συνεταιρισμός στον οποίο και πιστώθηκε 
το ποσό των 2.500.000 δρχ από το «Ταμείο Άρτου». Το Υπουργείο επέβαλλε στο ποσό αυτό τέλος 
χαρτοσήμου, το οποίο, όμως, είχε ήδη καταβληθεί από το συνεταιρισμό. Ο τελευταίος υπέβαλλε 
αίτηση θεραπείας προκειμένου να του επιστραφεί πίσω το ποσό του τέλους, αλλά ο υπουργός 
απέρριψε την αίτηση.   
265 Βλ. απόφαση με αρ. 14/1930. Η απόφαση αφορούσε σε αίτηση ακύρωσης των συλλόγων ποινικών 
κλητήρων Αθηνών - Πειραιώς κατά πράξεων των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Το 
δημόσιο υποχρεωνόταν να παρέχει στα μέλη του συλλόγου μία χειμερινή και μία θερινή στολή, καθώς 
και να εξασφαλίσει με οποιονδήποτε τρόπο (παρέχοντας δωρεάν διαρκή εισιτήρια ή να καταβάλει 
χρήματα 30 δρχ. κατά μέσο όρο ημερησίως) τη δωρεάν κυκλοφορία τους με το σιδηρόδρομο ή 
τροχιόδρομο της περιφερείας τους. Το Δικαστήριο αποδεχόμενο ότι η μη αναγραφή στις συμβάσεις 
που υπάρχουν μεταξύ του δημοσίου και εταιρειών των υποχρεώσεων των εταιρειών προς τους 
συλλόγους  δεν απαλλάσσει τις υποχρεώσεις του δημοσίου έναντι των μελών του συλλόγου, ακύρωσε 
τις πράξεις των υπουργείων.  
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διοίκησης, αρνούμενο να της αναγνωρίσει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στο 

εσωτερικό των επαγγελματικών συντεχνιών266.  

 

 

 

Τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

Οι δεκάδες ή μάλλον οι εκατοντάδες υποθέσεις που αφορούσαν σε ζητήματα της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτύχθηκαν ενώπιον κυρίως του Β΄ Τμήματος του 

Συμβουλίου267 αποδεικνύουν την ανάγκη που υπήρχε για τη δημιουργία ενός θεσμού 

που θα αντιμετώπιζε τη σύγκρουση μεταξύ των τοπικών φορέων εξουσίας με 

εκπροσώπους της κεντρικής κρατικής διοίκησης. Στην εργασία αυτή δεν θα ήταν 

δυνατό να μελετηθούν σε βάθος όλες οι κατηγορίες των αποφάσεων που αναφέρονται 

στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε ειδική μελέτη και 

εξειδικευμένες γνώσεις. Στο υποκεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι 

πλέον αντιπροσωπευτικές αποφάσεις και να εκτεθούν συγκεκριμένοι προβληματισμοί 

σχετικά με το ρόλο του Συμβουλίου στη λήψη αυτών.   

    Το 1912 ψηφίστηκε ο νόμος ΔΝΖ΄ «Περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων» με 

τον οποίο καταργήθηκαν οι ευρύτεροι Δήμοι της Οθωνικής περιόδου. Το 1926 

εκδόθηκε διάταγμα το οποίο συγκέντρωσε την ως τότε νομοθεσία τη σχετική με τις 

κοινότητες και τους δήμους σ ένα ενιαίο κείμενο268. Αν και το σύνταγμα του 1927269 

στο κεφάλαιο Ι΄ και στο άρθρο 107 όριζε ότι «Το κράτος ασκεί, καθώς ο νόμος ήθελε 

ορίσει μόνον ανωτάτη εποπτεία επί των οργανισμών επί της τοπικής αυτοδιοικήσεως, 

μη εμποδίζουσαν την πρωτοβουλίαν και την ελευθέραν δράσιν αυτών»270 και  στο 

                                                 
266 Στην περίπτωση της υπόθεσης με αρ. 748/1930 το υπουργείο μετά από σχετική γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου δέχτηκε να επιστρέψει το ποσό από τα τέλη στο Ταμείο και το τελευταίο 
απέσυρε την αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από αυτά η δίκη 
θεωρήθηκε κατηργημένη.  
267 Οι αποφάσεις του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου, που ήταν σχετικές με προσφυγές που αφορούσαν 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανέρχονταν σε 207. Από αυτές, 25 απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες και 93 
ως αβάσιμες, ενώ το Συμβούλιο έκανε αποδεκτές τις 89. Βλ. Στάμος Α. Παπαφράγκος, ό.π., σ. 35.  
268 Για τη κωδικοποίηση αυτή βλ. Θωμάς Θ. Βελλιανίτης, Κώδιξ της Δημοτικής και Κοινοτικής 
Νομοθεσίας, εκδ. Λ. Θ. Λαμπροπούλου, τ. 1 -2, 1929.  
269 Ειδικότερα το σύνταγμα του 1927 μεταξύ άλλων διασφάλιζε ότι: α) η διαχείριση των τοπικών 
υποθέσεων θα γινόταν από τους πολίτες, β) η κοινότητα θα αναγνωριζόταν ως η πρώτη βαθμίδα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) η τοπική αυτοδιοίκηση θα περιελάμβανε δύο βαθμούς, δ) το κράτος είχε τη 
δυνατότητα, όχι, όμως, την υποχρέωση να ενισχύει οικονομικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Για 
περισσότερα βλ. Αναστάσιος Ι. Τάχος, Διοικητική Επιστήμη, εκδ. Σάκκουλας, 1985,  σ. 177-178.   
270 Ο Αλ. Σβώλος σημείωνε για το άρθρο 107 ότι «Ιδιαιτέρως σημαντικήν και, διά τη δυναμικότητά της, 
γενικώτερον ενδιαφέρουσαν τον Λαόν, την θεμελιωδώς συγκεντρουμένην εις το άρθρον 107 υπόδειξιν 
του νέου συντάγματος – περί αυτοδιοικήσεως. […] Αλλά το άξιον λόγου δεν είναι καθ’ εαυτήν η 
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άρθρο 108 ότι «Η διοικήσις του Κράτους οργανούται κατά σύστημα αποκεντρωτικόν, 

εις τρόπον ώστε η κρατική εξουσία να είναι όσον το δυνατόν περισσότερον προσιτή εις 

τους πολίτας […] Αι κεντρικαί  υπηρεσίαι πρέπει να έχουν μόνον την γενικήν 

διεύθυνσιν και εποπτείαν», εντούτοις οι γενικοί διοικητές, οι νομάρχες και οι έπαρχοι, 

οι φορείς δηλαδή και οι εκπρόσωποι της κεντρικής εξουσίας σε περιφερειακό 

επίπεδο, πολλές φορές όχι μόνο δεν είχαν ρόλο εποπτικό και υποβοηθητικό, αλλά –

αντίθετα- δρούσαν ως μέσα με τα οποία η κεντρική εξουσία επιχειρούσε να 

χειραγωγήσει τις τοπικές κοινωνίες. Δεν ήταν όμως και λίγες οι φορές που οι εν λόγω 

φορείς, απομακρυσμένοι και από τις ίδιες τις επιταγές της κεντρικής κρατικής 

διοίκησης εμπλέκονταν με τοπικούς φορείς και ακολουθούσαν μία δική τους, 

ανεξάρτητη πολιτική που υπάκουε είτε στην εξυπηρέτηση ίδιων συμφερόντων είτε 

στην απλή επίδειξη πολιτικής κυριαρχίας.  

     Ασφαλώς, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκπρόσωποι της 

κεντρικής εξουσίας στην περιφέρεια με τη στάση τους δικαίωναν το λόγο για τον 

οποίο είχαν διοριστεί σε αυτές τις θέσεις. Προσπαθούσαν πράγματι να ελέγχουν τις 

αποφάσεις των δήμων και των κοινοτήτων, να επισημαίνουν τις παραλείψεις ή τις 

υπερβάσεις της νομιμότητας που επιχειρούνταν από τους τοπικούς φορείς εξουσίας, 

να ακυρώνουν τις αποφάσεις των φορέων αυτών όταν εκείνες δεν ήταν σύννομες. Το 

εγχείρημα αυτό, που στην πράξη παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες, υπενθύμιζε στους 

κοινοτάρχες και στους δημάρχους ότι η κεντρική εξουσία ήταν παρούσα μέσω των 

εκπροσώπων της, έτοιμη να διαφυλάξει τη νομιμότητα και να προστατεύσει το 

κοινωνικό συμφέρον της τοπικής κοινωνίας όποτε και για οποιοδήποτε λόγο αυτό 

βαλλόταν από κακούς τοπάρχες. Άλλωστε η Ελλάδα του μεσοπολέμου, όπως έχει ήδη 

επισημανθεί και αλλού σε τούτη την εργασία, δεν ήταν απαλλαγμένη από το 

πελατειακό σύστημα, τους κομματικούς ρεβανσισμούς και τις πολιτικές διώξεις.  

     Το Συμβούλιο αποτέλεσε το σημείο κατάληξης πολλών διαφορών μεταξύ 

μεμονωμένων πολιτών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους εκπροσώπους 

της κεντρικής εξουσίας. Κλήθηκε δηλαδή να αντιμετωπίσει, να διερευνήσει, να δεχτεί 

ή να απορρίψει προσφυγές που έγιναν σε αυτό σχετικές με αποφάσεις γενικών 

διοικητών, νομαρχών και επάρχων. Και φαίνεται ότι με τις αποφάσεις του 

αναγνώριζε πως για μία επιτυχημένη και αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση 

                                                                                                                                            
καταχύρωσις της αυτοδιοικήσεως όσον η έκτασις  την οποίαν το σύνταγμα επιτρέπει εις τον νομοθέτην 
να προσδώση εις την υπό των πολιτών «απ’ ευθείας διαχείρισιν των τοπικών υποθέσεων», βλ. 
Αλέξανδρος Σβώλος, Το νέον σύνταγμα…, σ. 39, βλ. επίσης και κριτική στο Κώστας Γέραγας, Σελίδες 
από την διοικητικήν ιστορίαν της Ελλάδος, χ.ε., 1947, σ. 135 κε.  
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χρειαζόταν η χρηστή και νόμιμη λειτουργία όχι μόνο των τοπικών φορέων εξουσίας, 

αλλά και των κυβερνητικών οργάνων που τους επόπτευαν, ώστε ούτε τα 

αυτοδιοικητικά όργανα να παρεκκλίνουν από το σκοπό τους, που δεν ήταν άλλος από 

την εξυπηρέτηση του κοινού καλού, αλλά ούτε και οι εποπτεύοντες με τις πράξεις 

τους να καταργούν την τοπική αυτοδιοίκηση.  

     Εν προκειμένω, πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας αφορούσαν στους 

προϋπολογισμούς των κοινοτήτων και των δήμων271. Η συνήθης διαδικασία που 

ακολουθούνταν ήταν εκείνη που προέβλεπε ότι μετά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού της κοινότητας ή του δήμου από το δημοτικό ή το κοινοτικό 

συμβούλιο, αυτός αποστελλόταν στο γενικό διοικητική, το νομάρχη ή τον έπαρχο για 

έλεγχο και έγκριση. Εκείνος, μετά από το σχετικό έλεγχο, μπορούσε είτε να εγκρίνει 

τον προϋπολογισμό είτε, αν υπήρχαν ευρήματα παραβίασης της νομιμότητας, να 

διαγράψει δαπάνες που δεν θεωρούσε σύννομες, να επιφέρει οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις έκρινε απαραίτητες ώστε να ευθυγραμμιστεί το κείμενο του 

προϋπολογισμού με τη νομιμότητα, και, τέλος, να τον αποστείλει πίσω στο δήμο ή 

στην κοινότητα για την εκτέλεση του ή για τη διόρθωση των παραλείψεων.    

     Η νομοθετική εξουσία, θέτοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούσαν να 

κινηθούν οι προϋπολογισμοί των δήμων και των κοινοτήτων, άφηνε σε αυτούς σαφή 

περιθώρια αυτενέργειας. Οι τοπικοί φορείς εξουσίας μπορούσαν, βάσει της 

νομοθεσίας και προκείμενου να αποκτήσουν έσοδα, να επιβάλουν 

δημοτικούς/κοινοτικούς φόρους προς εξυπηρέτηση των εξόδων της τοπικής 

κοινωνίας και της εκτέλεσης των δημοτικών/κοινοτικών έργων. Είχαν επίσης το 

δικαίωμα, αν το έκριναν αναγκαίο, να αναστείλουν ή να καταργήσουν την είσπραξη 

των φόρων αυτών, όταν συνέτρεχαν λόγοι που δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο, όπως 

ήταν οι θεομηνίες. Μάλιστα, οι αποφάσεις των δήμων ή των κοινοτήτων που 

λαμβάνονταν στα πλαίσια της αυτενέργειας που είχε θεσμοθετήσει η νομοθετική 

εξουσία, δεν επιδέχονταν οποιαδήποτε παρέμβαση από το διορισμένο από την 

κεντρική κυβέρνηση αξιωματούχο.  

     Έτσι, στην περίπτωση της απόφασης με αριθμό 25/1929 του Β΄ Τμήματος,  το 

κοινοτικό συμβούλιο της κοινότητος Μουριών Θεσσαλονίκης αποφάσισε να μην 

εισπραχθεί από τους κατοίκους της κοινότητας, που στην πλειονότητά τους ήταν 

πρόσφυγες, ο άμεσος κοινοτικός φόρος τον οποίο το ίδιο είχε επιβάλει στα προϊόντα 

                                                 
271 Σχετικά με τους προϋπολογισμούς των δήμων και των κοινοτήτων βλ. Θωμάς Θ. Βελλιανίτης, ό.π., 
τ. 1, σ. 123 – 131.  
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γης και στους κατόχους μεγάλων ζώων, λόγω ξηρασίας και σιτοδείας. Ο νομάρχης272 

ακύρωσε την απόφαση αυτή επειδή η μη είσπραξη του φόρου θα σήμαινε την 

αδυναμία εκτέλεσης κοινοτικών έργων. Ωστόσο, το Συμβούλιο, στο οποίο προσέφυγε 

η κοινότητα, έκανε δεκτή την προσφυγή επειδή θεώρησε ότι ο νομάρχης με το να 

καταργήσει την απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου υπερέβη την εξουσία του και 

αναγνώρισε στον εαυτό του το δικαίωμα της επιβολής της κοινοτικής φορολογίας, 

πράγμα που εκ του νόμου είχαν μόνο οι κοινοτικές αρχές. Η υποκατάσταση της 

συγκεκριμένης αρμοδιότητας, την οποία ο νόμος παρείχε στο κοινοτικό συμβούλιο, 

από τον εκπρόσωπο της κεντρικής διοίκησης δεν έγινε αποδεκτή από το Δικαστήριο, 

που με αυτόν τον τρόπο του υπενθύμισε το νόμιμο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του. 

     Όμοια και σε μία σειρά από άλλες αποφάσεις του, όπως ήταν οι αποφάσεις με 

αριθμό 240, 404, 772 του Β΄ Τμήματος, το Συμβούλιο εντόπισε και δε δέχτηκε τις 

αντικανονικές πράξεις των διορισμένων εκπροσώπων της κεντρικής κυβέρνησης. Στις 

δύο πρώτες από αυτές τις υποθέσεις, το Συμβούλιο αρνήθηκε ότι ο νομάρχης είχε 

δικαίωμα να επιφέρει μεταρρυθμίσεις σε νεοπαγή και ψηφισθέντα από το δημοτικό 

συμβούλιο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου273∙ αλλά και στην τρίτη 

υπόθεση, το Συμβούλιο αρνήθηκε ότι ο νομάρχης μπορεί, στο πλαίσιο της νόμιμης 

αυτεπάγγελτης από αυτόν εγγραφής πίστωσης στον προϋπολογισμό κοινότητας, να 

εγγράφει αυθαίρετο ποσό και όχι εκείνο που προβλέπεται από το νόμο274.  

     Αντίθετα, το Συμβούλιο δέχτηκε ότι η εποπτεία των αρχών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης από  το κράτος, την οποία προέβλεπε το σύνταγμα, συνίστατο και στο 

δικαίωμα των διορισμένων κρατικών αξιωματούχων να ασκούν έλεγχο νομιμότητας 

στις αποφάσεις των τοπικών αρχών και, όχι μόνο να ακυρώνουν τις παράνομες 

πράξεις τους, αλλά και να τις τροποποιούν, εφόσον βέβαια κάτι τέτοιο προβλεπόταν 

                                                 
272 Τον Ιούλιο του 1929 ψηφίστηκε ο νόμος 4250 «Περί Νομαρχών», ο οποίος καθόριζε για πρώτη 
φορά τα προσόντα που έπρεπε να διαθέτουν οι νομάρχες. Ο νόμος όριζε ότι πρόεδρος της επιτροπής 
που θα γνωμοδοτούσε για το διορισμό των νομαρχών θα ήταν ο Α΄ αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. Επίσης στο άρθρο 4  οριζόταν ότι «Ο νομάρχης προηγείται πασών των εν τω Νομώ 
πολιτικών, στρατιωτικών και ναυτικών αρχών». Για την εξουσία του νομάρχη βλ. Σπυρίδων Ι. 
Φλογαΐτης, Το ελληνικό διοικητικό σύστημα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1987, σ. 132-135. 
273 Μάλιστα, το Δικαστήριο δέχτηκε ότι ο νομάρχης είχε μόνο το δικαίωμα έγκρισης ή ακύρωσης του 
οργανισμού και, επιπρόσθετα, στην υπόθεση 240/1930, δέχτηκε πως υπέπεσε σε πλάνη σχετικά με τα 
πραγματικά γεγονότα (erreur de faits), πράγμα που αποτελούσε παράβαση του νόμου. 
274 Η υπόθεση με αριθμό 772/1930 αφορούσε σε προσφυγή του Δήμου Αθηναίων για ακύρωση 
απόφασης του νομάρχη Αττικοβοιωτίας∙ παρενέβαινε ο πρώην διευθυντής του δημοτικού μαιευτηρίου 
ο οποίος είχε απολυθεί. Βάσει, όμως, του νόμου 4548/1930 ο διευθυντής είχε επανέλθει αυτοδικαίως. 
Το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε εγγράψει στον προϋπολογισμό ανάλογη πίστωση για την αντιμισθία 
και ο νομάρχης, αυτεπαγγέλτως, ενέγραψε ποσό κατά 2000 δρχ. μεγαλύτερο από αυτό που λάμβανε 
πριν ο διευθυντής. Το Δικαστήριο δέχτηκε πως σωστά ο νομάρχης ενέγραψε αυτεπαγγέλτως την 
πίστωση, αλλά ο επαναπροσληφθείς έπρεπε  να λάβει τις προηγούμενες αποδοχές. 
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από τη νομοθεσία. Έτσι, η υπόθεση με αριθμό 6/1930 του Β΄ Τμήματος   αφορούσε 

σε προσφυγή της κοινότητας Πωγωνίου Ιωαννίνων κατά απόφασης του τοπικού 

επάρχου, που όχι μόνο εξέδωσε ο ίδιος αντί του κοινοτικού συμβουλίου εντάλματα 

πληρωμής, αλλά και τιμώρησε τον πρόεδρο της κοινότητας ο οποίος αρνήθηκε να 

εκδώσει τα εντάλματα αυτά275. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την αίτηση της 

κοινότητας θεωρώντας ότι ο έπαρχος ενήργησε σύμφωνα με το νόμο. Το δικαστήριο 

αναγνώρισε, δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα του αξιωματούχου της 

κεντρικής διοίκησης να υποκαταστήσει την τοπική αρχή στην εξουσία που εκείνη 

είχε για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής και να τα εκδώσει ο ίδιος∙ 

ταυτόχρονα δε, του αναγνώρισε το δικαίωμα ως πολιτικός προϊστάμενος να επιβάλει 

ποινή στον πρόεδρο της κοινότητας που αρνήθηκε να εκτελέσει ενέργεια την οποία   

προέβλεπε ο νόμος276.  

     Το Συμβούλιο με τη νομολογία του αναγνώρισε, επίσης, το απόλυτο δικαίωμα των 

δήμων και των κοινοτήτων, εφόσον δεν παραβιαζόταν η νομοθεσία, να ρυθμίζουν 

όλα εκείνα τα ζητήματα που απέβλεπαν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της 

τοπικής κοινωνίας, αλλά και κάθε μέλους της ξεχωριστά. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, 

η συνταγματική επιταγή που παραχωρούσε στις τοπικές αυτοδιοικητικές εξουσίες την 

ευθύνη για την προαγωγή του καλού των τοπικών κοινωνιών ήταν απαραβίαστη και, 

βάσει αυτού του σκεπτικού, δεν επέτρεπε στους φορείς της κεντρικής εξουσίας, 

παρόλο που είχαν στην εποπτεία τους τις πράξεις των τοπικών αρχόντων, να 

υπερβούν το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, εντός του οποίου όφειλαν να κινούνται. Η 

πρόθεση του Συμβουλίου να διαφυλάξει και να εφαρμόσει συνταγματικές και 

νομοθετικές επιταγές που παραχωρούσαν στην τοπική αυτοδιοίκηση δυνατότητες 

αυτοοργάνωσης, αυτοελέγχου και αυτενέργειας προς το συμφέρον των πολιτών της 

                                                 
275 Ο γενικός διοικητής Ηπείρου, προκειμένου να προσλάβει, με ενιαύσια θητεία, μηχανικό και το 
αναγκαίο προσωπικό για τις κοινότητες της δικαιοδοσίας του, αντί μηνιαίας αποζημίωσης 12000 δρχ. 
και μετά από έγκριση του υπουργού των Εσωτερικών, κατένειμε τη δαπάνη ανάλογα με τη δυνατότητα 
του προϋπολογισμού κάθε κοινότητας και την ανάγκη που είχε κάθε μία από αυτές να απασχολεί 
μηχανική υπηρεσία. Ο έπαρχος παρήγγειλε στον πρόεδρο Πωγωνίου να εκδώσει τα οικεία χρηματικά 
εντάλματα σε βάρος της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού, εκείνος όμως αρνήθηκε θεωρώντας 
ότι η σχετική δαπάνη ήταν δυσβάσταχτη σε σχέση με τους πόρους της κοινότητας.   
276Όσον αφορά στις πειθαρχικές αρμοδιότητες του νομάρχη, έναντι των τοπικών φορέων εξουσίας, το 
Ανώτατο Δικαστήριο δέχτηκε με απόφαση του ότι υπάρχουν περιορισμοί στην πειθαρχική εξουσία των 
νομαρχών έναντι των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι στην υπόθεση  με αριθμό 278/1930 του 
Β΄ Τμήματος το Συμβούλιο ακύρωσε πειθαρχική ποινή που επέβαλλε ο νομάρχης κατά δημάρχου, 
επειδή εκείνος είχε αρνηθεί να του παράσχει διάφορα υπηρεσιακά στοιχεία. Ο νομάρχης επέβαλλε την 
ποινή βασιζόμενος στο άρθρο 5 του νόμου 1149/1923 «Περί Γενικών Διοικήσεων εν ταις Νέαις 
Χώραις», ο οποίος, όμως , δεν είχε εφαρμογή στην «Παλαιά Ελλάδα» 
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ήταν σαφής και δεν περιοριζόταν από τις τυχόν προθέσεις της κεντρικής εξουσίας να 

νοθεύσει ή να καταργήσει στην πράξη τις θεσμοθετημένες αυτές επιταγές277. 

     Επίσης, το Δικαστήριο με τη νομολογία του, που αφορούσε στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, όταν το απαιτούσαν οι περιστάσεις και προκειμένου η διοίκηση των 

τοπικών κοινωνιών να γίνει περισσότερο αποτελεσματική, δε δίσταζε να ερμηνεύσει 

με ευελιξία την κείμενη νομοθεσία, χωρίς φυσικά να την παραβιάζει, αφήνοντας 

περισσότερο χώρο για κινήσεις που θα υπερέβαιναν τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις 

και θα έδιναν ταχύτερες λύσεις, κυρίως σε ζητήματα που ανέκυπταν αιφνιδίως. Υπό 

αυτή την οπτική, το Συμβούλιο δέχτηκε ότι η οριστικότητα του προϋπολογισμού δεν 

ήταν απόλυτη, αλλά υπόκειτο σε παρεκκλίσεις τις οποίες επέβαλλε η καλή διαχείριση  

της δημοτικής ή της κοινοτικής περιουσίας278. Έτσι, αν μετά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού, επέρχονταν «νομικά γεγονότα ή αποχρώντως δικαιολογημένα 

πραγματικά περιστατικά279»  που δικαιολογούσαν αλλαγές, τότε αυτές δεν ήταν μόνο 

επιτρεπτές αλλά και επιβεβλημένες.   

     Το Δικαστήριο, εξάλλου, δεν έθετε μόνο τα όρια εντός των οποίων έπρεπε να 

κινούνται οι  διοικητικές και τοπικές αρχές, αλλά ταυτόχρονα καθόριζε και το δικό 

του πλαίσιο αρμοδιότητας εκτός του οποίου η σύννομη δικαιοδοσία του δεν 

υφίστατο. Έτσι, σε μία σειρά περιπτώσεων υπενθύμιζε στους εμπλεκόμενους την 

αναρμοδιότητά του να εκδικάσει αιτήσεις που καταφέρονταν εναντίον αποφάσεων 

ορισμένων οργάνων280, παρέπεμπε συγκεκριμένες υποθέσεις στη δικαιοδοσία των 

                                                 
277Το Δικαστήριο δικαίωσε με αποφάσεις του μία σειρά από δήμους και κοινότητες που προσέφυγαν 
σε αυτό, προκειμένου να προφυλαχτούν από την αυθαιρεσία των εκπροσώπων της κεντρικής εξουσίας. 
Έτσι, στην υπόθεση με αριθμό 48/1929 δικαίωσε την κοινότητα που επιθυμούσε να αναλάβει η ίδια 
την αποζημίωση γιατρού για τη δωρεάν ιατρική περίθαλψη των πολιτών της∙ στην υπόθεση με αριθμό 
203/1929 δικαίωσε την κοινότητα που αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τη θέρμανση και την 
καθαριότητα των σχολείων της περιφέρειας της∙ στην υπόθεση με αριθμό 200/1930 δικαίωσε δήμο που 
επιθυμούσε να παρέχει τα μέσα σε άπορους μαθητές ώστε να φοιτούν στα σχολεία∙ δικαίωσε, τέλος, 
στην υπόθεση με αριθμό 152/1930 δήμο, που αποφάσισε να παρέχει χρηματική βοήθεια σε 
υπαλλήλους του, οι οποίοι αντιμετώπιζαν αποδεδειγμένα οικονομικά προβλήματα. Βλ. Στάμος 
Παπαφράγκος, Μελέται, σ. 303 – 304. 
278 Βλ. απόφαση με αριθμό 170/1930 του Β΄ Τμήματος. Το δημοτικό συμβούλιο, με πράξη του, 
αποφάσισε να χορηγήσει στο γραφέα του δήμου χρηματική αποζημίωση 2500 δρχ., σε βάρος του 
δημοτικού προϋπολογισμού, για τις πρόσθετες υπηρεσίες που πρόσφερε, επί ενάμιση μήνα, όταν 
αναπλήρωνε τον απολυθέντα γραμματέα. Την πράξη ακύρωσε ο νομάρχης με απόφαση του με την 
αιτιολογία ότι δεν προβλέπονταν αποζημιώσεις για έκτακτες υπηρεσίες  και ότι δεν προβλεπόταν η 
διάθεση πίστωσης για έναν άλλον σκοπό από εκείνο που ήταν αρχικώς προορισμένη. 
279Βλ. απόφαση με αριθμό 149/1930 του Β΄ Τμήματος. Το Δικαστήριο στην υπόθεση αυτή 
αντιμετώπισε και ένα άλλο ζήτημα. Υπήρξε αντίδραση ενός δημοτικού συμβούλου ο οποίος 
ισχυρίστηκε ότι ο δήμαρχος κακώς προσέφυγε, ως πρόσωπο, ενώπιον του Συμβουλίου, ενώ, 
υποστήριζε ο σύμβουλος, αυτό το δικαίωμα το είχε μόνο το δημοτικό συμβούλιο στο σύνολο του. Το 
θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία στο δημοτικό συμβούλιο και η πλειοψηφία αποδέχτηκε ότι το δικαίωμα 
της προσφυγής το είχε μόνο το δημοτικό συμβούλιο. Αντίθετα, το Δικαστήριο δέχτηκε πως ο 
δήμαρχος  δικαιούταν, ως εκλογέας, να προσβάλει με αίτηση ακυρότητας απόφαση του νομάρχη.   
280 Ενδεικτικά βλ. αποφάσεις με αριθμό 40, 63, 280, 569, 735/1930 του Β΄. 
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τακτικών δικαστηρίων όπου αυτές ανήκαν σύμφωνα με το νόμο281 και ακύρωνε 

πράξεις της διοίκησης η οποία, υποκαθιστώντας τη δικαστική εξουσία, αποφαινόταν 

αρνητικά  για τη συνταγματικότητα κάποιων νόμων. Ιδιαίτερα η τελευταία περίπτωση 

αφορούσε σε κρατικούς φορείς, όπως ήταν η Αεροπορική Άμυνα, που διεκδικούσαν 

για λογαριασμό τους και τελικά ιδιοποιούνταν με αποφάσεις τους εκτάσεις που ο 

νόμος απέδιδε στις τοπικές κοινότητες. Το Συμβούλιο ακύρωνε τις αποφάσεις αυτές  

αναγνωρίζοντας τον παράτυπο χαρακτήρα τους, αλλά συγχρόνως υπογράμμιζε και τη 

δική του αναρμοδιότητα να εκδικάσει παρόμοιες υποθέσεις που ενέπιπταν στη 

δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων282. Αυτή η αυστηρή περιχαράκωση των 

ορίων της κάθε εξουσίας εκ μέρους του  ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου 

συνέβαλε αφενός στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποφυγή συγκρούσεων 

και παρανοήσεων, αφετέρου στην εμπέδωση του πλαισίου δικαιοδοσίας των 

διοικητικών και των πολιτικών δικαστηρίων.   

  Όμως και σε αυτή την κατηγορία το Συμβούλιο επέδειξε χαρακτηριστική ατολμία, 

όταν αντιμετώπισε υποθέσεις που απαιτούσαν από πλευράς του μια διάθεση 

υπέρβασης των κοινωνικών εσκαμμένων, προκειμένου να ανοιχθούν νέοι 

νομολογιακοί δρόμοι και  να γίνουν αποδεκτές ριζοσπαστικές για την εποχή 

κοινωνικές αντιλήψεις. Η υπόθεση με αριθμό 167/1930 του Β΄ Τμήματος283  

αποδεικνύει ότι το δικαστήριο δεν ήταν διατεθειμένο, τουλάχιστον όχι στα δύο πρώτα 

                                                 
281 Ενδεικτικά βλ. αποφάσεις με αριθμό 709/ 1930 της Ολομέλειας και 133, 220, 689/1930 του Β΄ 
Τμήματος. και 543/1930 της Ολομέλειας. 
282 Έτσι με τέσσερις αποφάσεις του, τις με αριθμό 206, 207, 208, 209/1929 του Β΄ Τμήματος, το 
Συμβούλιο έκανε δεκτές τις ισάριθμες αιτήσεις ακύρωσης κοινοτήτων κατά πράξεων της Αεροπορικής 
Άμυνας και εγγράφων των αρμόδιων τοπικών οικονομικών εφόρων. Με το νόμο 4108/1929 «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί δήμων και κοινοτήτων»,   
παραχωρήθηκε στις κοινότητες η κυριότητα των βοσκήσιμων τόπων που άνηκαν σε διαλυμένες μονές 
και βρίσκονταν εντός των ορίων της περιφερείας τους. Η υπηρεσία της Αεροπορικής Άμυνας με τις 
πράξεις της και ο οικονομικοί έφοροι ισχυρίστηκαν ότι η διάταξη του νόμου στην οποία στηρίχθηκε η 
παραχώρηση ήταν αντισυνταγματική και για αυτό το λόγο δεν θα έπρεπε να προχωρήσουν στην 
κατοχή των κτημάτων. 
283 Η υπόθεση αφορούσε σε προσφυγή ειδικού γραμματέα της κοινότητας Κηπιών για ακύρωση 
απόφασης του νομάρχη Καβάλας. Ο ειδικός γραμματέας προσκλήθηκε με απόφαση του κοινοτικού 
συμβουλίου και ύστερα από πρόταση του προέδρου της κοινότητας σε απολογία, επειδή συζούσε 
παράνομα με γυναίκα, καθώς και για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Με αναφορά του ο 
γραμματέας επεσήμαινε ότι ήταν «τακτικότατος στην εργασία του και ότι δεν συζούσε με την γυναίκα, 
απλά περίμενε να περάσει το πένθιμο χρονικό διάστημα της χηρείας της προκειμένου να τη νυμφευθεί». 
Το κοινοτικό συμβούλιο δε θεώρησε επαρκή την απολογία του γραμματέα και με απόφασή του τον 
απέλυσε. Ο απολυθείς υπέβαλλε ένσταση κατά της απόφασης ενώπιον του νομάρχη, ισχυριζόμενος ότι 
«ήταν τακτικός στην εργασία του και ότι «όλα τα άλλα τα ενορχήστρωσε προσωπικός εχθρός του και 
σύμβουλος στην κοινότητα». Στο μεταξύ, το κοινοτικό συμβούλιο είχε διορίσει άλλον στην θέση του. 
Κατά και αυτής της απόφασης υπεβλήθη νέα ένσταση ενώπιον του νομάρχη, ο οποίος με απόφασή του 
απέρριψε και τις δύο ενστάσεις. Το Συμβούλιο απέρριψε την προσφυγή επειδή «Το θέμα ηθικής 
επισείει την ποινή της απόλυσης, άλλωστε ούτε ο αιτών δεν αρνήθηκε ότι συζεί με την γυναίκα. Ο 
κώδικας στα άρθρα 42 & 43 είναι κάθετος σε τέτοια ζητήματα».  
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χρόνια της λειτουργίας του, να έλθει σε σύγκρουση με τα ήθη της εποχής, 

προκειμένου να αμφισβητήσει διατάξεις νομοθετημάτων που παρενέβαιναν 

ρυθμιστικά στην προσωπική ζωή των πολιτών. Δεν εννοούμε, φυσικά, ότι το 

Συμβούλιο θα έπρεπε να παραβεί το νόμο ούτε ότι η τελική απόφασή του ήταν 

παράνομη.  Όμως, με δεδομένο το γόητρό του, θα μπορούσε μέσω μίας απόφασης 

του, αν όχι να αλλάξει, τουλάχιστον να προκαλέσει και να ανοίξει συζητήσεις 

σχετικές με ζητήματα που άπτονταν των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Όπως 

και σε άλλες περιπτώσεις, όμως, το Συμβούλιο δεν τόλμησε κάτι τέτοιο. Και από την 

άποψη αυτή, αναπαρήγαγε τον κοινωνικό συντηρητισμό και ευνόησε τη διαιώνιση 

των στεγανών που  αφορούσαν στον ιδιωτικό βίο των πολιτών.  

.  

 

 

Φορολογικές υποθέσεις. 

 

      Το Συμβούλιο, ως ανώτατο αναιρετικό δικαστήριο, είχε αποφασιστικό ρόλο και 

σε φορολογικές υποθέσεις ήδη από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, 

επηρεάζοντας με τη νομολογία του όχι μόνο τα κατώτερα φορολογικά δικαστήρια, 

αλλά και τη φορολογική νομοθεσία, καθώς και την ίδια τη δημοσιονομική πρακτική 

βοηθώντας «στη διαμόρφωση γενικών και ειδικών νομικών εγγυήσεων υπέρ του 

φορολογουμένου, έναντι του δημοσίου»284. Ο αναιρετικός ρόλος του Συμβουλίου 

επεκτεινόταν ακόμα και σε αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δικαστηρίου 

αρχαιότερου από ίδιο285.  

      Το Συμβούλιο με τις αποφάσεις του διαφύλαξε τις εγγυήσεις που έπρεπε να 

τηρούνται και που σχετίζονταν με τη συμπεριφορά του φορολογικού δικαστή κατά 

την επίλυση της φορολογικής διαφοράς, εφαρμόζοντας το κατάλληλο δικονομικό 

σύστημα το οποίο εξασφάλιζε την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του 

δικαιοδοτικού οργάνου. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις αναίρεσε την αρχική 

ετυμηγορία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είτε αυθαίρετα επικύρωνε αποφάσεις του 

αρμόδιου διοικητικού οργάνου είτε δεν τηρούσε το ίδιο σχετικές δικονομικές 

διατάξεις. 

                                                 
284 Λουκάς Γ. Θεοχαρόπουλος, Η συμβολή του Συμβουλίου Επικρατείας εις την διαμόρφωσιν νομικών 
εγγυήσεων υπέρ του φορολογουμένου, στο Τόμος Τιμητικός…, σ. 402.  
285 Το Ελεγκτικό Συνέδριο υπήρξε το πρώτο ανώτατο δικαστήριο που ιδρύθηκε στο νέο ελληνικό 
κράτος και λειτουργεί απρόσκοπτα από το 1833.  
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     Το 1929 εισήχθησαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τρεις υποθέσεις286 που 

αφορούσαν σε αιτήσεις αναίρεσης του ίδιου πολίτη κατά ισάριθμων αποφάσεων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα ΙΙΙ).287 Το τελευταίο αν και μείωσε το ποσό πρόσθετης 

φορολόγησης που είχαν επιβάλλει οι αρμόδιες αρχές στον φορολογούμενο, εντούτοις  

δεν το διέγραψε όπως αυτός ζητούσε. Το Συμβούλιο αναίρεσε τις αποφάσεις του 

Συνεδρίου με το αιτιολογικό ότι ο υπολογισμός του φόρου για την οικία θα έπρεπε να 

καθοριστεί βάσει των τιμών των ενοικίων που ίσχυαν στη συγκεκριμένη περιοχή, 

όπως όριζε η αντίστοιχη νομοθεσία, και όχι βάσει της αυθαίρετης εκτίμησης των 

αρμοδίων αρχών. Μάλιστα, το Συμβούλιο παρέπεμψε και στις δύο περιπτώσεις τις 

υποθέσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου εκείνο να τις επανεξετάσει.  

Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις αντίστοιχου περιεχομένου288 το Συμβούλιο απέρριψε 

τις αιτήσεις, διότι στις περιπτώσεις αυτές δηλαδή ο φορολογούμενος είχε αποδεχτεί 

τον υπολογισμό του φόρου ενοικίου στον οποίο είχε προβεί ο οικονομικός έφορος, 

οπότε θεωρήθηκε ότι η τιμή του ενοικίου είχε συναποφασιστεί από τις δύο πλευρές. 

Έτσι, το Συμβούλιο δέχτηκε ότι δεν υπήρχε λόγος να επανακαθοριστεί σε 

διαφορετική βάση. Το μέλημα, δηλαδή, του δικαστηρίου ήταν οι οικονομικές αρχές 

να μην επιβάλλουν αυθαίρετα και παρά τη νομοθεσία φόρους στους πολίτες και, 

αντίστροφα, οι πολίτες να έχουν την ευκαιρία να διαπραγματευτούν με τις 

οικονομικές αρχές και να συναινέσουν στον καθορισμό του ποσού του πρόσθετου 

φόρου.  

 Ξενίζει, ακόμα, το γεγονός πως το Ελεγκτικό Συνέδριο, ένα ανώτατο δικαστήριο, 

συνέβαινε να υποπίπτει σε σφάλματα που αφορούσαν τον τύπο της διαδικασίας που 

συντελούνταν ενώπιον του. Έτσι, στην απόφαση με αριθμό 4/1930 του Β΄ Τμήματος, 

το Συμβούλιο αναίρεσε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επέτρεψε 

ερημοδικία πολίτη, πράγμα που παραβίαζε ουσιώδη τύπο της διαδικασίας η οποία 

προβλεπόταν από το νόμο,  καθώς το Συνέδριο δεν εξέτασε αν επιδόθηκε η σχετική 

κλήση για την έφεση στον πολίτη, αλλά ούτε στον αντίκλητο και στη γραμματεία του 

πρωτοδικείου. Το Συμβούλιο έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης και παρέπεμψε εκ 

                                                 
286 Πρόκειται για τις αποφάσεις με αριθμό 181, 182, 183/1929 του Β΄ Τμήματος. 
287 Ο ιδιώτης δήλωσε στον αρμόδιο οικονομικό έφορο για δύο οικονομικά έτη ένα συγκεκριμένο ποσό 
εσόδων. Η αρμόδια επιτροπή, όμως, που προβλεπόταν από τη σχετική νομοθεσία, προσδιόρισε τα 
έσοδά του σε αρκετά μεγαλύτερο ποσό, λόγω ενός ακινήτου που είχε στην κατοχή του ο 
φορολογούμενος και βρισκόταν σε κεντρική τοποθεσία της πόλης των Αθηνών. Ο πολίτης κατέφυγε 
με ένστασή του στην προβλεπόμενη από το νόμο επιτροπή αιτούμενος να μην υπερφορολογηθεί, αλλά 
εκείνη απέρριψε την αίτησή του. Κατά της απόφασης της επιτροπής ο φορολογούμενος άσκησε έφεση 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που, αν και μείωσε το ποσό, δεν ικανοποίησε το αίτημα του προσφεύγοντα 
για διαγραφή όλου του ποσού της υπερφορολόγησης του ακινήτου. 
288 Βλ. τις αποφάσεις με αριθμό 184,185, 186/1929 του Β΄ Τμήματος. 
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νέου την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Το ίδιο συνέβη 

και στην απόφαση με αριθμό 125/1930 του Β΄ Τμήματος, με το αιτιολογικό ότι το 

Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εισήλθε στην ουσία της υπόθεσης και δεν εξέφρασε την 

άποψη του για αυτήν, ή στις αποφάσεις με αριθμό 126 – 132, 218 – 219, 566/1930 

του Β΄ Τμήματος και 719/1930 της Ολομέλειας289, όπου και πάλι το Συμβούλιο 

δέχτηκε ότι είχε παραβιαστεί ουσιώδης τύπος της διαδικασίας290, ή στις αποφάσεις με 

αριθμό 359-361/1930 του Β΄ Τμήματος, που έκαναν δεκτά αιτήματα αναίρεσης κατά 

αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες βασίζονταν σε στοιχεία τα οποία δεν 

πρόεκυπταν από τα οριστικά έγγραφα που υπήρχαν στους φορολογικούς καταλόγους.  

           Το Συμβούλιο, επίσης, επεσήμανε με τις αποφάσεις του και την υποχρέωση 

των δικαστηρίων, και μάλιστα των ανώτατων, να ενημερώνονται για τις εκάστοτε 

νομοθετικές αλλαγές, ώστε οι αποφάσεις τους να μην είναι νομικά διάτρητες και να 

μη στηρίζονται σε ξεπερασμένα νομικά θέσφατα ή σε παρωχημένες αποφάσεις 

κατώτερων δικαστηρίων ή διοικητικών οργάνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η απόφαση με αριθμό 682/1930 του Β΄ Τμήματος, με την οποία το 

Συμβούλιο έκανε δεκτή αίτηση αναίρεσης δύο πολιτών κατά απόφασης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο σκεπτικό της απόφασης το Συμβούλιο σημείωνε ότι το 

Ελεγκτικό Συνέδριο δίκασε και αποφάσισε με βάση απόφαση της αρμόδιας 

εκδικαστικής επιτροπής, χωρίς να λάβει υπόψη του πρόσφατα δημοσιευμένο νόμο 

που ευνοούσε τους πολίτες.  

     Αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο δε δίστασε να δικάσει και κατ’ ουσίαν, όταν οι 

περιστάσεις το απαιτούσαν. Αυτό σημαίνει ότι δεν παρέπεμπε την υπόθεση σε άλλο 

δικαστήριο προκειμένου εκείνο να την εκδικάσει εκ νέου μετά την αποδοχή της 

αίτησης αναίρεσης, αλλά εξέταζε το ίδιο τα πραγματικά περιστατικά και προχωρούσε 

στην έκδοση απόφασης. Η απόφαση με αριθμό 32/1930 του Β΄ Τμήματος 291 αποτελεί  

                                                 
289 Η απόφαση 719/1930 αφορούσε σε υπόθεση που εισήχθηκε στην Ολομέλεια από το Β΄ Τμήμα (βλ. 
απόφαση με αριθμό 566/1930).  Η Ολομέλεια αποφάσισε ότι απαιτούνταν, δυνάμει του οργανισμού 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προηγούμενη ειδική πρόσκληση των φορολογουμένων εκκαλούντων, 
χωρίς την οποία δεν μπορούσε να συζητηθεί νομίμως η έφεση, ερήμην αυτών. 
290 Στις υποθέσεις αυτές οι προσφεύγοντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είχαν καταβάλλει το ποσό του 
παραβόλου, αλλά αυτό συνέβη επειδή δεν κλητεύθηκαν κατά τη συζήτηση της έφεσής τους. Ακόμα 
και έτσι, όταν πληρώθηκε το παράβολο, η συζήτηση της έφεσης θα έπρεπε να γίνει κανονικά, πράγμα 
το οποίο δεν έγινε.  
291 Η απόφαση 32/1930 αφορούσε σε υπόθεση επιβολής συνθετικού φόρου σε πολίτη. Το 1924 η 
Ελλάδα προχώρησε στη σύναψη δύο συμβάσεων με την Hambro Bank Co, την Εθνική Τράπεζα και τη 
Speyerand Co προκειμένου να προμηθευτεί κεφάλαια για την αποκατάσταση των προσφύγων. Επίσης,  
αποφάσισε την έκδοση προσφυγικού δανείου, με τόκο 7% επί του ονομαστικού κεφαλαίου 12.300.000 
λιρών. Στο άρθρο 15 των συμβάσεων ορίστηκε ότι: «οι ομολογίες τόσο ως προς το κεφάλαιο όσο και 
ως προς τον τόκο θα απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο, τέλους η κράτησης από την 
Κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλης αρχής». Αναφέρονται και άλλα νομοθετήματα που δεν επέτρεπαν 
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το πρώτο παράδειγμα περίπτωσης κατά την οποία το δικαστήριο δεν αρκέστηκε μόνο 

στην αναίρεση απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου παραπέμποντας την υπόθεση σε 

αυτό, αλλά προχώρησε και στην ουσιαστική εκδίκασή της.  Συγκεκριμένα,  δέχτηκε 

την έφεση και τις ενστάσεις του πολίτη κατά της εγγραφής του στο συμπληρωματικό 

κατάλογο συνθετικού φόρου292 και διέταξε τη διαγραφή του από τον κατάλογο αυτόν, 

καθώς και την επιστροφή του ποσού που εκείνος είχε καταβάλει ως συνέπεια της ως 

άνω εγγραφής του. Αργότερα ακολούθησαν και άλλες παρόμοιες αποφάσεις293. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
φορολόγηση τέτοιων ομολογιών. Επίσης το 1925 κυρώθηκε η σύμβαση μεταξύ ελληνικού δημοσίου 
Τραπέζης Αθηνών και εταιρείας Ούλεν και Σία για την κατασκευή και εκμετάλλευση έργων ύδρευσης 
στην Αθήνα και στον Πειραιά και έκδοση δανείου διά ομολογιών για πληρωμή των έργων. Στα άρθρα 
ΙΙ, 18, 19 της σύμβασης επαναλαμβάνεται ότι οι ομολογίες θα είναι απαλλαγμένες από τη φορολογία 
τόσο ως προς το κεφάλαιο όσο και ως προς τον τόκο.    
292 Φόρος που επιβάλλεται μετά από τις επιμέρους άμεσες φορολογίες σε αυτόν που έχει υπερβολικό 
ετήσιο εισόδημα. 
293 Πρόκειται για τις αποφάσεις με αριθμό 91-93/1930 του Β΄ Τμήματος.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Ήταν τελικά ένα ιστορικό παράδοξο η ίδρυση και η λειτουργία του Συμβουλίου 

της Επικρατείας κατά τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο ή αποτέλεσε και αυτό ένα 

φυσικό αποτέλεσμα της ταραγμένης εποχής του μεσοπολέμου; Όπως έχει ήδη 

επισημανθεί, μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζει να κλονίζεται η 

εμπιστοσύνη που είχαν επιδείξει τα ευρωπαϊκά κράτη στους δημοκρατικούς  θεσμούς 

και αξίες, ιδίως από τα τέλη του 19ου αιώνα και εφεξής. Είναι αλήθεια ότι οι αρχές 

του κοινοβουλευτισμού και της διάκρισης των εξουσιών, που από την Αγγλία 

μετακενώθηκαν σταδιακά στην υπόλοιπη Ευρώπη, συνέβαλαν αποφασιστικά στη 

μάχη κατά της μοναρχίας στις ευρωπαϊκές χώρες, όπου ο μοναρχικός θεσμός είχε 

βαθύτατες ρίζες - αυτές οι δύο αρχές άλλωστε βοήθησαν ώστε το πολίτευμα της 

συνταγματικής μοναρχίας να μετεξελιχθεί στη βασιλευόμενη, και λίγο αργότερα, 

στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Τώρα, ωστόσο, φαίνονταν να έχουν απολέσει την 

εμπιστοσύνη με την οποία τις είχαν περιβάλει τα ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι, η Ευρώπη 

του μεσοπολέμου δεν θύμιζε σε τίποτα την Ευρώπη πριν από τον πόλεμο. 

       Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η κοινοβουλευτική ζωή δεν ακολούθησε, τουλάχιστον 

στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ομαλή πορεία λόγω των ιστορικών συνθηκών. 

Οι πόλεμοι που το κράτος διεξήγαγε για την επίτευξη της Μεγάλης Ιδέας, ο Εθνικός 

Διχασμός, η Μικρασιατική Καταστροφή άλλαζαν κάθε φορά τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες πολιτευόταν η ιθύνουσα τάξη. Η ανερχόμενη αστική τάξη, εκφραστής της 

οποίας για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε ο ίδιος ο Βενιζέλος ή οι πολιτικοί γύρω 

από αυτόν, προσπαθούσε να ανακαλύψει το αναγκαίο προστατευτικό ιδεολόγημα που 

θα παρεμβαλλόταν ως εναλλακτική πρόταση  μεταξύ της επαναστατικής ιδέας του 

μπολσεβικισμού και των φασιστικών λύσεων, από τις οποίες οι τότε έλληνες αστοί 

έδειχναν να μην ελκύονται.  

 Δεν επιθυμούσαν, όμως, ούτε τη διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης που θα 

μπορούσε να προκαλέσει η Μικρασιατική Καταστροφή, η οικονομική κατάρρευση 

της χώρας και ο ερχομός ενάμισι εκατομμυρίου προσφύγων. Κάτι τέτοιο θα έθετε τα 

συμφέροντά τους υπό απειλή/ σε κίνδυνο. Γι’ αυτό, μπροστά στο ενδεχόμενο να 

αντιμετωπίσουν εργατικές, αγροτικές ή άλλες αξιώσεις και εξεγέρσεις, που θα 

ξέφευγαν από τον έλεγχό τους και θα οδηγούσαν σε επικίνδυνες ατραπούς, 

προτίμησαν να προχωρήσουν οι ίδιοι σε περιορισμένες και ελεγχόμενες συστημικές 

παραχωρήσεις προς τις φτωχότερες λαϊκές τάξεις. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνταν η 
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ανακήρυξη της δημοκρατίας και η ταυτόχρονη εκδίωξη της βασιλείας, η αγροτική 

μεταρρύθμιση, η σχετικά γρήγορη και αρκετά ικανοποιητική -σε σχέση με τα 

προβλήματα που υπήρχαν- αποκατάσταση των προσφύγων, η ψήφιση αρκετών 

εργατικών νομοθετημάτων, η δημιουργία και προώθηση θεσμών που υπόσχονταν την 

προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Ως ένας από τους θεσμούς αυτούς θα 

μπορούσε να θεωρηθεί και η ίδρυση του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου.  

     Βέβαια, στις προθέσεις του εμπνευστή του σύγχρονου Συμβουλίου για τον αστικό 

εκσυγχρονισμό του κράτους ήταν η λειτουργία του θεσμού από το 1911, όμως οι 

ιστορικές συγκυρίες και η καχυποψία που υπήρχε εναντίον του –καχυποψία  που 

πήγαζε και επιβαρυνόταν από τις μοναρχικές καταβολές του–  δεν κατέστησαν εφικτή 

τη λειτουργία του. Το 1927, όμως, οι συνθήκες είχαν ωριμάσει: από τη μία οι 

θεωρήσεις του μεταπολεμικού κόσμου επέβαλλαν το μοντέλο του παρεμβατικού 

κράτους, από την άλλη εξίσου επιβεβλημένη ήταν η ανάγκη για κοινωνική ηρεμία και 

ειρήνη, προκειμένου η χώρα να προχωράει χωρίς εσωτερικούς τριγμούς. Έτσι, αν η 

δημιουργία του Συμβουλίου το 1911 εντασσόταν στο πλαίσιο ενός εκσυγχρονισμένου 

φιλελεύθερου αστικού κράτους, η λειτουργία του το 1927 μάλλον εξυπηρετούσε τους 

σκοπούς ενός κράτους που, αν δεν υπονόμευε, τουλάχιστον αμφισβητούσε τις 

φιλελεύθερες αρχές.  

     Πέρα από προθέσεις και σκοπιμότητες, πέρα από ιστορικά πλαίσια και συγκυρίες, 

η αρχική ίδρυση του εν λόγω δικαστηρίου το 1911 και η λειτουργία του το 1927 ήταν 

μία πραγματικότητα. Η στελέχωση του όμως δεν ήταν ουδέτερη. Έχει υποστηριχτεί 

ότι έγινε και από νομικούς με πολιτικές καταβολές πέραν του κόμματος των 

φιλελεύθερων για λόγους σκοπιμότητας, ώστε ο νέος θεσμός να έχει την ευρύτερη 

δυνατή αποδοχή. Όμως στην παρούσα ιστορική συγκυρία οι διαφορές των δύο 

μεγάλων αστικών κομμάτων, που είχαν πρωτοστατήσει στην προπολεμική διαίρεση 

της χώρας, αποδεικνυόταν ότι ήταν εξαιρετικά αμβλυμμένες -και όσες υπήρχαν, 

υπήρχαν κυρίως για λόγους πολιτικής τακτικής. Στην ουσία, και τα δύο κόμματα 

αποδέχονταν τις ίδιες αρχές, έβλεπαν υπό το ίδιο πολιτικό πρίσμα τις πολιτικές 

εξελίξεις και επιζητούσαν τα ίδια πράγματα.  

           Αρωγό τους σε αυτή την προσπάθεια είχαν και τους επονομαζόμενους 

κοινωνικούς σοσιαλιστές, οι οποίοι πίστευαν ότι είχε έλθει η ιστορική συγκυρία που 

θα τους επέτρεπε να κάνουν τις ιδέες τους πραγματικότητα, καθώς, όπως πίστευαν, ο 

καπιταλισμός «νοσούσε». Ξένοι προς την ιδέα της επανάστασης κομμουνιστικού 

τύπου, στελέχωσαν την κρατική μηχανή πιστεύοντας σε μια σοσιαλιστική αλλαγή «εκ 
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των άνω». Ήταν, δηλαδή, προτιμότερο γι’ αυτούς να συμμαχήσουν μ’ έναν 

«άρρωστο» καπιταλισμό, που στη θεωρητική τους ανάλυση αποτελούσε μάλλον ένα 

στάδιο της μετάβασης προς στον σοσιαλισμό, παρά με τον επαναστατικό 

κομμουνισμό που από το 1929 βρισκόταν και επίσημα πλέον υπό διωγμόν. 

      Το θετικό αυτό πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κλήθηκε να λειτουργήσει ο 

θεσμός ταυτόχρονα τον έφερνε αντιμέτωπο με σημαντικές προκλήσεις. Πρόκληση 

αποτελούσε, για παράδειγμα, ο περιορισμός των όποιων αυθαιρεσιών και η υπέρβαση 

των εμποδίων που θα έθετε η πολιτική και διοικητική εξουσία, τοπική ή κεντρική, η 

οποία, βάσει των πολιτικών και κοινωνικών παραδόσεων, δεν είχε συνηθίσει ούτε να 

περιορίζεται αλλά ούτε και να ελέγχεται. Πρόκληση, επίσης, αποτελούσε το αν το 

Συμβούλιο θα επεδίωκε με τη νομολογία του να προτείνει νέες διεξόδους σε πολιτικά 

και κοινωνικά προβλήματα. Άλλωστε, η ίδια η θέσπιση και η λειτουργία του 

Συμβουλίου, καθώς και η εξουσία του να ελέγχει και να κρίνει κάθε υπόθεση που θα 

ερχόταν προς κρίση ενώπιον του, είτε αυτή αφορούσε σε αποφάσεις διοικητικών 

κρατικών οργάνων ή άλλων δημόσιων οργανισμών είτε αφορούσε σε αίτηση κάθε 

ενδιαφερόμενου προσώπου φυσικού ή νομικού, θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο 

καθοδηγητικό στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, επηρεάζοντας 

μελλοντικές πολιτικές αποφάσεις και κοινωνικές πρακτικές. Αυτός ο 

διαπαιδαγωγικός ρόλος του Συμβουλίου επισημάνθηκε και από μεγάλους νομικούς. Ο 

Μιχαήλ Στασινόπουλος παρατηρούσε σχετικά ότι «Διαπαιδαγωγείται η Διοίκησις του 

Κράτους από τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Από τη συμμόρφωσή της προς 

αυτές, πηγάζει ο σεβασμός της προς την έννοια του δικαίου. Από τον σεβασμό της όμως 

αυτό πηγάζει τώρα, η διαπαιδαγώγηση του πολίτου, ο οποίος μαθαίνει τώρα, τί 

σημαίνει σεβασμός προς το νόμο, και αντιλαμβάνεται, ότι, σεβόμενος το νόμο, 

καταλήγει να σέβεται τα ίδια τα δικαιώματά του. Επειδή κατοχύρωση των δικαιωμάτων 

μας δεν είναι δυνατό να υπάρχει, παρά μόνον εάν και εμείς οι ίδιοι σεβόμαστε το νόμο. 

[…] το Συμβούλιο της Επικρατείας ως φρουρός της νομιμότητος, είναι ένας μεγάλος 

παιδαγωγός του λαού»294 

     Στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του το δικαστήριο, αντιλαμβανόμενο το 

ρόλο και το σκοπό του, δε δίστασε να ακυρώσει πολλές αποφάσεις της διοίκησης 

όταν έκρινε ότι αυτές δεν ευθυγραμμίζονταν με την έννομη τάξη. Εντούτοις, όταν 

ήρθε αντιμέτωπο με υποθέσεις που από μέρους του μεγαλύτερη τόλμη και θάρρος 

προκειμένου να ξεπεραστούν αγκυλώσεις του παρελθόντος, δεν στάθηκε ικανό να 

                                                 
294 Μιχαήλ Στασινόπουλος, Πρόλογος, στο Τόμος Τιμητικός…, σ. 11. 
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πρωτοπορήσει. Μάλλον προτίμησε να καλυφθεί πίσω από νομικούς τύπους και 

νομικίστικα επιχειρήματα και να ξεπεράσει ανώδυνα οτιδήποτε θα μπορούσε να 

δημιουργήσει πρόβλημα στο τότε πολιτικό κατεστημένο. Όταν, για παράδειγμα, 

κλήθηκε να επιτρέψει την είσοδο των γυναικών στο δικαστικό σώμα, και μάλιστα 

στους κόλπους του295, το Συμβούλιο δεν επέδειξε το θάρρος που απαιτούσε μία 

θετική απόφαση και, κατ’ επέκταση, δεν έδρασε παιδαγωγικά ώστε η κοινωνία να 

αποδεχτεί έναν πιο αναβαθμισμένο κοινωνικό ρόλο των γυναικών. Αντίθετα, δέχτηκε 

την εισήγηση του συντηρητικού αντιπροέδρου του, του Στάμου Παπαφράγκου, ο 

οποίος μη μπορώντας να αντικρούσει με πειστικότητα τα ουσιαστικά επιχειρήματα 

άλλων επιφανών νομικών, όπως του Αλέξανδρου Σβώλου, κατέφυγε σε 

επιχειρηματολογία που εδραζόταν σε τυπικά κωλύματα. 

     Το ίδιο συνέβη και στις περιπτώσεις όπου φοιτητές κατηγορήθηκαν από 

πανεπιστημιακές αρχές για διάδοση κομμουνιστικών απόψεων.296 Ταυτόχρονα και 

υποβοηθητικά αποδόθηκαν στους φοιτητές και άλλα, ήσσονα παραπτώματα τα οποία 

ασφαλώς δεν ήταν τέτοιας βαρύτητας ώστε να δικαιολογούν την ποινή της μόνιμης 

αποβολής από το πανεπιστήμιο. Το δικαστήριο και πάλι έδειξε απροθυμία να 

καινοτομήσει. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή, η απροθυμία του μεγεθύνεται και από 

το γεγονός ότι, ενώ στο σκεπτικό της απόφασής του δικαιολογούσε την ελεύθερη 

διακίνηση ιδεών εντός του χώρου του πανεπιστημίου, τελικά απέρριψε την αίτηση 

ακύρωσης με την αιτιολογία της «διατάραξης της τάξης». Φυσικά, τα νομικά 

αντανακλαστικά των μελών του  εντόπισαν ότι οι συνταγματικές επιταγές επέβαλλαν 

την απρόσκοπτη διακίνηση των ιδεών, όμως ο κοινωνικός συντηρητισμός των ίδιων 

των δικαστών και το αστικό πολιτικό πλαίσιο δεν επέτρεψαν στα αντανακλαστικά 

αυτά να αντιδράσουν. Έτσι, η νομική ουσία υποτάχθηκε στον κοινωνικό 

συντηρητισμό και στο νομικίστικο τύπο.  

Παρόλα αυτά, και μόνο η ύπαρξη του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου αποτέλεσε 

στοιχείο καινοτόμο για το νομικό πολιτισμό της χώρας. Η δημιουργία και η 

λειτουργία του Συμβουλίου εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη νοοτροπία του 

ελέγχου των διοικούντων, έστω και αν αυτός ο έλεγχος θα γινόταν εντός των 

συνθηκών που σκιαγραφήθηκαν πιο πάνω. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο μέσω της 

νομολογίας του διαμόρφωσε κανόνες νομιμότητας χωρίς να έχει προηγηθεί   όπως σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας, ρύθμιση των 

                                                 
295 Βλ. απόφαση  με αριθμό 42/1929 της Ολομέλειας.  
296 Βλ. αποφάσεις με αριθμό 154, 155/1929 της Ολομέλειας. 
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αντίστοιχων θεμάτων από το θετικό δίκαιο. Έτσι, στην ελληνική περίπτωση, αντί να 

προηγηθεί ο νομοθέτης της νομολογίας, ήταν η νομολογία που καθόριζε τους κανόνες 

δικαίου. Υπό αυτή την οπτική, το Συμβούλιο της Επικρατείας, κινούμενο σε ασαφή 

και παρθένα νομικά πλαίσια, κλήθηκε με τις αποφάσεις του να θέσει ουσιαστικά τα 

θεμέλια του διοικητικού δικαίου στον ελληνικό χώρο. Τα δύο πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας του το δικαστήριο πράγματι ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια δίνοντας 

θετικά –αν και άτολμα–  δείγματα γραφής. Κατά συνέπεια, η μη ύπαρξή του θα 

διαιώνιζε χωρίς περιορισμούς το ανεξέλεγκτο της διοικητικής –και όχι μόνο–  

εξουσίας, καθώς και τις παθογένειες της ελληνικής πολιτικής ζωής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

i.  Τα νομοθετικά κείμενα. 
 

1.   Άρθρο 15 του Νομοθετικού Διατάγματος της 3/15 Απριλίου 1833, «περί της 
διαιρέσεως του Βασιλείου και της Διοικήσεως αυτού», 
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2. Βασιλικό Διάταγμα της 18 Σεπτεμβρίου 1835, «Οργανικόν Διάταγμα περί συστάσεως 
Συμβουλίου της Επικρατείας». 
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3. Άρθρο 102 του συντάγματος του 1844. 
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4. Άρθρα  83 – 86 του συντάγματος του 1864. 
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5. Άρθρο 108 του συντάγματος του 1864 
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6. Νόμος ΡΙΒ΄ /1865 περί καταργήσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
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7. Άρθρα 82 – 86 & 101 του συντάγματος του 1911. 
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8. Νόμος 290/1914, «περί Συμβουλίου Επικρατείας». 
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9. Άρθρα 102 – 105 του συντάγματος του 1927. 

 
 

 



 

 

   

118

 

 
 

 



 

 

   

119

 
 
 
 

10. Νόμος 3713/1928, περί Συμβουλίου Επικρατείας 
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11. Νόμος 4210/1930 περί συμπληρώσεως του νόμου 3713. 
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ii . Αποσπάσματα λόγων που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας 
συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 
 
1. Απόσπασμα ομιλίας του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου στη Βουλή το 

1912. 
 
«Ζητούμεν διά του θεσμού τούτου, όπως το κράτος του δικαίου, την πολιτεία 
δικαίου καταστήσωμεν όντως τοιαύτην, περιορίζοντες την υπερβασίαν των 
διοικητικών οργάνων […] τας αυθαιρεσίας των αρχόντων. Εγκαθιδρύωμεν μίαν 
νέαν μορφήν (το Συμβούλιο της Επικρατείας), διά της οποίας δυνάμεθα να 
ελπίσωμεν, ότι η πολιτεία δικαίου, το Rechtsstaat, όπως λέγεται, θα αποβή παρ’ 
υμίν πράγματι τοιαύτη […] Δεχθήτε τον θεσμόν τούτον, τον οποίον υποβάλλει η 
συνταγματική επιτροπή, θέσατε υπέρ τον υπουργόν όχι την αρχήν του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά τον νόμον, προς τον οποίον οφείλει ούτος να 
συμμορφώται και να υποτάσσηται […] διότι ο νόμος πρέπει να είνε ανώτερος και 
του μικρού υπαλλήλου και του ανωτέρου, ανώτερος πασών των αρχών και του 
υπουργού και του βασιλέως ακόμη […] Ζητώ, αιτούμαι, παρακαλώ την βουλήν, 
όπως ψηφίση τα άρθρα αυτά». 
 
2. Αποσπάσματα ομιλίας του Προέδρου του Συμβουλίου Κωνσταντίνου Ρακτιβάν 

κατά την πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 17 
Μαΐου 1929.  

 
«Ο νόμος εν γένει –κανών του δικαίου- δεν πρέπει να λαμβάνηται ως άψυχον τι 
μέτρον, προς ό, δίκην κλίνης Προκρούστου, προσαρμόζονται αι κατ΄ ιδίαν σχέσεις ή 
αμφισβητήσεις του τε Κράτους και των ατόμων, αλλ΄ ως ζώσα βάσις συνειδητής 
ρυθμίσεως, προνοίας και θεραπείας των πολιτειακών και κοινωνικών αναγκών, και 
δη ου μόνον ως παρίστανται αύται διατελούσαι ήδη υπ΄ όψει του νομοθέτου, αλλά 
και οίαι συν τω χρόνω διαμορφούνται μεταβαλλόμεναι εκ της προϊούσης φυσικής 
εξελίξεως των ρυθμιζομένων σχέσεων και των περί αυτάς περιστάσεων, εφ΄ όσον 
κατά κανόνα προορισμός του νόμου είναι η ισχύς αυτού και εις το μέλλον. Ο νόμος 
τυγχάνει μεταβλητός κατά φύσιν και δια της νομοθετικής οδού. Αλλ΄ εν τοιαύτη 
περιπτώσει έχομεν νέον θετικόν του δικαίου κανόνα, επί του οποίου θα ακολουθήση 
αύθις η ως άνω εξέλιξις. […] Και το κοινωνικόν περιβάλλον αποτελεί παράγοντα 
επιδρώντα σημαντικώτατα επί την αντίληψιν ή την ισχύν του νόμου. […] Εκείνο 
όμως όπερ χαρακτηρίζει κατ΄ εξοχήν και εξυπηρετεί κυριώτατα κατ΄ ουσίαν την 
διοικητικήν δικαιοσύνην είναι η εντελής αυτής χειραφέτησις από των κανόνων του 
αστικού δικαίου και του παρά τοις πολιτικοίς δικαστηρίοις κρατούντος ερμηνευτικού 
συστήματος, η αυτοτελής και από της απόψεως της νομιμότητος έρευνα των 
διοικητικών διαφορών και η όσον ένεστιν ελευθέρα και απεριόριστος εκδήλωσις των 
προεκτεθεισών υγιών αρχών ως προς την εξεύρεσιν ή τον καθορισμόν των 
εφαρμοστέων κανόνων του δικαίου. Υπό την έννοιαν ταύτην περί της διοικητικής 
νομολογίας ειδικώς λέγεται ότι αποβαίνει δημιουργική δικαίου, ουχί αντιποιουμένη 
βεβαίως το έργον του νομοθέτου, αλλά εν τη ενεργώ απονομή του δικαίου και 
ασκούσα καλώς εννοούμενα δικαστικά καθήκοντα, ανεξαρτήτως δε του τυχαίου 
επακολουθήματος, ότι πολλάκις επέρχεται η νομοθετική εξουσία περιβάλλουσα και 
δια του κύρους αυτής τας εν τη πράξει κατισχυούσας λύσεις.  
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Εις το Συμβούλιον της Επικρατείας, τασσόμενον επί κορυφής της οικείας ιεραρχίας, 
ανατίθεται πολλαπλή άσκησις διοικητικής δικαιοδοσίας, είτε εις πρώτον και 
τελευταίον βαθμόν, είτε ως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, είτε κατ΄ αναίρεσιν ως 
απλού Ακυρωτικού. Αι δικαιοδοσίαι αύται διατυπούνται κατ΄ αρχήν εν τε τω 
Συντάγματι και τω νόμω 3713, τιθεμένης και βάσεως προς επέκτασιν των δύο 
πρώτων κατηγοριών δια κανονιστικών διαταγμάτων (άρθρ. 43), περί ου θέματος 
γίνεται ήδη προπαρασκευαστική εργασία εν τω Συμβουλίω. 
Δια τας αιτήσεις αναιρέσεως, αποκλειστικώς αρμόδιον εξ αυτού τουσυντάγματος 
καθίσταται το Συμβούλιον Επικρατείας. Στερούμεθα όμως αντιστοίχων νομίμων 
διατάξεων εισαγουσών το ένδικον μέσον εις τας κατ΄ ιδίαν διοικητικάς αποφάσεις. Εν 
Γαλλία κατέληξαν εις τον γενικόν κανόνα της παροχής τούτου κατά πασών των υπό 
των διοικητικών δικαστηρίων εκδιδομένων τελεσιδίκων αποφάσεων των μη 
υπαγομένων κατ΄ έφεσιν εις το Συμβούλιον της Επικρατείας. Δια να τύχη άρα 
εφαρμογής, ως είναι πρέπον, η Συνταγματική διάταξις και μη στερώνται οι πολίται 
ουσιώδους προστασίας, αποσκοπούσης εις ουδέν άλλον ή την παραφυλακήν του 
νόμου, ενδείκνυται αναντιρρήτως νομοθετική πρόνοια προς την κατεύθυνσιν ταύτην. 
Το ένδικον μέσον της αναιρέσεως, στρεφόμενον κατά των αποφάσεων των 
διοικητικών δικαστηρίων είται αυτό τούτο όπερ ο Άρειος Πάγος ασκεί ως προς τας 
δικαστικάς αποφάσεις, συνεπαγόμενον δια λόγους νομικούς την ανατροπήν της 
προσβαλλομένης αποφάσεως μεταξύ των διαδίκων. 
Επέκεινα όμως της κανονιστικής ταύτης, δικαστικής κυρίως φύσεως, δικαιοδοσίας, 
εις το Συμβούλιον της Επικρατείας απονέμεται και αυτοτελής εξαιρετική 
δικαιοδοσία, εξικνουμένη πέραν του συνήθους μέτρου απλής δικαστικής προστασίας 
και μεμονωμένης ικανοποιήσεως επιμάχου δικαίου, εισχωρούσα βαθύτερον εις 
θεμελιώδη έλεγχον της νομιμότητος των πράξεως της Διοικήσεως, δια του επί τούτω 
ιδρυομένου γενικού ενδίκου μέσου της επί ακυρώσει αιτήσεως, όπερ έχει ως άμεσον 
μεν αντικείμενον ελέγχου αυτήν ταύτην την διοικητικήν πράξιν αποτέλεσμα δ΄ εν 
περιπτώσει αποδοχής, απόλυτον ταύτης κατάργησιν έναντι πάντων. Η ελευθερωτέρα 
δ΄ ερμηνεία ενταύθα φθάνει, κατά τε τα αλλαχού επικρατήσαντα και κατά ρητήν 
διάταξιν του ημετέρου νόμου, μέχρις εκζητήσεως της εσωτερικής ειλικρινείας της 
Διοικήσεως, ής πλήττεται η ενέργεια δι΄ ακυρότητος και όταν φέρη κατ΄ επίφασιν 
πάντα τα στοιχεία της νομιμότητος, επιδιώκει όμως την εξυπηρέτησιν σκοπού 
αλλοίου, παρά τον δι΄ όν ενομοθετήθη (άρθρ. 47 εδ. 4). 
Κατά τον Dareste (De la justice administrative en France, conclusion σελ. 677 επ.) «η 
διοικητική δικαιοσύνη είναι ασφαλώς η μάλλον τελεσφόρος εγγύησις, ήτις δύναται 
να δοθή εις τον διοικούμενον κατά του διοικούντος. . . Η αποστολή αυτής δεν είναι 
να υπεκφύγη αλλά να εφαρμόση τον νόμον. ελέγχει την Διοίκησιν πολύ πλειότερον 
αφ΄ ότι εξυπηρετεί αυτήν». Εις ά προσθέτει ο Aucoc (Le Conseil d́ Etat avant et 
depuis 1789, σελ. 164) «. . . την εξυπηρετεί δε κατά τρόπον επωφελέστατον εις το 
δημόσιον συμφέρον και εις τα ιδιωτικά δίκαια, δι΄ ελέγχου, εν τω οποίω φιλοτιμείται 
να συνενοί τα φώτα, την μετριοπάθειαν και την ανεξαρτησίαν». 
Θα είμεθα ευτυχείς να ακούσωμεν το αυτό επαναλαμβανόμενον και δια την 
Ελληνικήν Διοικητικήν Δικαιοσύνην. 
Ούτω το έργον του Συμβουλίου της Επικρατείας συμπληρούται αρμονικώς. Παρά το 
προληπτικόν της εννόμου καταρτίσεως των κανονιστικών διαταγμάτων 
συνακολουθεί απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης και ιδιαιτέρως η επαγρύπνησις 
και ο έλεγχος των πράξεων της Διοικήσεως εν γενικωτάτη μορφή, απτόμενος και της 
ουσίας και υπό προέχον γνώρισμα την κατά τα ανωτέρω διάπλασιν του εφαρμοστέου 
κανόνος δικαίου. 
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Λεπτομερής ανάλυσις των επί ταις προεκτεθείσαις βάσεσιν αναπτυσσομένων 
πολλαπλών θεμελιωδών πορισμάτων και των έτι ποικιλωτέρων εν τη πράξει 
εφαρμογών δεν είναι της παρούσης ώρας. 
Ολοκλήρους τόμους πληρούσι σοφών συγγραφών και εμπεριστατωμένων 
αποφάσεων, αίτινες θα αποτελέσωσι και δι΄ ημάς φωτεινότατον γνώμονα εν τη 
αρχομένη σταδιοδρομία του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Ο Έλλην νομοθέτης, καθ΄ ό μεταγενέστερος, επωφελήθη, ως εικός, της αλλαχού 
επιπόνως συντελεσθείσης εξελίξεως, διατυπώσας τα εκ ταύτης κεκτημένα ήδη 
διδάγματα εις γενικάς οργανικάς διατάξεις, ώστε δεν ευρισκόμεθα εις την ανάγκην να 
επαναλάβωμεν την τοιαύτην εκ βάθρων δημιουργίαν. Απομένει όμως το στάδιον της 
επί μέρους εφαρμογής και της περαιτέρω αναπτύξεως των του θεσμού. 
Επί πάσιν εννοείται ότι δεν θα παύσωμεν έχοντες προ οφθαλμών και τας ιδιαιτέρας 
παρ΄ ημίν συνθήκας. Επί παραδείγματι το εν Γαλλία στασιαζόμενον, εν τη πράξει δε 
αρνητικώς μέχρι τούδε λυόμενον ζήτημα, αν είναι δεκτή ακύρωσις διατάγματος ή 
άλλης διοικητικής πράξεως ως στηριχθείσης επί νόμου αντισυνταγματικού, δέον εν 
Ελλάδι να τύχη αδιστάκτου καταφατικής απαντήσεως, συμφώνως προς την ανέκαθεν 
παρ΄ ημίν υπερισχύσασαν και προσφάτως δι΄ ερμηνευτικής δηλώσεως υπό το άρθρ. 5 
τουσυντάγματος επιρρωσθείσαν εκδοχήν της ερεύνης της συνταγματικότητος του 
νόμου παρά των καλουμένων εις την εφαρμογήν αυτού υπαλλήλων, όχι μόνον των 
δικαστικών, αλλά και των διοικητικών και παντός πολίτου . 
Κατά τα λοιπά προτιμητέον ν΄ αφήσωμεν όπως λαλήσωσιν εν καιρώ αι 
εκδοθησόμεναι αποφάσεις του ημετέρου Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Το τελευταίον καθήκον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι η περιφρούρησις της 
κατά τοσύνταγμα μονιμότητος των διοικητικών εν γένει υπαλλήλων, δια της 
καθιερουμένης πλήρους δικαιοδοσίας του Συμβουλίου εν δευτέρω βαθμώ επί πάσης 
αποφάσεως αφορώσης απόλυσιν ή υποβιβασμόν υπαλλήλου. Επί πλεόν εννοείται ότι 
τα δίκαια των υπαλλήλων και κατά τας λοιπάς περιπτώσεις ενδεχομένως 
προστατεύονται δια της διοικητικής δικαιοδοσίας και του γενικού ενδίκου μέσου της 
αιτήσεως ακυρώσεως. 
Υπό το ανωτέρω πνεύμα ανενδότως εργαζόμενοι εις πάντας τους νενομοθετημένους 
κλάδους της δράσεως του Συμβουλίου, ελπίζομεν ότι θα δυνηθώμεν να αναγάγωμεν 
και να τηρήσωμεν το Ελληνικόν Συμβούλιον της Επικρατείας εις την εμπρέπουσαν 
περιωπήν, ικανοποιούντες τας μεγάλας όσω και ευλόγους προσδοκίας, άς η Πολιτεία 
επ΄ αυτού εστήριξεν. Ουδεμία άλλως τε επιτρέπεται αμφιβολία ότι εις τας 
προσπαθείας ταύτας έχομεν εξησφαλισμένην, ημείς τε και οι μεθ΄ ημάς, την 
αμέριστον αρωγήν και ενίσχυσιν πάσης Ελληνικής Κυβερνήσεως». 
 

3. Ομιλία Ελευθερίου Βενιζέλου Ρακτιβάν κατά την πρώτη πανηγυρική 
συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 17 Μαΐου 1929 

 
«Δεν πρόκειται βεβαίως να εκθέσω τας γνώμας μου περί της σημασίας του 
συμβουλίου της επικρατείας σήμερον. Τας γνώμας μου τας εξέθεσα επανειλημμένως 
και ετόνισα πόσας ελπίδας στηρίζω εις τον θεσμόν του συμβουλίου της επικρατείας 
και πόσον είμαι αισιόδοξος δια την ευεργετικήν επίδρασιν την οποίαν θα σημειώση 
επί των πραγμάτων του τόπου μας. 
Την αισιοδοξίαν μου αυτήν την στηρίζω όχι μόνον εις το γεγονός ότι το συμβούλιον 
της επικρατείας καλείται να πληρώση μίαν ανάγκην ανεγνωρισμένην γενικώς εξ 
αυτών των πραγμάτων, αλλά και εις το γεγονός ότι εκλήθησαν να λειτουργήσουν αι 
κορυφαί της επιστήμης και της διοικήσεως, όπως παρετήρησε και ο συνάδελφός μου 
υπουργός επί της Δικαιοσύνης. Και τα συγχαρητήρια δια τον τοιούτον καταρτισμόν 
του σώματος ανήκουν βέβαια και εις τον ομιλούντα. 
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Αλλά υπάρχει και ένας επιπρόσθετος λόγος, εις τον οποίον στηρίζω την αισιοδοξίαν 
μου αυτήν. Και ο λόγος αυτός είνε ότι την ανάγκην του συμβουλίου της επικρατείας, 
με την ευρυτάτην δικαιοδοσίαν του, ανεγνώρισε μία κυβέρνησις τόσον ισχυρά, όσον 
η σημερινή, στηριζομένη εις την πανηγυρικήν εμπιστοσύνην του λαού. Και η 
κυβέρνησις αυτή δεν επερίμενε το τέρμα της ζωής της δια να εγκαθιδρύση το 
συμβούλιον της επικρατείας, αλλ΄ έσπευσε να οργανώση αυτό ταχύτατα. 
Βέβαια δεν σας υπόσχομαι ότι η κυβέρνησις εκ προθέσεως θα διαπράξη παρανομίαν 
δια να σας δώση την ευκαιρίαν ν΄ ακυρώσητε  την πράξιν της και την επαναφέρητε 
εις την τάξιν. Άλλωστε αν η αρχή της σοφίας είνε ο φόβος του Κυρίου, η λειτουργία 
του συμβουλίου της επικρατείας είνε η αρχή ίσως περισσοτέρας προσοχής εκ μέρους 
των κυβερνώντων όπως αποφεύγουν παρανόμους πράξεις. Αλλ΄ όσην προσοχήν και 
αν δείξωμεν είνε ανθρώπινον να υποπέσωμεν και εις παρανόμους ενεργείας. Όταν δε 
έστω και άνευ προθέσεως διαπράξη η κυβέρνησις καμμίαν παρανομίαν και έλθη το 
συμβούλιον της επικρατείας να της πη ότι της ακυρώνει την πράξιν της ταύτην, σας 
βεβαιώ ότι θα έλθω προσωπικώς να συγχαρώ και να σφίξω το χέρι του προέδρου και 
των μελών του συμβουλίου της επικρατείας, διότι υπενθύμισαν εις την κυβέρνησιν 
ότι δεν έχει το δικαίωμα να παρανομή. 
Σας ομολογώ, κύριοι, ειλικρινώς ότι αποδίδω μεγίστην σημασίαν εις τον αγαθοποιόν 
ρόλον τον οποίον θα παίξη το συμβούλιον της επικρατείας εις την όλην ζωήν της 
πατρίδος μας. Πιστεύω αδιστάκτως ότι «ήδε η ημέρα» δια να μεταχειρισθώ τους 
λόγους του μεγάλου μας ιστορικού, αλλ΄ εις εναντίαν εντελώς περίστασιν, θα είναι η 
απαρχή πλουσιοτάτων αγαθών εις όλας τας εκδηλώσεις της κρατικής και κοινωνικής 
ζωής, ένας αληθινός ιστορικός σταθμός με καθολικήν την ευεργετικήν του επίδρασιν. 
Δυστυχώς, κύριοι, ο ελληνικός λαός ζήσας τόσους αιώνας υπό ξένην δουλείαν 
εσυνήθισε να θεωρή το κράτος εχθρικόν, όπως πράγματι ήτο, ο δε αιών της 
ελευθερίας δεν κατώρθωσε να του μεταβάλη εντελώς την ψυχολογίαν αυτήν. Εάν 
κατορθώσωμεν και είμαι βέβαιος ότι θα το κατορθώσωμεν δια του συμβουλίου της 
επικρατείας να εμπνεύσωμεν και εις τον τελευταίον πολίτην που κατοικεί εις τα 
απώτατα του κράτους ότι «υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας» που προστατεύουν 
κάθε πολίτην αδικούμενον από οιονδήποτε διοικητικόν όργανον και από την 
κυβέρνησιν αυτήν χωρίς να έχη ανάγκην ο πολίτης να προσφεύγη εις πλάγια μέσα και 
εις την υποστήριξιν των ισχυρών της ημέρας δια να εύρη το δίκαιόν του, βεβαιωθήτε 
ότι εγκαινιάζομεν ένα σταθμόν ιστορικόν, τον ιστορικώτερον ίσως σταθμόν της ζωής 
μας από αιώνος». 
 

4. Απόσπασμα ομιλίας του Υπουργού Δικαιοσύνης Π. Πετρίδη κατά την πρώτη 
πανηγυρική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 17 Μαΐου 1929 

 
«Εθεμελιώθη δε σήμερον η διοικητική δικαιοσύνη, εν τη κορυφή της οποίας τίθεται 
το Συμβούλιον της Επικρατείας, φρουρός αδέκαστος και όργανον προστασίας των 
ατομικών ελευθεριών. Ο νόμος και το δίκαιον εφεξής θέλουν κατασχύσει απολύτως 
απέναντι αρχόντων και αρχομένων. […] Η έναρξις της λειτουργίας του πολύτιμου 
τούτου θεσμού, κύριον έχοντος σκοπόν να ανυψώση το κύρος της διοικήσεως, να 
αποκαταστήση το κράτος του νόμου και χρηστήν διοίκησιν, εμπνεύση δε 
εμπιστοσύνην απόλυτον παρά τω Λαώ, αποτελεί φωτεινόν σταθμόν της δημοσίας 
διοικήσεως της χώρας, αφετηρίαν δε ασφαλή της νομιμότητος εν τη διοικήσει. Διά 
της λειτουργίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επικρατείας θα ανυψωθούν οι δημόσιοι 
λειτουργοί εν τη κοινή συνειδήσει και θα τεθή τέρμα εις την κρατούσαν δυσπιστίαν 
εκ μέρους των αρχομένων διά της ενεργείας των διοικούντων».  
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ιιι. Υποθέσεις. 
 
1. απόφαση με αρ. 1 της Ολομέλειας, 1929. 

 
 



 

 

   

126

 
 
 
 



 

 

   

127

 
 



 

 

   

128

2. απόφαση με αρ. 6 της Ολομέλειας, 1929. 
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3. απόφαση με αρ. 42 της Ολομέλειας, 1929. 
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4. απόφαση με αρ. 99 της Ολομέλειας, 1929. 
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5. απόφαση με αρ. 154 της Ολομέλειας, 1929. 
 

 



 

 

   

137

 

 



 

 

   

138

6. απόφαση με αρ. 155 της Ολομέλειας, 1929   
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7. απόφαση με αρ. 200 του Β΄ Τμήματος, 1929 
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8. απόφαση με αρ. 227 της Ολομέλειας, 1929   
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9. απόφαση με αρ. 167 του Β΄ Τμήματος, 1930  
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10. απόφαση με αρ. 207 της Ολομέλειας, 1930  
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11. απόφαση με αρ. 309 της Ολομέλειας, 1930  
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