Ένα ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ με ημερομηνία 12 Ιουλίου 1940
Είναι το πρόσφατο εύρημα σε δημοπρασία που μας φανερώνει σε συνδιασμό με μία ομιλία του
Μεταξά της 1ης Ιουνίου 1940 τον λόγο που έγινε αυτό το ψήφισμα, που εκφράζει «την Βαθείαν
Ευγνωμοσύνην» και διαδηλώνει «την Πίστην και Αφοσίωσιν» προς τον «Εθνικόν Κυβερνήτην της
χώρας κ. Ιωάννην Μεταξάν και τον αντάξιον αυτού συνεργάτην Υπουργόν της Εργασίας Αριστείδην
Δημητράτον».

Το συγκεκριμένο αφορά:
[9] Το ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
[23] Το ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Που αναφέρονται στην ομιλία της 1ης Ιουνίου 1940 (ΛΟΓΟΙ και ΣΚΕΨΕΙΣ τομ. ΙΙ σελ. 310-312)

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΦΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΦΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ»
« Ως γνωστόν από διετίας εκρίθη αναγκαία και επιβεβλημένη η συστηματοποίησις της
προστασίας και η ιδιάιτερα οικονομική ενίσχυσις των φυματικών συνταξιούσων και των
υποπαρατήρησιν επιδοτούμενων ησφαλισμένων φυματικών εργατών και υπαλλήλων, κάθε
εργατουπαλληλικού Ασφαλιστικού Ταμείου, δια την μετάβασιν τούτων εις εξοχήν κατά το
θέρρος, προς βλετίωσιν της καταστάσεως της υγείας των…
…Το επίδομα αεροθεραπείας κανονίσθη ανάλογα με την οικονομικήν αντοχήν κάθε
εργατουπαλληλικού ασφαλιστικού Ταμείου ως εξής: …»
Τη 1η Ιουνίου 1940 και ενώ ο πόλεμος έχει κατακλήσει την Ευρώπη η Ελλάδα πορεύεται τον δρόμο
της ανασυγκρότησης με το βλέμμα του Κυβερνήτη στραμμένο στους αδύνατους και ασθενείς πολίτες
διαφόρων επαγγελμάτων που παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα υγείας. Η ομάδα αυτή είναι οι
πάσχοντες από φυματίωση για τους οποίους έχουν ήδη ληφθεί μέτρα από διετίας όπως καταθέτει
στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Ο αντιφυματικός αγώνας οδήγησε και στην δημιουργία
περισσοτέρων κλινών στο πολύ συζητημένο στις ημέρες μας Νοσοκομείο «Σωτηρία». Ετσι
τουλάχιστον μαρτυρούν οι εντοιχισμένες πλάκες σε τρία από τα κτίρια του με επιγραφές με το έτος
1940. Την αναγγελία για το επίδομα αεροθεραπείας αναφέρει Ο Μεταξάς στην ομιλία του στον
Πειραιά. Δεν είναι η πρωτη φορά που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του ο Πειραιάς, έχει ήδη
επισκεφθεί την πόλη και έχει κάνει έργα πολλά και σημαντικά αφού την έχει ονομάσει
συμπρωτεύουσα με δικό της Υπουργείο. Με Υπουργό Διοικητή Πρωτευούσης τον Κώστα Κοτζιά.
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