
ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΝ 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΘΕΣΙΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 

I 9 6 Ο 



ΕΝΩΣΙΣ ΣΎ'ΝΤΑΚΤΩΝ 

HMEPHΣIQN ΕΦΗΜΕΡΙΔQΝ ΑθΗΜΩΝ 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΙΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΏΝ 

'Ανάλυσις τού Λαχείου 

1960 



Ε Ν ΩΣ Ι Σ ΣΎΝΤΑΚΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙDΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔDΝ ΑθΗΝDΝ 

01 !τrαyyύlμcπίαι αuντό:κται τών tφημrρίδων άτrοτύ.οiίν ούαιώδη 

τrαρόγοντα διά τήν fκδοcrιν αirτών ιια1. fxouv !τrωμισ&η, tν τii tναακήcτι:ι 
τοίί tπαyyΟ.ματόι; των, δο:ρίίτατα κα&ήκοvτα fvαντι τοiί fθνouc; καΙ τής 

κοινωνίας. Τό tπάyyελμά των δf.ν ι:tναι l.κ τών αuνήθωv, μέοα tlc; τό 
κοιvωvικΟν Οlίνολον. Ή &σκηοίς του άπαιτι:ϊ προσόντα, αίιτοθuαίαv, 

μόχβοvlnrέραvτον,lντιμότητα~ιαicτuvαίσ&ηαιvtί;c;δψηλήc;άτrοατολήc; 

ιlc; τiιν ttΙJ'ΙΙ'ηρέτησιv τοiί ά-yαθοίί, καταστρι:πτιιιfι δi, δταν l.κτρi:ιπ:ται 

πρόc; τoVc; δρόμοuc; τοU κακοU. 

Διir. τόv >.όyον αύτόν, τόσον ή Πολιτεία, Oaov καΙ ή κοινωνία όφι:ί
λοuν vά 1fαραl(ολοuθοiίν μί1fροσοχfινιι:αί tvδιαφiρον τfιv τάtιv τών δημο

σιοyράφων, νQ- τοUς περιδάλλοuν μi: τήν δέοuσαv στορyήν καl νά φρον

τίζουν va wληροφοροiίνται iκό:στοτι: 'll'tpi τώv σuιι&ηκώv τίjι; l.ρyασlαι; 

των καi τοίί τρό"ΙJοu τίjι; ζωίjι; των κα1 νΟ: σuμ"ΙJαρίστανται Οταν χριιά· 

ζιται, tlc; τι\ν ήθικήν l.νίσχuσιν, ώστt νiι l.ξασφcχλίζοuν τι\ν l.'n'ιτuxii 

&σκησιν τοίί δψηλοίί των λtιτοuρyήματοι; 

Έκρίναμtν άτrαραιτήτοuι; τiιι; όλίyαι; αιίτiιι; yραμμiιι; διiι νQ 

τονίσωμιν εόθVι; άμiσωι;, Οτι "ΙJρό τινοι; οΙ σuντάκται τών l.φημερίδων 

άτrtτΟ.οuν τι\ν 'lfλioν ήδικημiνην τάξιν τών tρyαζομίνων. Ήyωνίζοντο 

καil.-n:άλαιον tlc; άyώναι; l.θνικοUι;, -n:ολιτικοVι; καί κοιvωνικοVι; l.ν μίσy 

δtινών οΙκονομικών δuσχερtιών καί ίmό σuνθήκαι; τtλιίωι; άνθuyιιινiιι; 

(τU1foypaφtiα καί 'n'Ιtστήρια μέ τό:ι; δηλητηριώδtις άναθuμιάσιιι; τοϋ 

άντιμωνίοu, νuκτtρινι1 l.ρyασία μέχρι -n:ρωiαι;). Έστιροϋντο -n:άσηι; 

&σφο:λίσιωc; 1i 'Ιftριθάλψtωc;. 'Όταν &σθινοϋσαν !i l.yήρασκον, fμtναν 

t'ρμαια τijc; μοίρας των. 'Όταν άniθνησιιον ή κηδιία των l.yίνιτο σuνήθωc; 

δι' l.ράνων, α! δέ οlκοyίνιιαί των iμιναν άτι'ροστάτεuτοι. 

"Όλοικατό:σtιρό:νοl-n:ολιτικοίτijι;Έλλάδοι;,δσοιl.νηλλάσσοντο 

tlc; τι\ν tξοUΟ'ίαν 'n'ρό 35tτίαc; καi-n:λίον (Ε. Βινιζiλος, Δ. ΓοUναρης, 

Α. Ζα1μης, Α. Μιχαλο:ιιό-n:wλοι;, Α. ΠαιJαναστασίοu, Γ. Καφαντάρης, 

Π, Τσαλδάρης) άνωμολόyοuν, δη ή κατάστασις crUτι1 ητο άτrαράδt

ιιτοι;, ό:λλiι cτuνicττων ιlς τοiις σuντάκτας νό: l.ξεUροuν οΙ ίδιοι τρόπον 

θερcπτεiαςτοϋκακοϋ,χωρiι;νΟ: 'l.,..ι&αρUνοuντόΔημόσιονi\τι\ν Κοινωνίο:ν. 



Oi ονντάκτοι λοι-πόν άνtζήτησον λιίσιν Εξω τοV Προί.mολοyισμοίί 

κο\ χωρiς κομμίον άνοyκοστικήν tnι6ό::ρvvσιν τοίί Κοιvοίί δι' οlοσδή

nοτt ίmοχρεωτικίjς εiσφοράς η ο;κ'ροι.ι ίmί:ρ τρίτων 

Koi ι:ίιρίjκον τΟ λοχtlον . 

ΤΟ tθεμtλίωσον κο! τό ώρyάνωοον. Koi μόλις τό λοχι:ίον ι!rnι:

δtίχθη διώσιμον, tζήτησον νά τΟ ι.ιίοθtτήσπ η Πολιτι:ίο . 

ΟΙ tκάστοτt tκστροτtίιοvτες tvοντίον τοU λοχι:ίοι.ι, ι:'ίτι: άπό 

φθόνον, tίτt άττό άρποκτικάς τάσι:ις, λίyοι.ιν δτι τάχο τό Κράτος μι:ρο

λητπικώς κοi wρονομιοκώς c άνίθι:σι: τήν διαχείρισιν τοίί wόροι.ι oirroίί ~ 

tlς τήν tν 'Αθήναις ~ Ενωσιν Σι.ιντοκτi:ιν κοί τάς Ένώσι:ις Σι.ιντοκτών 

τών tnορχιών. ~Οnως εΙνοι, ijδη, 1τρόδηλον, τοιίτο λίytτοι κcrr' άπορά

δtκτον διοο-τροφήν τίjς άληθι:ίος . Τό Κράτος δί:ν tiXt κmί:νο λοχtίον, 

τοίι ό1τοίοv τήν διοχι:ίρισιν άν[θtσtνtίς τήν w Ενωσιν . Τό λοχtίον Σι.ιντο

κτών τό tδημιοιίρyησt η ~ Ενωοις μόνη της . '> Ητο άποκλtιστικώς Ιδική 

της iμ1fνtι.ισιςκο1σι.ινtχ'ιςwροcrπάθtιο . 

Ή Πολιτtίο διίκρινt τήν 1τ0ικίλην άyοθοττοιόν σκο1τψότητο τοίι 

λσιχtίοι.ικοitvομιμοττοίησι:τή1Ιiκδοσινκοίδιοχtίρισίντ<ΚΙάτιότήν 

'Ένωοι11, της ό1τοίος tΤ1ΙΟΙ άποκλειστικΟ11 δημιοιίρyημο κοί κτημο. "Όλοι 

οΙ Κι.ιδtp11ήσι:ις, οΙ Βοvλοί, τά κοθι:στi:ιτο, τά κόμματο, 1τ0U tκι.ι6ίρ-

11ησο11 τήν χώpο11 κοτά τό διάστημα τώ11 τtλtι.ιτοίων 25 t.τώ11 lδολον τή11 
σφροyiδο τίjς ά\Ιοy\Ιωρίσtώς των t!ς τόν θtσμόν τοίί λοχtίοι.ι Σι.ιντο

κτώ\1, λόy~ι~ τi:ιν thικών κοi κοινωνικi:ιν ούτοίί σκο-πών 

Ή Iκανότης , η ι:ύθιίτης κοi η τιμιότης μί: τήν όττοίον ή "Ένωσι ς 

l.1τi 25 χpό1110 όρyο11ώ11tι, άνοδιοpyονώΗι KOJ ά1ΙΟ:vtώΥtι cΠ11άως τό 

λοχεiο11 της, τό twiδαλt 

Τό λοχείο11 Σι.ιντοκτών δί:ν άτιοτtλtί ΙCΟ\Ιt11ός ι:ϊδοι.ιc; φορολοyίm 

oiiτt κονί11ο ίmοχρεωηιιό11 6ό::ρος διά τό Κοι11όν . Ά11τιθίτωc; 1τpόc; δ,τι 

σι.ιμδσί11tι, 1τpοκειμίνοι.ι 1τtpi τόσω11 &λλων τάξεων, οΙ σι.ι11τάιtτοι δi11 

t1fι6οpίι11οι.ιν τήν ιιοιvωνίον μί: ιιομμίο11 iwιδtδλημiνην κοτοδολή11 ίrττί:ρ 

τρίτων. "Ό1τοιος θίλtι άyοράζtι τό λοχεiον 

'Αφ ' tτίροι.ι χιλιiιδες άτόμω11 άτιΟ τοιίc; τπωχοUς 6ιο1τολοιστάc; 

λοχtιο1τώλος, [ως τάc; twιχειρήσι:ιc; tκδόσtωc; κοί 1τpοκτορι:Uσι:ωc; τοίί 

λοχι:ίοι.ι, τoUc; φορείς τίjς διοφημίσtωc; (tφημι:ρίδοc;, tκψω11ητάc;, ιιολλι

τίχναc;, λιθοyράφοι.ις, κινημιrrοyροφιστάc; κλ1τ . ) τοιίς Ιδιοκτήτοc; σττι

τιώ\1 κοi τoUc; άττοζώντοc; tιc τώ11 οΙκοδομών, ι:lσ-ττράττοu11 τΟ μίyιστον 

μίρος τώ11 άιcοθορίστω11 άwοδόσtων τοίί λοχtίοu . 

Χάρις ι:lc; τΟ λοχι:ίο11 Σuντοιcτών ή ιιτημοτοyορά ζωοyονtίτοι 

οίσθητώς κοi ή οΙκοδομική δραστηριότης το...ώνtτοι . λοχtιο-ττi:ιλοι, μικρο i 

ίrττο-ττράκτορtc; κοiτάξtιςόλόκληροι τπωχώνιi11θρώπωνiξοσφολίζοu11 κοτ ' 

Ετοςάξιόλοyον[σοδο\1. 

Σττοι.ιδοιότιrrοι όρyο11ισμοi - δ-ττως η Έwιτρο1τή Όλι.ιμττιοκώ11 



Άyώνωw καi τό · ιδρuμα Κρατικώw 'Υποτροφιών- άλλά ιιαi ,.ο Δημο

σιον !wίσης ιlιττrρόττοuν wολλά tκα,.ομμUρ ια tτησίως ιtn-0 ιlδικάι; 

φορολοyίαι;, wοσοστά twi τoil Λαχιίοu, φόρους μι.,.αδι6άσι.ως άιιι~των, 

χαρηΧτ-ημα ι:λw. 

Πλίοv ,.οUτων, 17 πιρίποu χιλιάδtς 6-ι-ομα κtρδίζοuν κατ' (,.οι; 

σ-πίτια κai χρήματα, &στιyοι στιyάζονται, &wοροι οlκοyiνιιαι t~ασψα· 

λίζοuν διοπορισμόν, &προικοι κόραι προ ι κίζον,.αι. 

Εf•αι σκόπιμον ψtiίδος η tσιιrμμίvη άνακρίδιια wά λίyι,.αι δη 

δήθι:w όλίyοι σuwτάιιται άwοιιομiζοuν κάθι χρόνον δuάδας tκατομμu· 

ρίωw καi δη μοιράζονται μι,.α~U των tκατοντάδας χιλιάδων, (ι:ασ,.ος, 

Ή wρ«yματιι:ότης ιl110ι Οη ,.Q Λαχιiον άφίnι ιιατ ' (τος wρό<; 

διαvομηv tlς τάς Έ\·ώσιις Σuvται:τών 'Αθηνών, Μακεδονίας- Θράκης, 

θtοσαλiας καi Ήwι.ίροu καi Πtλοwο•νήσοu καi Νήσων, wοσοστόv μόλις 

twαρι:οiίν tlς τήν κάλιιψιν ο-τοιχrιωδών άvαyκών των . 

'Υπό τό:ς σuν6ήκας αUτάς ή « • Ενωσις Συντακτών Ήμιρησίων 

Έφημιρίδων 'Αθηνών » θι:ωρri χρήσιμον νά παράσχπ ιιατωτi.ρω σαφεiς 

πληροφορίας ιι:αi άναμφισδήτητa στοιχriα wρός δλοuς τοlις lm-ωσδήποτι. 

ίνδιaφιρομi.νοuς, άλλά κai wρός τό ιUρUτtρον ιιαινόν, δχι μόvον"Ιftρί -.ώv 

wpctyμaτικiiv ιιtρδώv τοiί Λαχrίοu κai τοϋ τρόπου διaθiσtωι; τοιίτωv, 

άλλά ιι:αi wtρi τοϋ -.ρόwοu κaθ ' δν (ιιτισαν ο1 σuντάι:ται τά O"''l'iηa των 

ιιa1 τών b-wοίων μόνον τη• χρijσιν ιhrίι:τησαv μtχρι τijς οτιyμijς, διότι 

mrραμίvοuν τaiiτa άλληλryyόως ίνv'ΙΙ'ό&ηκα ιlς την ΚτηματικιΊν Τpά.. 

mι:ζαν fvαντι σνναφ8iντων crτι.yacrτικών δανείων. 

Έwiσης νομίζομtν Οτι πρίmι:ι νά πaρόσχtι άιι:όμη πληροφορίας 

wrρi -.oii άνtwαρκοiiς μισθολοyίοu -.ής μι.yάλης wλειοψηφίας -.ών Iu .... 
τaιι:-.ών, τώv yλίσχρων σuντά~tών των ιιαί τijς tλλtίψεως wάσης σuλλο

yιι:fiς αuμδάσεως tρyασίαι;, τήν όποίav fxouν ιhrοιιτήσιι δλοι οΙ ίρya

ζόμrνοι . 

Εiμι.&ο 6ί6αιοι δη ή μi: "ΠVtVμα άντικιιμι.νικότητος καί άμrρο).ιι· 

•iας bcτ[μησις τών κατωτίρω wαρrχομiοιων διαφωτιστικών wληροφοριών 

ιιαl σ-fοιχriων, 90: δWσtι την rόκαιρiαν rlς Ολοuς Lκriνcwς ol bwoioι 

τrλοiίν Uwό τΟ κράτος -πrwλανημίοιων lντιmώσtων δσο• άφορά τά κίρδη 

iκ τοϋ Λαxriou καi τήν δλην οΙκονομική• κατάcrτααιν τών Συντακτών, 

•' άvαθrωρήσοuν τάς ιhrόψr.ις των καl •ά σταβοVν, δτrως wάντοτr., σνμ• 

wαραατάται wρΟς μίαν τά~ιν διανοοuμi•ων, ή όποία, άyωνiζrται σκληpά 

διά ν' άνταπιξίλθπ rlς δαρότατα lθνικά, τrολιτικά καl κοινω•ικά καθή· 

κοντα, τά όποiα fχιι ίwωμιαθfi. 

(ΤΟ Διοικητιι:Ον Σuμ6οUλιον τfiς Ένώαιως 

Σuνται:τών 'Ημιρησlων Έφημιρίδων 'Αθηνών) 



Α. ΑΝΑλΥΙΙΙ τι:Ίν tσόδων καί tξόδων τοV λαχt(οu 1958. 

Δ!δομεv κατωτlρω ~υσιv τών tσόδωv καί tξόδων τοϋ 

λαχείου 1958 διότι ~ τοιαύτη τού 1959 δέν fχει εΙσέτι σuμττλη-

ρωθό' 
'Επωλήθησαν tν <7\Ν'

όλω γραμμάτια 1.4 99. 

985 πρΟς 40 δρχ. bcα· 
στοv, ~τοι εΙσεπράχθη 

tv CJV'ιlόλι,> όχαθόριστοv 

ποσόν .................•••• 

'Εκ τοϋ trοσού τού

του ό:φαφοΟvται συμφώ

νως τt;:Ι Ν. Δ. 3646) 
1956 κα1 Ν. Δ. 406) 
1957 ποσοστόν: 5% 
ύττΕρ τής 'Επιτροπής 

Όλvμπιcχκών ό:yώvων 

(Προεδρεvομένης όπό 

rής Α. Μ. τοϋ Βασιλt-

.. Δρχ. 59.999.400.-

ως) ~τοι ποσόν . , . Δρχ. 2.999.970 

Ποσοστόν ' 1,5% Vπερ 
τοίι ΊδρUματοc; Κρατι-

ιcώv 'Υποτροφιών, f]τοι 

Μετά τiιν άφαίρεσιν 

τών εΙσφορών τούτων 

άπiμεινε ποσόν . 

το 50% τοϋ ,-οσοϋ 

τώv δρχ. 56.099.520 
διατίθεται κατό: τόv νό

μον διό: κέρδη πρΟς τυ-

χερούςrjτοι . 

'Απομένει έ1rομέvως 

πc.σδv δρχ . 

899.910 • 3.899.880.-

Δρχ.56.099.520.-

28.049.760 



'Εκ τού ώς 6:ιιω ό;ττομtvοντος ττοσού.. Δρχ. 28.049.760.-
Δέοιι vά άφαιρεθοίίιι: 

Ι . Προμήθεια Λαχtι-

οττωλώv 10% ...... Δρχ. 5.999.940.-
2. Προμήθεια Πρα-

κτορεiοv 3,5%. • 2.099.979.-
3. Έφ' άπαξ φόρος 

Δημοσίου . 40.000.-
4. ΔιΟ: διαφήμισιιι εΙς 

ήμερήσιοιι καi ττεριοδι-

κΟιι τVττοιι 'ΑθηΥών . • 2.9811.467.-
5. Διό: διαφήμισιιι εΙς 

t.τταρχιακΟιι τύττοιι . , 680.699.-
6. ΓειιικΟ: fξοδα 6ρ-

γαvώσ;εως Λαχείου . • 2.582.959.-
• 14.385.044.-

Καθαρόιι ίrrrόλοιττοιι Sιανεμόμιvοιι ώς 

όκολούθω<; Δρχ.13.664.716.-

1. ΕΙς · Εvωσιιι Σuν-

τcχκτώv 'Αθηνών 25% Δρχ. 3.416.179.-
2. ΕΙς Όρyαvισμbν 

Έττικοuρικfjς Άσφαλiσ. 

Ε.Σ.Η.Ε.Α. 50% ..... . 
3. ΕΙς ·Ειιωσιv Σuν

τcχκτώv Μακεδοιιiας -

Θράκης 15% > 2.049.707.-
4. ΕΙς .. Εvωσιιι Σw

τακτC:ιιιΠελοττοννήσ~ 

Νήσωv 6 % 819.883.-
5. ΕΙς .. ΕΥωΟ"tιι Σuν-

τακτώv Θεσσαλίας -

ΕU&ίας 4% 

Δέοιι vά σημειωθ6 ότι τΟ Δημόσιοιι εlστφάττει μεγάλα ττοσΟ: 

έχ τοϊι φόροv μεταδι6άσεως τώιι άyοραζομέιιωιι διαμερισμάτωιι καi 

τCJιι συμ6ολαιοyρα:φικώιι, χιλιάδες δt άτομα κατ' fτος έξασφάλί

ζουν σημαvrικΟιι ττόροv ττρός διαδίωσiν τωv ώς ττ. χ. οΙ λαχειο-



wώλαι, οΙ έφημεριδοττώλαι, oi πράκτορες, οΙ διαφημισταi καi οΙ 

έρyαζόμενοι διό: τι)ν κατασκεuήν τών άyοραζομέvων διαμερισμάτων. 

Καi συγκεκριμένως άπό τΟ Λαχεiοv τού 1958 διετέ.θησαv : 

ΕΙς τό ΔημόοιοΙΙ. 

I ) Διό: φόροuς μεταδι6άσεως, σuμδολαιο-

yραφικΟ: κ.τ.λ. τών διαμερισμάτων . . ... Δρχ . 3.021.480 

2) Διό: ψόρουc;, εΙσφοράς, σuμδολαιοyρα-

φικά κ.τ.λ. αύτοκιvήτωv ................ _>_636 .125,50 

. •Ήτοι έν σvνόλ~ Δρχ. 3.657.605,50 

Ή ·εvωσις Σvνrακτών έκτΟς τών περιερχομένων εΙς αίιτήν 

l(αi τΟν Όρyαvισμδν Έwικουρικfις 'Ασφαλίσεως τών μελών της 

ποσών έκ τών κερδών τού Λαχείου, εΤχεν άπΟ 15ετiας καί μέχρι 

τού Μαρτίου 1960 καί τΟν έκ 2 % πόροv έκ τού ό:yyελιοσήμου δστις 

άvτιwροσώπεuε ποσΟv έκ 500- 600 χιλιάδων έτησiως. 

Ό πόρος δμως οVτος έν4ι διετίθετο έξ 6λοκλήρου διό: κοιvω

vιΙCό\. σκοπόν, δηλαδή διό: την Ίατρικήν, Φαρμακειπικήν καί Νοσο

κομειακήν περίθαλψιν ίmερχιλiων άτόμωv, κατΟ: παράδασιν 1rάσης 

άρχης δικαίου καi ιΊθικης, άφηρέθη διΟ: νόμου άπό τήv ·εvωσιν 

Σwτακτών καi 1rαpεχωρήθη εiς την ·εvωσιν 'Ιδιοκτητών 'Ημερη

σίων 'Εφημερίδων 'Αθηνών διΟ: την όργάvωσιν τώv διαφημίσεων 

καi ί1rομέvως τήν αίίξησιν τών κερδών τών έ1fιχειρfrι"εων. 

Οίίτω ή · εvωσις Σwτακτών δΕν Εχει 1rλέοv, εΙμη μόvοv τό. 

wεριερχόμενα εΙς αότιlv καi τόν ΌρyαvισμΟν Έ1rικnuρικfις 'Ασφα

λίσεως τώv μελών της 1fΟΟοστό: έκ τfις κατανομής τών κερδών τού 

Λαχείου 

Ή δi. δι άθcο ι ς τοιίτω~ y i νι τ σ; • ώ ς t ξ η ς: 

Τό 1rεριερχόμεvοv εΙς ττlv · εvωσιv Σwτακτώv 1fοσοστ0v 

έξ 25% δwερ έκ τοU Λαχείου 1958 άvfιλθεv ώ<; άvωτέρ~ εΙς δρχ. 

3.416.179 διατίθεται κατ' lτος έξ 6λοκλήρου διά τiιv Ίατρικήv, 

Φαρμακεvτικήv καί Νοσοκομειακτlν Περίθαλψιv ίιτrερχιλiωv άτό-



μων, πρΟς κάλuψιν τών έξόδων Διοικήσεως καθώς καi δι' Έθvι

κοUς σκοπούς 

Τό εΙς η:)ν ' Οργαvισμδν 'Επικουρικής άσφαλiσεως τών 

μελών τής 'Ενώσεως Συντακτών περιερχόμενον ποσοστόν έκ 30% 
όπερ hc τάι Λαχείου τάι 1958 άvήλθεν εΙς δρχ. 6.832. 358 διε
τέθη έξ όλοκλήροu δια η1ν στέγασιν τώv 350 μελών τi;ς 'Ενώσεως 
Σwτακτών. Τό στεγαστικόν πρόγραμμα άρξάμενοv τό 1949 
μόλις κστα τό παρελθΟν Ετος έτερμστίσθη 

Τό lργον τούτο δια τό 6ποίον Εχει διστεθή 6λόκληροc; ή 

περιουσία τού 'Οργανισμού 'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως, άποτελεί 

άvαμφισδητήτως Εν των μεγαλειτέρων έπιτευγμάτων τής 'Ενώσεως 

Σwτακτων ' Ημερησίων 'Εφημερίδων 'Αθηv&ιν. 

Περi τοU ε'iδους όμως τfις στεγάσεως τών μελών τfις ΕΣΗΕΑ 

τίθενται σκοπίμως εΙς κυκλοφορίαv μuθιστορηματικαi φfιμαι . Δια

δίδεται π.χ. 6-rι ol σvvτάκται φτιάχvονν μέγαρα, έν~ ή πραγμα

τικότης εΤναι τελείως διάφορος. 

Ή "Εvωσις τών Σwτακτών διά άποφάσεως τής Γενικής 

Συνελεύσεως των μελώv της κατά τό 1949 άπεφάσισε τfιν χρημα
τοδότησιν κατά τά δVο τρίτα, στοιχειώδους στεγαστικής μοvάδοι:; 

άποτελούσης κατοικίαv έκ τρι&ιν δωματίων καi των σχετικών δοη

θητικών χώρων, κατασκευής άπολύτως λιτής (δλα τό: δάπεδα 

άπό Crn-λoVv μωσαϊκόν, ύδροχρωματισμοi καi έλάχιστοι έλαιοχρω

ματισμοi κλπ) μέχρι δρχ 102.500.- δι' έκαστον μέλος. Τό ί.ιπό

λοιποv lν τρίτον, κστα6άλλοuν οΙ στεγαζόμενοι διά μηνιαίων δό

σεων. Μόνον δΕ δσοι ήδύvαvrο, έπραγματοποiησαν έξ Ιδίωv προ

σθήκας η 6εληώσεις. 

Έπειδη δΕ τό άπαιτοίιμενον πρός 6λοκλήρωσιv τάι Στεγα

στικού προγράμματος κεφάλαιον δΕν ήτο δημιοοργημένον, αl έ

κάστοτε Κuδερvήσεις παρέσχον τήν Εγκρισιν διά τfιν σίίvαψιν 

δανείων παρά: τi;ς Κτηματικής Τραπέζης τi;ς 'Ελλάδος. 

nρό 6λοσχερii έξόφλησιν τών ούτω χορηγηθέντων δανείων 

άπομένει εΙσέτι ποσόν δρχ. 18. 000. 000 περίπου. Ή έξόφλη

σίς του γίνεται διά τοκοχρεωλvτικών δόσεων έκ τάι περιερχομέvοιι 

εΙς τόν Όργανισμόν 'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως πόρα.ι έκ τάι Λα-



χεiου, πρός έξασφάλισiv της, ή δt Τράπεζα Εχει tγγράψει όπο

θήκας tπl δλων τώv διαμερισμάτων τώv στεyασθiντων μελών, 

ή ό:ξiα τώv 6ποiωv άνέρχεται σήμερον έv συνόλct~ εΙς πολλαπλά

σιον ποσόν ,-οΟ ίπτολοίποu τής όφειλής 

Ούδείς δύναται vό: άμφισδητήόl) την κοιvωνικflv καi έθvικι]ν 

σημασίαv τής ό:ττοκτήσεως Ιδιοκτήτοu στέγης ίιττΌ των σνντα

κτώv. Ύπδ τΟ καθεστώς τής tλεuθερο-ιvπίαι;, οΙ δημ<Χ11ογράφοι 

άοκοίιv λειτούργημα τερσστiας έπιδράσεως. 01 κατασταλτικοί 

vόμοι η al οlαιδήποτε ποιναi δΕν εΤναι 1καVαi νά έξουδετερώσοw 

τΟ κακόν τΟ όττοiον θά προήρχετο ό:πΟ κακfμι άσκησιν τού σημαν

τικού αίιτού λειτουργήματος. 01 σwτάκται, σημειωτέον, προσλαμ

ΙSάvονται tλεuθέρωc; άπδ τΟ:ς tφημερίδας, δΕν lxow άφ' tτlρου 

ούτε μονιμότητα οίίτε Ισοδιότητα οίίτε οlαvδήποτε κατοχύρωσιν, 

ούτε κάν άξιολόγοuς άπολαδό:ς. Μέχρι τής δημιουργίας τοΟ Λα

χείου δi:ν εΤχοv άκόμη στοιχειώδη περίθαλψιν. Σuvεπώς, μόvοv 

ίσως ή τόνωσις τοίι αΙσθήματος τής εΟΟύvης καi ή κατΟ: τΟ δu

νατΟν άπτοτέρα σύνδεσις τώv λειτοuργc':w τοίί tπα'yγέλματος 

μέ τΟ δττοiοv εΤναι Ικανιl νά tξασφαλίσι;ι, κατΟ: τΟ δuvατΟv κοι

vωΥtκώτεροv καi έθνικώτεροv 1'1'pοσανατολισμbv τών άcncοι'ιvτων 

την δημοσιοypαψίmι 

ΤΟ ΛαχεiΟ\I τών ΣνντακτC:ιν διηvκόλννε τήv 6.σκησιν ·τοιαύτης 

1'1'ολιτlκήc; ύττΟ τής 'Ενώσεως. Ή έπιτvχία τοu δμως 1'1'pοεκάλεσεv 

tv ,.ολλοic; ι φθόvοv, καi τάσεις πρός άvτιyραφήν. 

Ούδεic; άλλος bcτbς τής Έ\.'ώσεωc:; Σνντακτώv εΤναι δΙJΙΙCΣτΟν 

vcX όρyανώση τό Λαχεiοv, τΟ δποίον tCnι ,.οτε μετεδιδάζεtο εlc; 

άλλον, θά fσδηvε, δΊότι δtv θά εΤχε τήν έ.μ1'1'ιστοσύvην τών λαiκών 

μαζώv. 'E1'1'i 1'!'λέοv δΕ θά άνέκ!JΠ'"fε διό: τό Κράτος όμέσως ή ίnfo... 

χρέωσις να άνα-πληρώσa τoUc; ,-εριερχομένους σήμερον πδροuς 

δicX κοινωvικαJς σκοπούς καi αVτό θά τό Εκαμνε εi-τ:ε άπΟ τόΙι 

Πρσί.ίπολοyισμόv, είτε διcΧ τής έ.1'1'ι6ολτlc; vέων έ.1'!'ι6αρίιvσεων εΙς τό 

κοινωνικόνσύvολ011. 

Or πολέμιοι τού Λαχείοu έκψράζΟIJII κάτcΧ καιρούς τήv Uπο
κριτικr)v άπορίmι, διατi τάχα ή Πολιτε:ία δΕν διαθέτει τό Λαχείον τΟ 

όποiοv εfττομεv εΤναι δημιοUρyημα καΙ Ιδιοκτησία τC:ιv ΣνντακτC:ιv 

ίιτrtρ διαφόρων συμ,-αθών μέv , άλλα πολυαρίθμων τάξεωv. 
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·οσσι δμως διηύθννον κστα καφούς τΟ: κοινά, μελετώvτες 

σο6αpώ<; τά πράγματα, διέκριναν δτι καΙ lάv εtχον τΟ fιθικΟν 

'δικαίωμα να ό:παλλστριώσοw Vπtρ άλλων τΟ Λαχείον τών Ιw
τακτών, δtν θό: ~το σκόπιμον νά τό κάμοw, διότι δι' άλλο:ς τάξεις 

λiJyf.t) τοϋ μεγάλου (φιθμοϋ τών μελετών των, τ Ο π ρ Ο ς δ ι ά θ ε

σι ν w-οσΟν τών 8-10 tκατομμuρίων δρχ. δtν θα 
εtχε καμ μ ία ν άξίαν. 

Πάvτως εΙς έκτάκτους περιπτώσεις, δπως προκειμένου πφl 

τώv σεισμοπαθών, έπεδλήθη έπ1 τώv κερδών τώv τuχηρών, εΙ

δική φορολογία tκ 4 τοίς έκστόν, την δποiαιι ~ ·Εvωσις Ιwτα
κτών yενναιοδώρως έπωμiσθη έξ δλοκλήροu, άπαλλάξασα τούς 

τvχηρούς άπΟ κάθε ό:ποδεκστισμΟv τώv κερδών των. 

Δ '. ΑΣΦΑ λ ΙΣΙ Ι. 

ΟΙ έπαyγελμστίαι Ιwτάκτο:ι εfvαι ό:πΟ τό:ς τελειπαίας 

τάξεις έρyαζομέvωv ποU ό:πέκτησαιι άσφάλισιν Γ ήρστος καΙ Πε
ρlθαλψιv. 

Ή Άσφάλισις Γήρατος καi 'Ανεργίας έθεσπίσθη τΟ πρώτον 

κστό: τό lτος 1925 διό: τής συστάσεως Ταμείου Σwτάξεων Πρι; 
σωπικοϋ Άθηιιαiκών Έφημερίδωv, εΙς τό 6ποίον άσφαλίζοvται 

δλοι οΙ tργαζόμενοι εΙς τό:ς 'Ημερησίας 'Εφημερίδας τώv 'Αθηνών 

άλλΟ: καi οΙ 'Jδιοκτήται τώv Έφημερiδωv. 

ΔιΟ: τούς lργαζομbιους εΙς τό: περιοδικό:: καi τόv έπαρχια

κόν τύπον ττλr)ν τής θεσ)vίκης, έθεσπίσθη τό fτος 1940 τό Τα
μείον 'Ασφαλίσεως 'Ιδιοκτητών Ιwτακτών καi Ύπαλλήλωv Τύ

που εΙς τό 6ποίοv εΤιιαι σήμερον ftσφαλισμένα 475 άτομα. 
Διό: τηv άσφάλισιν Γήρατος καi Περιθάλψεως-οΙ 'Ερyοδότο:ι, 

Ίδιοκτήται τών Ήμερησίωv Έφημερίδωv Άθηνώv δbι κσταδάλ

λουι.ι ούδί. δραχμfιv άσφάλιστρα δπως κάμVΟI.Ν ύποχρεωτικώς δλοι 

οΙ άλλοι έπιχειρημστίαι. 

ΟΙ πόροι τοϋ Ταμείου Σwτάξεωv Προσωπικού Άθηvαϊκώv 

Έφημερίδωv fxouv θεσπισθή καί προέρχαιιται έκ τής πωλήσεως 

έκάστου φύλλου ~μερησίας έφημερίδος. Βvαι δΕ οίίτοι οΙ έξης. 

α) Λεπ-τά 1,67 έφ' έκάστου πωλουμένου . ι 
φύλλου ήμερησίας έφημερίδος fjτοι tv σννόλ<.> 
έτησίως περίπου δραχμαl Δρχ. 2.900.000.-



δ) λεπτά 0,85 διiχ τήν παροχήv έπιδο

μάτι.w εΙς τούς όνtρyους ήτοι tv σννόλι;> hη-
σiωc; ττερiτrοv Δρχ. 1.490.000.-

y) λετrτά 0,60 διΟ: τήv άσφάλισιv τών 

Ίδιοκτητώv 'Ημερησίων 'Εφημερίδων 'Αθη-

νών 1\τοι περίπου . • 1.050.000.-

δ) Εiσφορά 6% τών έρyαζομέvωv tπi 
τών πάσης φύσεως άποδοχών έτησίως ττε~ 

ρίποu • 1.200.000.-

.. Ήτοι σννολικώς έτησiως ττερίποu . . Δρχ. 6.640.000.-

Εtvαι ανάγκη vό: τοvισθή δτι καμμία tκ -τώv άvωτέρω άναφε

ρομέvων εΙσφορών πρΟς τό: Άσφαλισηκiχ ΤαμεΊα τώv Έ'Παyyελ
ματιών Σuvrακτώv δi:v έπιδαρVνει τΟ κοιvωvικόν σύνολον, έν άντιθt
σει ττρδς δλα τά άλλα όσφαλιστικά ταμεία ο1 πόροι τώv δττοiωv 
1rροl:pχονται κυρlωc; έκ τών ύττΕρ τρίτων φόρων κα1 έπομέvως tπι
δαρύvεται μέ αVτα'.ις ,.ο κοηιωνικόν σύνολσιι. 'Ακόμη δt τΟ πο-
σοστόν τών ττόρωv τώv άσφαλισηκών ταμείων τών έmryyελμα

τιώv σvντακτών δεν &ντιπροσωτrεύει, ε!μη μδvοv μηδαμινόν ,.ο
σοστΟv έκ τών προερχομένων έκ τών ίrπΕρ τρίτων ψόρωv εΙς 6λλα 

άσφαλιστικΟ: ταμεία . 

'Αλλά καΙ τό: άνω ποσοστά δΕν άφαφοίινται &πΟ τάς εΙσπρά

ξεις τώv tπιχειρήσεωv . Καθωρiζοντο Ιίπ0 τού Κράτοuς κστά τάς 
έκάστοτε χορηγοuμένας αίιξήσεις τfις τψής πωλήσεως τώv .tφη
μερίδων καi κεχωρισμέvως πέραv τών παρεχομέvων ποσοστών 'ΠρΟς 

τ<Χς tπιχειρήσεις . 

ΕΌ ΣΥΝΤΑ'ΞΕΙ Σ . 

Τά 6vω ποσοστά περιέρχονται εΙς τΟ ΤαμείΟ\/ Σwτάξεωv 

ΠροσωπικοΟ Άθηιιαϊκών tφημερiδων δπα.ι εΤιιαι σήμεραιι 'ισφαλι
σμέvοι 1.000 περίπα.ι 'Επαyγελμστiαι Συvτάκ.ται καΙ τΟ Προ
σωπικΟv τώv έρyαζομέvωv εΙς τάς ήμερησiας tφημερiδας τών 

Άθηνώv. 

ΟΙ πόροι τοU Ταμεiοv Σννrάξεωv, τΟ όποiοv εtιιαι Τσως τδ μ6-
vov ΔπΟ τα 'Ασφαλιστικό: Ταμεiα πού δέv Εχε ι τοποθετημέιια κεφά-
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λοιο καi δέν διαθέτει άποθεμστικόν. οι πόροι του μόλις tπαρις:οίΝ 

διά τήv χορήyησιν Σwτάξεωv άπό 1.000 μέχρι κατ' αιώτατοv δριον 

3 500 δραχμών μηνιαίως. 'Επειδή δί. οΙ πόροι του προέρχονται 

Q-πΟ τιlν κuκλοφορίαν -τώv έφημερίδων, σημειώνοuν αύξομειώσεις 

al όποίαι πολλάκις καθιστοίιv προ6ληματικiιν καΙ αιίτiιν ταίrτηv 

τήν άντψετώπισιν τών τακτικών δαπανών τα.ι. Ε Ις τττpi'Π'τωσιv δια

κcrmϊc; τής έκδόσεως τώv ήμερησίωv έφημερίδων Άθηνώv, δπως π.χ. 

κατά τήν διάρκειαν άπεργιών, καθίσταται άνέφικτοι:; καΙ αύτή η 

καταδολή τών μηνιαίων σvντάξεων. 

Τό Ταμείον Σwτάξεων Προσωπικού Άθηvα.ϊκών έφημερiδων 

χορηγεί ('Ιανουάριος 1960) μηνιαίας Σwτάξεις εΙς 300 "Περίπου 

σwταξιώχαχ; καi χήρας . Ό άριθμός δέ ούτος αίιξόvει κατά I 0--
20 κατ' fτος 

ΑΙ τταρεχόμεvα.ι σνντάξεις πρόc; έπαyyελματίας δημοσιογρά

φους οΙ όποiοι μετΟ: σκληρ(tν έργασίαv δλοκλήρων δεκαετιώv- έν 

πολλοίς ίmό τελείως ά-.ιθvγιειvό:ς 01.111θήκαc; σΙ δττοiαι τούς φθεί

pαΝ ένωρic; τήν ύyείαν των, δι' δ καΙ 6 δείκτης θνησιμότητας εΤιιαι 
ττολU μεyαλVτερος άπό οΙονδήποτε δλλο έπάyyελμα, - άποσύ

ροvτο:ι τού έπσyyέλματος· εΤιιαι α\ άκόλοuθοι : 

I 
'Από Δρχ. 1000 μέχρι 2000 εΙς 136 Σννταξιοίιχοuς I 
'Από Δρχ. 2000 μέχρι 3000 εΙς 40 Σwταξιοίιχοuς 
'Από Δρχ. 3000 μέχρι 3500 εΙς 23 Σwταξιούχοuς 

Πού εύρίσκεται λοιπόν ή φημολοyοuμέvη προvομιακι1 μετα· 

χεiρισις καί ή εύημερία τής τάξεως τώv έπαyyελματιώv Σwτα· 

κτώv, όταν οΙ Σwταξιοϋχοι 6λλωv έπαyyελμάτων (Δημόσιοι ύπάλ

ληλοι, Τρσπεζιτικοl κλπ.) λαμ6άνουv σwτάξεις τό Οψος τώv ό

ττοiων εΤιιαι τριπλάσιον καΙ τετρσπλάσιοv; 

ΟΙ έπαyyελματίαι Σνντάκται άvαλίσκοντες δλόκληρον τόν 

6ίοv των εΙς τήν έξvπηρέτησιν τού δημοσiοu συμφέροντος κα1 τοU 

κοινωνικού συvόλοu, εύρισκόμενοι δt πάντοτε εΙς η1ν πρώτην γραμ· 

μήν τών Έθvικώv άyώvων κα1 τής Δημοκρατίας, άποσύροvται 

lρείττια ττλέοv τής ένι::ρyού ίnτηρwίας. 
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Λαμδό:νοvu ~ σWταξιν κστό: μέσον δροv ποσδν κστώτεροv 

τών Δρχ. 1.700 μηνιαίως . 

ΆλλΟ: κσi περί τώv μισθών τώv Σwταχτώv κυκλοφοροίΝ 

μίιθοι . 

Ή πρσyμστικότης δμως εtvαι δη τΟ μεyαλείτεροv μέρος τών 

'Επαγγελματιών Σννταχτώv ένciι όν<rγvωρίζετσι δτι ή ίιπ' cώτώv 

προσφερομέvη πνεuμστική έρyσσία eα fδει να όμεί&τσι προvο· 

μιακώς, λαμδάvοw μισθοVς κστωτέροι.ις έκείvωv π.χ. τών ίmαλλή· 

λων μεγάλων Τραιτεζών καi 'Οργανισμών. 

Ή κατωτέρω Ο"fατιστική προκύπτουσα όπδ τό:ς μισθολο-

γικό:ς κσταΟ"rάσεις τό:ς 6ποίας ίmο6άλλαw α\ έφημερίδες εΙς τ6 

ΤαμεiΌv Σwτάξεων, 6μιλοίΝ όφ' έαιιτώv 

Π ίvαξ έμφαίvων τΟν άριθμδv τών εΙς τό:ς 'Ημερησίας Έφη· 

μερίδας τώv 'Αθηνών 'Εργαζομένων Έπσyyελματιώv Σνν-

τακτώv ώι:; καi τΟν μηνιαiοv μιοθόν τούτων. 

34 λαμ6άvοw μηνιαiον μισθδν &πδ 500 - 1000 δρχ. 

152 • 1001 - 2000 • 

121 2001 - 3000 ~ 

3001- 4000 . 

4001 - 5000 . 

32 5001 - 6000 ~ 

18 6001- 7000. 

18 7001 - 8000 • 

8001 - 9000 • 

~ 9001 - 10000 ~ 

506 Σ ύvολον tργαζομέvωv Σ wτακτών 



Ο Uδέν προνόμιον Ε χ ι: ι η τό:ξ ι ι;. 

Έκτός τών άνω άναφερθέvτωv δι' άριθμών έv σχέσει μέ τήν 

yεvικfιν κατάστασιν τώv 'Επαγγελματιών Σwτακτώv, οόδεν προ

νόμιον fχει ή τάξις. 

Ώς προνόμιον 6ε6αίως δΕν δWαται vά θεωρηθή ή άτέλεια 

Δημοσίων θεαμάτων, δεδομένου δτι αύτής τυyχάνονν καi πλεiσται 

Οσαι άλλαι κατηγορίαι tπαγγελμστιώv. 

Τό αύτΟ Ισχύει καi διά τά c 'Ελευθέρας :t έπi μόνων τώv αό
τοκινήτων 'Αστικών Σιryκοιvωνιώv διά τόν αύτόν ώς άνω λόγον. 

ΟΙ έπαγγελματίαι Σwτάχται μέχρι πρΟ έτώv εtχαv καί δω

ρεάν εΙσιτήρια εΙς τά πλοία καθt:κ; καi τοUς σιδηροδρόμους, άλλά 

ταύτα κατηργήθησαν. 

Αύτή εΤvαι ή πραγματική κατάστασις τών έπαγγελμστιών 

Σuvτακτών καΙ είμεθα 6έ6αιοι, ότι ή Κ οινωνία θΟ: άvαyvωρίση 

ότι fvαvτ ι τής προσφερομένης σκληράς έργασίας, ή τάξις αίm) 6χι 

μόνον προνομιοϋχος δέv ε1vαι, άλλά καi ύστερεi πολλών (ι)..λων 


