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ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Τ Ο Υ κ  Α Η Μ Η Τ Ρ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Η

Ε να άπό τά βα6αρύτατκ κοι νισνικά θέματα πού θα 
ώφίΤλί να Απασχολεί τί Κράτος. είναι τί πρόβλημα 
τής Εργατικής Κατοικία; καί γενικώτερα τί); λαϊκής 
στέγης, τών εργαζομένων στις πόλεις καί στην ύπαι
θρο Χώρα.

' Τ ί πρόδλημκ δέν *Σνα: β ο ρ ιν ό . Εμφανίζεται πριν 
άπό πολλά χρόνια, παίρνει δεύτερη μορφή μετά τή 
Μικρασιατική καταστροφή καί τήν εισροή ατήν Ελ
λάδα εκατοντάδων χιλιάδων προσφυγών και έπιδει- 
νώνεται μέ τις καταστροφές πού ύπέστη ή Χώρα μας 
κατά τόν δεύτερο παγκόσμιό πθν.ί;ιο» τον ανταρτοπό
λεμο και τούς σεισμούς. Κατά μια στατιστική τοΰ Ο. 
Η.Ε., πού Ιγινε τί 1954. κατά τί διάστημα -'5°  πο
λέμου καί τής κατοχή; κατεπφάφηκαν 'XX) χιλιάδες 
κατοικίες.
ΟΙ 2ΓΓΕΓΑ2ΓΠΚΕΣ ΣΥΙΙΘΗΚΕΣ

Μ ιά ωχρή εικόνα. τών συνθηκών κάτω άπδ τΙς 4- 
ποίες στεγάζονταν καί στεγάζεται οί λαϊκές τάξεις,

Κυβέρνησις αίσθαναμένη τάς <νανττ του Λαού κοί 
τής Αγροτικής τώίαως υποχρεώσεις της βά ή το δυ
νατόν νά έξεύρη 6να ώς.σμενο'. ποσόν I κ τών πόρων
τού κρατικού προυπαλοΛ ισμοΰ >4ριν τής Οπχχίβτης 
δίλττόσεως των συτβηκων τής υπαίθρου

“Οταν υπάρχουν πληθυσμοί ί(ς τήν ϋτταιβρον ©ί ό
ποιο» ίχοον εισόδημα ήμβρησίως 3 καί 4 δ(*τχμών Α
ποτελεί ύψίστην ««νων.κήν και άτ^ρωπκτηκηχ· Ανιχγ- 
κην ή ¿ζεόρεσις τρόπου κκ*.λιτερεύιο*ως τών συινθη- 
κών διαβιώσεως τής αγροτικής τάέμως.

"ΑλΑω-τιν »κηρός »Τνπ» καί εις τήν 'Ελλάδα νά 
προχωρήσουμε ΛοάΚιιβίο*; Από τόν θεσμόν τής κο»νω 
,-ιχης ΑυςκχλίΛως προς _τήν κρινωντκΛν Ασφάλειαν, 
δηλαδή. τήν γίνίκει*?ιν' των ουνβάίεων δ·.ά κόθ» Ατο- 
ιον όπερβαίνσν ένα ώραχιενον όριον ηλικίας, πρώτον 

δί ιπάδ'ον πρός την κ<τ·· θονσιν αύτήν θά ήτο ή ·3υν· 
Τιϊζιρδότηοις τών Αγροτών.

Είς τάς σκέψεις αύτάς έΚταποκρίνεσχ» ή Πρότασις 
Νόμου πού ύπι βλήύη Από ΡουλευτΑς της. Δημ. Ένώ- 
ο»,ως. τής ΕΔΑ κοί τής 71ΑΚ. Ούδ; ίς ουναται νά Ε 
μχρρισβή δτ» πρόκειτοα περί νο,ισβ.τήμαιος τελείου 
πβ» άςόγου μή έ-ηδεχσμένου δ; ,τίωσν. ‘Λ\αμψιοΑΐ] 
τΐ|Τ·.χ; δέ πρεπε» νά άκοεοθούν πρ© παντός άλλου αί 
Απάψκις τής ΰπεμθϋνου Κυδερνησκας.

“Αν λοιπών ή δ. κϋρ.τοις ίρ»;πτετ«« σοδαριύς να 
Ιλαφρύνη κΑπος τήν βςσ.ν της Εναντι τών Αγροτών 
Τοί:ς όποίβυς τύρον ?χ. ν *ΛΚ©μεταχε;σ·.ι'*)ή, θά 4πρι_· 
■*κ* ^  Αποδκχθη τήν πμόκκην τήν ύπΐ'ύ\ν &»-. τύπτΛΛ- 
όημϋοία ή Δημ. “ένωνής, διγν-τόη νά Λϊχθιΐ τόν «χη- 
^ατ.σμόν Λ.ακο^., - 1 . ' " ς ’ΕΓ.,τμοτιής μέ ρητήν καί 
σι'-κπαυον ποοΟεσ- τν Ίατ.-π.σϋ τον έργασιών της. 
ή όπο»« νά εΓσην· ' ' τ.ι κ,νϊτΑν.ηλα ,«τ»νχ. Λλλ.,κ; η 
ίνν4<ρνη©»ς θ' ά-.σδίίΕη δι' Αλλην μίαν ψοράν τό 
-λνόιβφέ;Ό\ ί της δ, ά τήν Αχ μοτχκήν τΑζιν·'

Τό Απέ>ί»»Κ\ύ€. δδη ή έπιβεσνς τού ψνλικον Γης 1ύ 
που Ιν-αντίον τής «δημΐϊγωχίΛς - ιών κομμάτων »ιού 
ίπτδνκ',αν τήν π.'Μσ.τ;·.· νόμου Τούτο γίνεται διότι 
ο! κ·. δερχηΤίκΐΛ δ--χ σ&γνοντα. δτι Από τ*'μ· στιγμήν 
κατά τ»η όποιαν τν. &:ω ·κ(.νΓτν ·α. κόαικιτα άιτ Αοόρν 
ιόν Αγ·ώιά διά ;·\ν χοη·ς.ητκήν άσςκ'Λνσιν των Αγρο
τών, <κβ»ι πρέπ?» νά γ ’νη> ί χ  μέρους τής Νυδερνή- 
οπως, -

ΛΛ ΚΑΑΛ! Δύν I ΟΥ Λί>Σ
Η ηΟΑΙΤΙΚΚ— !»*0

μάς δίνουν μιά σειρά Ιρευνες τού κατά καιρούς έγι
ναν γύρω ά τί τ ί θέμα αύτό.

Μεταφέρουμε εδώ ώρισμένα στοιχ*να. καί τις αιό 
χαρακττίριστικές αερικεττές ά - ί  τις ερτννες αύτές.

Μιά ερευνά τού έγινε τ ί 1920 ά,-ί τήν ΚιτΛει.ν- 
ρχσι ’Εργασίας εις τήν Αθήνα καί τίν  Πειραιά, 
έφερε σε φώς τήν παρακάτω άληθινκ τραγική κατά- 
στασι.

Χίλιες Ιςανόσιε; εργατικές οίν.νρέ/ει»ς στεγάζον
ται ή κάθε μία σε £>* μκνί δινμάτιο μ ί τήν έξής 4να- 
λογία μΐύ.ίΓ/ κατά οικογένεια.
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» έπτα μέλη 
Λπί ύγιεινή άποψη, ¡εεταςύ δύο χιλιάδων κατοιν.ιώ/ 

όρίθηκα·;:
Οί 3.59 ύγιεινέ;
» 5*»9 μ«τρί«κ ύγβπινές
» 72Η ά'ΧΕνγιεινές

344 έντελώς άκατάλληλε;
Καί ή έκθετε πρός τί ’Γπο->ργι.Τον αναφέρει:

Έ ί ς  τά πέντρα τήε πόλεως αλλά καί εις τάς τ/νοι- 
κικς, ίδιοκτήται κτίζουν ή *ι.άλλον τννθέτουν κατά τίν 
πρσχειρότερον τρόπον, μέ φύλα καί πτλλάνις μέ λάσπη 
να* ντενεκέδες, τρώγλεε χαμηλές, χατάλληλίς μά/ο-ν 
διά κατοικίδια ζώα. Επίγεια κατάλληλα μόνον ξι' ά 
ποθτ'(κα; τύλον,, υπόγεια ύ-ροά καί δαΟτικ. ιλπόγ;·.α 
έντελώς σκοτεινά, ώσά, αληθινά τάφοι, ιύπόγεια άκα 
τάλάηλα και διά πσ/τικούς άκά{»η, στεγάζουν π*»' έ- 
κάστην καί νέε; οικογένειες.

Γπάρχονν οικογένεια·, αί δποία: κυριολεκτικά;
στοιοα,νντα; ίιά νά κοιμηθούν Είς τίνος κατο.κύα;
μικρά παιδιά κοιμούνται ύπί τήν κλίνην τών γονέων 
των. Εις άλλτς περιπτώσεις μικρότερα δωμάτια ·νετσ- 
βάλΑοντα: ολόκ/,ηρα εις κλίνην οι χραιιδν σανίδων 
στηριζομένων εις κιόούτΐι πετρελοίο·*. Εί; *4 αύτό
οωμωτιον κοιμούνται δύο καί πκρκηότίραι οίκογέ- 
νπαι .

Εστεσα άπτ ε'κ.ντ. χρόνια γίνεται μιά άλλη Έ ρευ
να άπε τί ΙΚΛ. πού περί;λαό··7 60 γ · . ετεε κατκκίες 
μέ 220 χιλιάδες ε.-οί ,υς στήν 'Αθήνα, τίν Πωραιά 
καί τήν Ελευσίνα. II ί.εονα άπέδ»;^ £τι:

Τά 7>7'ζ τών κατοικιών άπι-τελοδντο άπί ένα ζωαά- 
τιο. 1 χ  2·Η  ̂ ήταν χωρίς ¡ιαγίίρειον, τ* (λζ χωρίς ά- 
πίχωρητήρεο καί τά ίΜ^ χωρίς λουτρό. £>ς πρίς τσύς 
κάτοικου; κατά ξωμάτιον ή αναλογία ήταν: 33<ϊ δΰσ 
άτομα. 37‘ρ τρία. 20',  ̂ τέσιτρ·:* καί ΙΟ», πέντε άτοπα 
καί ανω.

Γό 1949 γένετα. μιά άλλ», »ρευν,ν ^  Λμερι- 
κανική Αποστολή, πού πτρ -ίλαίε 5(Χ) έργαπν.ές ςίκο- 
γέ-νίΐις σέ διάφυρ;; π ερ .ιχ :. τής Χώρας, 

ιδού ¡ιιά περικοπή χπ ί ι ίμ  ϊριυνά αύτή.
Χ·λ. >7



■νψ-'.

kO I\Q M KA ΠΡ4
...Εις άλλην Λ»·, ιπτωβίν ή -Λχϊγίν*:* Γζη μ ; ί" 

λ»; οικογένειας *ί; *άλ*:ούς στρατώνα, ... Κ ά*ε 
χαμένε : t  ¿lytv- -5; τό ivopiowjitv - άπό |v τχ.· 
wO όποιου it τοίχοι ήταν to *  χαρ-rivt! Λίν ύ π ή χ ι  
χβυζίνα xxl φ·χπν* εδη άπσχωρητήρίον ή μπάν». Κ·; 
άλλ»; περιπτώσεις ιίχ ίγέν ιιχ ι ?ζων εί: χαλύκτς κ ι 
τ* σκευασμένα: ά«ό λαμαρίναν να; τό πάτωμα άπατε· 
λούσε τό ν.ρεβόάχι των. Μ;» άπδ t l ;  χειρότερες περι
πτώσεις olvsu ή εξής: Μ;χ άπά χύτας τά. οικογένειας 
άποτελουμένη irti s ; άτομα, ϊζη i t ;  ?να ύπόγιιον χω 
ρτς παράθυρα. χωρίς ήλιον καί χωρίς ψ *ί τής ή μ ·  
ρας. Τό υπόγειον irrcc)«ift* άπδ ϊν δ···μάτισν 3 \4  
μέτρων. H μητέρα χ ϊ» xx τρία παιδιά »j^tw ir»; «!„ 
ένα κρτ&οάτι. Η όπόλβπτη οικογένεια κοιμάται t i t  t i  
πάτωμα από τσιμέντο. y ρητ.¡wxοιούσa δύο παλαιού; 
■jivy.vi; 5t4 στρώματα. "Αλλα; elueyjVs’Mtt SuxCroOv 
it; σπήλαια έντδ; τών παιλαιών τκιχών *ής πόλεω; 
x* όποια χρονολογούνται άπό x4 1?<K) πρό Χριστού! .

Σχήν εισαγωγικήν έκθεσι τού νόμου ΙΟΓιΤ) 1951 
περί εργατικής κατοικίας· γιά τόν όποιον Hi ;ιιλή- 
σου;« παρακάτω, αναγράφονται t i  έξής:

Η σημερινή ττεγασχική καχάσχασις τού Ελληνι
κού axvj είχα: πράγματι άθλια, πολύ δέ ολίγον είναι 
γνωστή καί i t ;  τούς ύπευθύνους άχόμη διά χήν δια 
χυοέρνησιν τής Χώρα;. Ή  άπογραφή toO 1940 άπί- 
Oit'iv δχι τό 1) 3 χών Ελληνικών οικογενειών. δηλα
δή 585,900, έπί συνόλου 1.740.000 οικογενειών έστε- 
γάζεχο εις μονσδωμάχι« στέγαστρα. Είναι γνωστή ή 
τρ·ζγ:χή καταστείς βρισμένων όρεινών περιοχών, όπου 
άνθρωπο: χ»ί ζώα στεγάζονται έντδς του αυτού μονο- 
o***wraot> —tr i a t po-j, οπερ iy ti  γώμα «χ πΑχ*ι*μα.. tax*- 
ρϊίτα; οροφή;, ίίορέουν δμορια ύδατα iy. τή; 3τέ-;η; 
χαί t i  r.y.oxVtticx ¡.Ινα: ταχνί. άνΐυ φύλλ«». Ktvat γν»- 
οχή αχδμη ή αΗλία χοαάστατ.ς εΙς t i  i r c tx i  χ*νχρ*. 
Ε ί; χήν περιφέρειαν ’Αθηνών —  Πειρα.ώφ, ix  toO 
ctviKvj τ'ίιχ ν.ατοιχιών t i  Γ>7% άποτελο'λντα: άπδ Ινα 
δίιχφάτιον, τά εύοέΗηοαν χωρίς ήλεχχριχήν έγχα- 
tioraoiv. Ε·: t i  '¿% δέν όπήρχαν διδλου χλίνα;. Άντι- 
τχοιχνλν χ.ατα κλίνην άνω χών 5όο ατόμων. Εις τού; 
οννοεκντμού; άνΧίχτοιχοΟν εις τά 3β% χών κατοικιών 
άνω χών δύο άχόμιιΐν χοχά κλίνην, εις χά 1:VJ άν(>; 
χών τριών, είχ χά 9% άνω των τετσάρων καί είς χά 
(>% άνω τώ. πέντε ατόφιων κατά κλίνην*.

Μ:ά ά/λη έρευνα πού έγινε από τόν 0J1.E . τό 
1954 γιά χό φήτι,μα τής τεέγης χέ 5W χώρες, μεχαςύ 
χών όποιο» καί ή δική μα; καχέληςε χτά :ςή ; ονμ 
περάσματα:

Επί π/.τ^ί>τιτΟ 8.000.000 ό τννολικος άρ-ιΗμύς 
το» δονιατίο» ήταν 3.530.000. άνχ;αχο;/ού3αν δηλα
δή' 2,.‘> άτομα κατά δωμάχιον. Έ πί -/ιλίων κατοίκων 
άν*/.ογο<>ν 210 νν-οικίες. Σέ ώρισμένες μεγάλε; πό- 
λει; 12OJ00O >_ar.οικίες χαρακ.»(ρίΓο'/ται ώς τρώ
γλες. Από το σύνβλον χών κατοικιών .'SW'J βιε9ίτ5ίν ^να 
δωμάχιον, 37% δύν μαζύ μέ χό μαγειρείνν. Ε ί; ¿ΤΡ^ 
χικές περιοχές τά 90% τών κατοικιών διέΗς · νν *να 
δω«ιάτιον.

Τό 1957 έγινε μια άλλη έρευνα άπό χήν Λμϊ?1' 
κανική Οικονομική Αποστολή κρύ κοτέληξε 7 τμ IV*- 
ραπάνω διαπιστώσεις.

Κ < χο·) TJ’/δ λ TJ χών χα*οικ :ώ. ιύρτ̂ >̂ '»κν
τελείως ά-ώ-κ,-ιεινέ; 14 <*»1 έΜςεόρ—*πες καί 37 '** '

;· καλ·νβ*;.
M a ακόμη ϊρ i-iva. πο j  ϊγ ιν ι χό 1ί·’»7 άπό χήν Τε-

» ικ ή Ι ττηρεσ:j  -ή ; *.4ι-ρροτεκή; Τρππίζη; απίδι: ξι
ό ?: 114'».000 άγροτικέ; οίκσγίντ-,α;; στίρούντα: π άντε-
A »; x ï .τοχκίις καί άλλα.; 10ί>.2ί¥* » -·ττ/ στ άντπαρ-
vuî; xa,; ivH-r.'Uivi; >ι ππκι'ίς.

Γέλτ ; τό 1958 άπό μ ί  ϊριυνα π«> I'fivt lx  ¡ιίρβυ;
» 'Γπσυίγε:ου 1 τ οϋ στσ'ι; »/•Λίνίιμβύ; Λ Λή

'/xi Πειραιώς, πρόέ* ,-νιν τα ί:ξή; στκιχίϊα·
•Επί συνόλου 00.(100 κατοικιών
Τά :<«% έστερούνο μαγειρεσυ. Τα 9% ίσχερσύντο

αποχωρηχτψίου. Τ ά  98% ΙστίροΦντχ *ο*>χρο%.
34.2ÎJO κατοικίες 6i:>texav 'να ό*»ι±τ:ο. Τά 30% 

i στερούντο τό ηλεκτρικό φώς. FT.; x i 3>% αντιστοιχού
σαν 3 i -.ομα κατά δωμάχιον. εί; χά 25% άνω χών 
τεσσάρων καί χά 10% άνω χών πέντε. Υπήρξαν καί 
περιπτώσεις μέχρι 15 ατόμων χττά δωμάχιον!!!

Εις χά 3% τού συνόλου τιΛν κατοικιών δέν ύπήρχαν 
κλίναι. εις τά 3(ί% ανχισχοιχστσβιν ά/*» χ«νν δύο άχό- 
μων κατά κλίνην, εις χά 15% άνω χών τριών καί είς 
χά β% άνω τών πέντε ατόμων κατά κλίνην.

Μέ χά παραπάνω στοιχεία καί xi; έρευνες προσπα- 
Ηήσα ι̂ε νά δ<!»σσυμε ^uà δσο χό δυνατόν πληρέστερη 
εικόνα τών στ/Ηηκών πού στεγάζεται ό “Ελληνα; 1ρ- 
γάχης καί άγρόχτ/ς. Καί από χύχά. άόίχσχα δγαίν*. 
χό σηιπέραηια όχι σ', σημερινέ; σαν&ήκες είναι ακόμα 
χειρότερε; άπό έκεΐνες χ<ΐιν πρό σαράντα χρόνων. 
Ηά έκηιίζτμ ΐ συνεπώς »γλαύκα είς ΆΗήνα;» διαπ’.- 
σχώνοντχς τις αυτόχρημα άθλιες από κάβε έποχή 
συνΗήκε; κάτω άπό τις οποίες σχε-ιάζεχαι καί ζή ?- 
να; ολόκληρος κόσμος του μόχΗσυ καί τής έργασίας.

Οί τρώγλες, οί καλ.ύόες και— -άς τά ¿νομάσωμεν— 
τά δωμάτιο, μέ πισόχαρτα καί λαμαρίνες, έξακολσυ- 
Ηοΰν νά υπάρχουν μέσα στί; μεγαλουπόλεις καί στην 
ΓιπαιΗρο καί μέσα σ’ αυτές συστεγάζονται άνΗρ<ί>πι· 
νε; οικογένειες χωρίς φώ; καί χωρίς ήλιο.

ΟΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ

Τ ό  πρόβλημα χή; λαϊκή; κατοικίας δέν είναι μό
νον ποδολημ7. γιά την "Ελλάδα. ΊΓπάρχει καί άπασχο- 
λεΐ από πολλά χρόνια δ>»; τι; πολιτισμέ·νες χώρες. 
Στην Αγγλία, τή Γχ/υ.:χ, χή Γερμανία καί σέ 25^ς 
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες χδ Κράτος έπήρε δρα
στικά καί άποφασιστιν.ά μίτρα γιά  χήν άντιμεχούπι- 
σι τοΰ προβλήματος.-Μέ χή χορήγηση των μακρο
προθέσμων δανείων, μέ χαμηλό τόκο έκ ¡ιερούς τι5ν 
Τραπεζών, χών οιαφέρ·» ΐδρυμάχιτ;' καί ¡ιέ οίκσυο- 
μιν.έ; ένισχύσεις Ικ ¡ιερούς χοΰ Κράτους καί χών Δή
μων. ;ιέ παροχήν δωρεάν οικοπέδων, ίκχίοΗηκαν i- 
νκχομμύρΓα λαϊκών κατοικιών.

Στην Ί-αλια . μέ I w  νόμο πού έκαμε δ 1 πσυργό; 
•ή; Έρ-γασία; Φσκί^άν. κατά τό 1949 ύπεχρέά»; 
;νύ; έργοόόχες νά κατό?π<ουχ στόν κρατικό οργανι
σμό κατοικίας 1,20% έπί χών“̂ Γ τά ή χ χα ί ή;ιερο;μ- 
σθίων καί 0,00% οί εργαζόμενοι, μέ σάμμί'^χή“ - · * .  
κράτους σε ποσοστό 1ÎX,. έπι τοΟ σΛίλ.συ χών είσφο- 
ρ<ΰν έργοδοχών καί έρ-'χζομένσν.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ — Ιανουάριος I960Σ*λ. 38



ΚΟΙΙ\Ω\ΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Mi τά σύστημα αύτό έκτίσθηχαν έτχττ/τϋες χι

λιάδες έργτΓΓΛ': κατοιπίτς.
Γνωστό έττίσηί tb x :  τό «πζ[ρχμα τής Βιέννης» δ- 

"«ως ώνομάσθηκε ή στεγβσκκή πολιτική πού ήσκη- 
·}* S Σοσιαλιστικός Δήμος τής Βιέννης, πριν απο τό 
Äe*Vrtpo πτγκόσμιο πόλειιο χχί ττού τ/νβχίζεται jti 
/|- ί «ήμ*ρ«. Jti πόροβς σέ βάρος τής Ακίνητης ιδιοκτη
σία; WR των βύτορωτέρων -τάξετε.

Δέν μιλούμε γιά  τις σοσιαλιστικές χώρες δπου ώς 
γνωστόν ·» Κράτος έχει άναλάόει τήν άνοικοδόμη- 
Tt συγκροτημάτων έργατικών »«τκκιών μέ έπντσχυ- 
νόμ*νο συνεχώς ρυθμό.

ΤΙ ΚΠΝΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΝΕΤΑΓΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α ν σέ ¿λες τις χώρες ή άπόκτηση Ιδιοκτήτου κα
τοικίας ά τ ι  εις έργαζόμενες τάξεις παρουσιάζει πολ
λές δυσκολίες, στήν 'Ελλάδα πού ο! μισθοί καί τά ήμε- 
ρομί^ια είναι τόσο χαμηλά ώστε νά μή έπαρκούν νά 
τούς έξχσφαλίσσυν καί τά στοιχειώδη άκόμα μέσα της 
ζωής, ή άπόικτησι κατοικίας Αποτελεί γιά τήν πλειο
νότητα τών έργαζομένων δνειρον Απραγματοποίη- 
τον. Kat *ν κάποτε τά κατορθώσουν κτίζουν ?νκ 
μονσδοι*ιάπο έκτός σχεδίου, μ ΐ Ασφαλή τόν κίνδυ
νων μελλοντικής κχτεδχφίσεως. Οί ίδιες δυσκολίες 
υπάρχουν »at γιά  τούς άγρότες, ή πλειοψηφία τβν 
¿ποιων Ιχει άσή^ιαντα Ισοδα Από τήν πώληση των 
προϊόντων της. Όταν δέν έχουμε ύπ’ δ&ν μας τά έ- 
»απομμήριχ των Απόρων. καταλήγουμε στο Ασφαλές 

άτι καί τά πρόβλημα τής στέγης παρου
σιάζεται. μέ όξύτατη μορφή καί ή άπόκτησι κατοι
κίας γιά Ινα μεγάλο μέρος τού πληθυσμού δέν είναι 
δυνατή χωρίς κρατική ή άλλη οικονομική ενίσχυση.

"Ας δούμε λοιπόν σέ συντηιίρι τι έγινε καί τί γί- 
νέτα: στήν 'Ελλάδα γιά το μέγα αύοό κοινωνικά πρό
βλημα τής λαϊκής κατοικίας* άρχίζοντες από τήν 
ϊδιωτική πρωτοβουλία ώριομένων έπιχιιρήσεων. ο- 
πως ή Εταιρία δίεταλλουργείων Λαυρίου, ή Εται
ρία Διώρυγας Κόρινθου. ή Εταιρία Λιπασμάτων καί ώ- 
ρισμένε; ύφανταυργικές έπιχειρήσεις, πού έχουν κατά 
τά παρελθόν κτίσει ένα έλάχιστον αριθμό» κατοικιών 
γιά τό προσωπικό τους. Κατά τά τελευταία χρόνια 
ώρ καμένες Τράπεζες καί έλάχιστα Ασφαλιστικά Τα
μεία, με τήν παροχή δανείων έδωσαν τή δυνατότητα 
σ* {να μέρος τού προσωπικού των να dbssxn/ση ιδιό
κτητη κατοικία. Τό !?;? γιά τήν "Ενωση Συντακτών.

Ί2ς πράς τό επίσημον Κράτος, δέν είμαστε μακρυά 
4πά τήν αλί**·.* κχί τήν πραγμχττχότητχ διχπιστώ- 
'Λτντα; ότι δέν έδειξε κανένα σχεδόν ενδιαφέρον γιά 
Ά πρόβλημά αυτό. πλήν έκείνου τελευταία τής Ιδρύ- 
'»<>»; 'Οργανισμού Κφγ» *ή; Κατοικίας καί τής στε- 

',: rir. Δημοσίων Γγ»  -ήλων. .ιέ τ;>ς όποιους Οά α- 
νολν^τύ-νς παρακά-ω

»Μιά ΰποτντί'Λίηε Rp-»r.iikia έγινε κατά τό 1923 
■*« τό 191?·» ΰτίρ  ττύ λημβσίιυν Τπα/άήλων μέ τό 

■ Διάταγμα καί τόν \ ο,ιο ί —̂δί .περί ΡιευκοΛυ'/σε 
‘ν. räv  Δημοσί^νν ‘1'πάν'ΓΤΛ'”ν "Ρό-" χπόκτηστν κατοι- 
χ ··*;». Μέ τά νομβ^ητ*** xir4 ιδρύθηκαν ύπϊρ I 

Οίκβάτμιΐκέ έέ'Λ^'πιρι-ηιοί, καί ενκς έλάχισης 
κυρ?·»; άνωτά·. υπαλ λήλω·/ μέ δάνεια Από

“ σβΛίηε» _  σ» ι ΐι -. ν**“

τά Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, τό Τα;ιεΤσ; Παρακα
ταθηκών καί Δανείων καί από ώρισμόνους Ασφαλι
στικούς Όργανισμβύς, κατώρώ«»σε νά άποπτήσσ; σπί
τι σττγ; ’Αθήνα.

Για τούς έργάτες ή πρώτη /τμεώετινή Απόπειρα
στ/|ΐειΐ!>νεται τό 1929 μέ π,ν κατάθεση νομοσχεδίου

~-?ί λαϊκής κατοικίας πού δμως δέν έγινε δυνατόν 
νά περιέληθεΐ ίσχύν νόμου.

Τό 1946 ψηφίζεται ό νότιος 46 «περί οίκοδομήσε- 
ως έργατικών κατοικιών μέ χρηματική ενίσχυση άπό 
τό I αμεϊον ’Ανεργίας καί εις οικόπεδα άνήκοντα 
εις τό Δημόσιον*. Περιττόν νά σημειώσουμε πώς ό 
νόμος αυτός έμεινε γράμμα νεκρό και ποτέ δέν εφαρ
μόσθηκε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Α π ό  τό 19ϋΟ πού τό θέμα τής έργατικής κατοι
κίας άρχισε -νά Απασχολεί τό ΟΙκονο^κό καί Κοινυν- 
νικό Συμ£ούλιο τοΟ Ο.Η.Ε. καί τές διεθνείς έργατι- 
κές όργανυ>σεις, άρχισε καί στή χώρα μας νά παρου
σιάζεται κάποιο ενδιαφέρον. Τόν (►κτιίιόριο του 19ϋΟ 
δ Βασιλεύς καλίΐ τόν ΙΙρόεδρν τής Κυοερνήοεως καί 
τούς Διοικητάς τιϋν Τραπεζών Ελλάδος καί ‘ίύθνικής, 
πρός τούς όποιους χνέπτυςε τές δυνατές λύσκς γιά τήν 
αντιμετώπιση του προβλήματος τής λαϊκής στέγης. 
Τδ έπίση5ΐο Ανακοινωθέν πού έεέδωσαν άνέφερε με
ταξύ τιδν άλλων καί τά έςής;

'»'Κ/πιθυμία τοΟ Βασιλ^ως είναι νά έφεδρεθεί τρό
πος όύστε κάθε έργάτης καί κατώτερος υπάλληλος νά 
δυνηθεί ύπό ευνοϊκούς δρους νά αποκτήσει τί σπίπ 
των, σπίτι, παρέχω; όλους τούς δρους τής υγιεινής, 
■αλλά καί στοιχειώδη τουλάχιστον ευμάρειαν. 'Η Α.Μ 
¿δήλωσε ότι μέσω των έρά;ων (δύο "Έρανοι τής IV*· 
σιλίσσγ(ς) θά ιδρυθεί προσεχώς δ πρώτος ΰποβειγιτα- 
τικός συ'/οικισμός, όάσει τού όποιου θά γίνουν καί οί 
λοιποί».

Σέ συνέχεια τού Βασιλικού αυτού ενδιαφέροντος ό 
τότε Πρωθυπουργός Σ. Βενιζέλος καί Ακολούθως ό 
ΙΙρωθυπουργός Ν. Πλαστήρας (1951) θεωρούν ώ; 
«ζήτημα τιμής» γιά τις Κυβερνήσεις τον;, τήν ριζική 
αντιμετώπιση καί λύση τού προβλήματος τής εργα
τικής κατοικίας.

'Αποκρυστάλλωμα όλων αυτών των υποσχόσουν καί 
τού όασιλικού ένδίαφέροντος υπήρξε ή ψη^ισι τού α
ναγκαστικού νόμου 1»67 1951 «περί λαϊκής κατοικί
ας» ό όποιος Ικυρώθη καί συνεπληρώθη ^  νόμο 
2063 τού 1952.

Μέ τούς νόμους αυτούς προεόλέπετο ή σύσταση στό 
Υπουργείο Οικισμού καί Άνοικοδομήσεω» Συμόοι»- 
λίου Λαϊκής Στέγης* εις τδ όποιον «άνήκε; ή μέριμνα 
στεγάσεως τού Ελληνικού Λαού».

12ς πρός τούς πόρους προεολέποντο <κ εςής: χ) 
Εκ τού κρατικού Ιΐρουπολογισμού ό) από τήν ξένην 

βοήθειαν γ) "Άπαντα τά τέλη επί των υίνοδ,μικών 
άδειων τά υπέρ τού Δημοσίου καί τών Δήμων καθο- 
ριζό|»ενα διά τού ΚΙΙ ψηφίσματος ή δΓ υιισδήτεοτε 
αλλας διατάξεις δ) Φορολογία έπι οίκβίομών άνε- 
•γερθεισιΰν αύθαιρέτως ε) Φορολογία έπί τή; προσγε- 
νο;ιένης άξιος οικοπέδου κοϊτόπιν ρυμοτκηνικού βχε-
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:ΐ  .» Ve' ‘'-ΐ^4ν·^

K o i \ ü \ i h \  ι ^ ο η ν η ΐ Λ ΐ  \

Stou ή χ Λ τ ζ σ χ ί·^  ¿»·}ΐ5βίων ή 5t:*w?t*<*v Ι ,;τ* * > ^
♦ορολογία :;τ: πγ>,'.:τ·*τ. ρίχοττίΐ-··», i¡ w x ii\^»w  aw 
χ*ντρ:χιΐ*ν touskwv >,> Πάρο; ¿4 ih-pofÀ, U ; jw·**̂ · 
jtârwv χοτ-.χΑν d ■ v'tov m X-rx'^X  χβτχτχτ/ξ; *) 
Hipo; !ξ ci3çof.5v hH r*5; η ^ χ ο ;α ν τ . h û e to t :  
aiáljosw; ívo:r;V*v 5:à τον lv«x:o3tw»i»>. Έτπττ,; 
IsîTpàarro ή iy .ty o rr .x i, ι-αλλοτρίωση οίχοττίόω 
ixxÀfe-rtuv *2*ώ; val ή ΐ:«&ΓΤ.; ακινήτων ivapcóv 
των si; "W Αηρέο.Ο’· ή τήν άνταλλάίηιον ?τίρ;'/>σ a .. 
Έ κ τφ έκ Γ »  :sío>,; t*{ tv i; Λήρ·ο·>ς χα: τά; Κο:νο- 
τητχς ή τπ.όολν τ : -σ ι: -«·.: τ.αο^τ àôtt·*; ν.κοόοηήο: 
« ;  τ) ¿τ:τχ£τΓ(;» .*ρ4·; άν/γίροιν 3p-,'«Tt*(Vv χατν.χιών 
xzOta; καί ή StifliT.; τΛν 'ino»n«taTtx«·*» « ·
φαλχί«ν ;ι:χρ. 'Μ*ϊ ô-.oypswr.x»«; οι» τήν «πΐγβαιν

T'iv xaxtdc τ»γ»ζομ;ν«ιν.- ήϊ^ι»λ V * ·^  Χ-ΐ · 3"-Λ' ? '
*50>γιαν-,

Η ττίρκταχή  yjvipy.i* ^ ν τ ^ τ ρ  σ φ  r r tf '-χήΐ
5) xa.rs.Tcfjαο^ίστ,;  νατειο'αί; ά'- v:xoíej¿w>f· βα* 
,j Vw γ) κρατικοί οΐ>:στίΐνυ ν σ ί ο κ ι Λ  ύλικαΕΙ
>) ΐγγυήίΐΊ»; ^ ρ ΐ; παροχήν Í ív . ' tj κ»; τ ;) φ^ρο-· 
λνγικί'ιν άτίλτ.ίΐτν xai άτηλλσγ^ν

Καί ό vàw ; ó.un; í¿ ,  Ισ^χ* ¿í*p}M?f$; 5·
T t î i' ï  άττ^ r f y  jtv »{t  ' x'T*: ίΑυ vjtÙ.***
τών ôtKnov ¿¡»ίγοντο t i  yjjififK-vTa x sl τήν ΐγκλ.ι^ιs
Τΐκήν xô'.afO ptav ,-ov ίτ κ « · .Ξ ϊν  ri ‘ρ σ χ / « » : ;  TA» 
τργατών.

Στή ϊλλο |·.α; 4ρΛρ<* άχ άντ-ςί; ώι·>ι* t ¿ y Λ ιτόνο- 
Ηο Όργανταιιά 'Κργατ.».ή* Κ :τ.  < ι ;  ασ’> / ίΐτοοργτΐ
ά—ό tí 1954.

Ή Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ ι ς  τ ώ ν  ι α τ ρ ώ ν  
ΚΑΙ Η ΚΡΙΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

"A pipev reí» ■■ I. ΓΑΛΛΟΥ

X  ù ’Κιτρικόν Επάγγελμα σήμερα <ιτή χόιρα μ ας διέρχε
ται κρίσιν, Λον nnD taw w  νά καταστή όλι Ορια άν Εγκαίρως, 
δεν άντμιεταιΛίστθή δεόντως. T ù  α ίκ α  τής κρίσεω* αί'τής 
οφείλονται στ δύο *i*pim; λόγου; : ό πρώτος είναι. û u  όλό- 
χ/.ηρον ιό  οικοδόμημα τής υγειονομικής άοφαλίσεως οτήν 
Tù/.tjàbu *>u(úo#r.rf <ττή μτιακτι τού lutvw oô ( 1σ*'δτμιατό;, 
το όαοΐον TmnimroÓTui; καττ/.Ih <j’ rvu líruxívftrvo *λ«χι- 
oTo* noù #é:Ei -TfpouTt̂ Kn rlç κίνδυνον τήν τοιύ*ητα τή: αο 
(*Ε.χομί\τΐς ΠΕι>ιββΛ*|*κιΐς. Οί ψιλοδοάΐ|οοηΓΤΓτ vñ íai^.ooKin· 
το T<M»6Xi|U<t τής Ιατρικής I I rpiliu/.Vfως οτήν AvonÉptu (><■ 
οι, rîvro wrn'wtvvoi όχι μόνον διά α*|ν v<nti|V a«i»r«rui Τής 
τανΓχ(Μ»«νΐ|ς at ,χόά/.ij'Kn; άλ/.ά καί (Η<\ τήν neloxnv τή; 
ιατρικής ôSuuiprafiaç, τήν κ<ί»ιι*ην τού Ιατρικοό ψΐονς και 
r i |V  jtiàxHv τής ίκιοτιιμονικής ιπάίίμιις, κατικιτιίοτις δηλαδή, 
τοο ί ;ιιδροί’ν όμτΛίος ίπ ’ τής ύγβίας τον λαού.

Ό  δτόττρος λότος tivat. ότι ό ιατρός μύχρι (ΐήιιτρο, ιο ό  
λιι/ρατυν, δ ιν  ιί,τίκτ*ι<τι πονδικαλκιτικήν οιητίδηοιν Κατα- 
ναλίΛκβνται δλα τοι· τά χρόνια μ F τι; α ποιδ ίς Tor, τις or- 
λ*τ»ς τον καί τήν οννί'χή «gwaiaxTiv του ατό όψι,/.ο και Ίιρο 
λτιτ.»ύργτιμά του, κατορθώνει νά γίνη  ό «φύλαξ. άγγελος» τής 
ζιοής τυπ· οι·νιινί*ρυ>ηων του, άλλο, άκι.Ηόιος, λόγιο τής αί
τιας ηότής τ ά  κ(ΐτα<(τίρνει νά μέν*| ό ίδιος άνίιΐιχνρος διά νά 
«ivTUiTTUUiía*! τή δίκη τον ζιοή στις δόοχολες περιαu 'w i~ .

M iau οτό σύνολο τών έργαζομένιον, μόνον ό ιατρός και ο 
άγροτης .ταροικτίάίονται ώς οί πλέον ανία χοροί στήν διεκδί- 
κησιν ιώ ν βικ«α«μάτ(βν τους, δ<* αντό καί οί ίργαριτς τους 
τροσφερονται oíjurpa μ» τις πιό έξπ 'ΐι  λιστι,ής τιιιτς στή 
παοαγυσή καί ,τ1 ηριόνονται πανάκριβα στή κατανάλωσι. Τήν 
τεράστια διαγόρα ή όποια προκύπτει τί|ν είσπράτοον οί μ ι- 
σάςοντε;· ό 6εκάρες τά μήλα οτή Λαραγιογή καί 5 -  8 5pyu. 
σιήν κάτανάλιοσί. Ó S δρχ. στοιχίζει ή ιατρική έπίσκεήι στο 
ΙΚΑ καί ό εργαζόμενος πληροινει πανάκριβα διά τήν ίατρι- 
κη\ ταυ περιι!ο/.’ςπ.

“Κ γ’ όσον ϊσ/υι ιό σι>στημα τής ίλεοθερας Ιατρικής εά 
πράγματα πήγ.μνον καλά διά τον Ιατρόν. 'Η Επιστημονική 
καί τεχνική του κστάρτισι αποτελούσαν έχέγγυα τής Επιτυ
χίας τον έργου του Σήμερα δμιος, μί τό σύστιιμα τής ΐςιμ* 
τι ιιΕνι,ς καί -ατι ι·ιΙ> νομένης Ιατρικής καί τήν είς βάρος του 
ίατροΓ* κακήν όργάιωσιν τής άσγ,αλιστι.κής ιατρικής, τά πρά
γματα ιιλλαΕογ ορδήν. Καί βλέπομεν τόο· ιατρόν, γκρεμισμέ- 
νον ο.ιό τήν ά-ιιπι·Γην βαβιιίδα είς τήν κατωτάτην νά άγο> 
ν*ί1ετ«ι ά*εγν«κτκΙ*ο διά τό ψωμί του με όπλα άνίσχυρα. σε 
σιεγ-κρισι μι τά όε.ία ιώ ν άετονύχιδιβν εργοδοτών του. ”Κτσι 
Εξηγείται καί τό ηήάνόμενον ό Ιατρός, ώς πρός τά καθήκοντα 
ταυ. νά  ttrmpFÎTO' «»οΌ-ληλος καί ώς πρός τά  δικαιιόματά του 
όχι κάν ώς οπάλώίλος, άλλα ώς μία ΪΛόμορφο; κατάστασις.

Δ Εν όίί ΕπυκΤαόυυμι ι ίς  ηήν ΐ'·*όδε,ς:\ τής κατά τήν άντι 
λ*μ(ΐίν μας, καλισέρα; όγειονοιακή; ί*Ρ' α«οα»ιη; καί τής πα
ροχής «ρτίας Ιατρικής πι ριβάλψι υ*ς. Ά ς '  ενός uEv διότι j\ 
Εμπεριστατωμένη μελέτη καί ό κεπταμτρειακός προγρα|ΐμα- 
τισμός 6Εν χιοροϋν στά πλαίσια Ενός άρδ, «·. Καί άμ’ ίτέροι· 
διότι ύπάρχβι άμεσος καί Επιτακτική ανάγκη νά Ενδιαφβρ- 
ftoñae 6Γ ώριβμενα μέτρα Επείγοντα διά την Επιβίωαιν τού 
ιατρικού σιόματο; καί τήν οτοιχειώδη (πατήρ*,σιν τή; ΐατρι 
κή; αντιληψεως και περυβά/.ηνως είς τήν χωράν μας. Ίντι- 
<άλ> ετομ νά άπιχρύγωμεν τόν Επικείμενον κίνδυνον με τήν  
παροχή τών πρώτων Ιώηδειών είς το δμρε.ος πάσχον Ιατρικόν 
σώμα καί κατόπιν να  ένδιαιρεριΐά*μν δια την άνάρρκΜτίν του.

Ή  Επιτευχβείσα γενική οινείπυσι; ιο ί Ι.Σ .Λ . ( ’Ιατρικού 
ϊυλλάγου ’ΑΊΗμαονΙ τήν Ϊ1ην Αενεμβρίσ·' 18.S» f l?  τό δΕατρον 
<1 \Τ Κ Α  Λ» είναι ενα αρκετά παρήγορον σηιιεϊον, διότι άπο- 
δεικνιίει άτι δ ιατρικός κόσμος, άναγκασαένος υπό τά πρά
γματα, ήρχισε νά αποκτά ούνδικαλοοτ.κήν συνείδησιν, χω 
ρίς τήν οποίαν δεν (hí κατορδοχιη ν,. προοεδήση τά ζητή
ματα του. Η  ναι πρωτοφανές ατά ίατρ,κα χρονικά ή προσέλεν 
βι; δνο* τών 1.200 Ιατρών σέ -γενική συ\-έλ»ι«ι.

’Αντίθετα όμως από τήν σ ινελίιιη ν, προέκυψε καί μία 
διαπίοτωσις Αποκαρδιωτική. Τό πίσημ. , Κράτος ναί ά  άρ- 
μόδιοι ούτε κίίν καταδέχβησαν νά ά , ιατανρώιίΟν στην πρόσ 
κλησιν, διά νά παρεορεάούν στή σισ ί εευσι.

Η Α Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Α  Τ Ω Ν  Α Ρ Μ Ο Δ ΙΩ Ν

Ά  τό δ/.ους ΛνεξαιρΕτιος τούς ύμίλητάς Εκαυτι,ριουί*η ή 
Αδιαφορία καί Αναλγησία τών αρμοδί'αν. 'Π βιοίκτ,σις τοΰ 
I .S .A . είχε ΰποβάλει τήν 17.8.38 ίπόμνηιια πρός τό ίι.τουρ- 
γεϊον Κοινωνικής II ρσνοίας, διά τά Επείγοντα καί ζωτικά 
Ιατρικά ζητήματα, ή Επίλυσε; τών ό ιοί»εν ¿ά σι·ντι λούσε ιίς  
τήν βελτίωσιν τής καταστάσεως. Πορίιλδον Γκτοτε 7 μήνες 
καί οί άριιόδμ>ι κ.ιοφ*ύοεν πάντοτε, lpvioórptf, είς τήν συν
ί  λευσιν, ότι οφείλουν νά άντιληφβοΟν ·ιί μεγάλοι ύ.τεύβι·νοι, 
οί διοικοΰντες τούς διαφόρους οργανισμούς, τά Ταμεία υγείας 
καί ιδίως τό Κράτος, τό όποιον ο λιμαζωιενος ιατρικός κό
σμος έπρεπε νά βλέπη ώς τόν στοργικόν του προστάτην καί 
τό βλέπη ώς κακόν Εργοδότην, ότι, ή περαιτέρω Εςαθλίωσις 
τοΰ ιατρού καί ή συνεπεία ταάτη; υεγαλτττέρα ππώίας τής 
στάΰμης τής ιατρικής έπισ' ήαι,ς κ.;ί τέχνης. Εγκιμονεί κιν 
δύνους δια. τήν δημοσίαν υγείαν, διό*ι ή άτεγκτος νόμος τής 
«τντοσυντηρήσεως βά καταστηση τούς ιατρούς στιγνούς έπαγ 
γελματίας τής χειριστής μοργής. Ιν.νοι καιρός πλέον νά παύ- 
σουν οί ύτεύόυνοι νά είναι ια'ρσ·ιάχοι, όπως τούς Εμφανίζουν 
ώρκηιένα γε',ωνΑτη, δποις π.χ. τό γτγ»*νός δη , ενώ ό νόμος 
3.Β23, ό καθορίζων τό κατιότατον δρκ»ν ιατρικής αμοιβής, *-
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