Ο Ιωάννης Μεταξάς, η σημασία στους αγρότες και την ελληνική φύση

Η σημασία που έδινε ο Ιωάννης Μεταξάς, στους αγρότες, στην ελληνική φύση και γη, τα γεωργικά
προιόντα της και την σχέση των κατοίκων εκάστης περιοχής με τις ανάλογες δυνατότητες
εκμετάλλευσης, παρατηρείται σε πολλές, μικρές και μεγάλες πράξεις, δράσεις, σκέψεις και ομιλίες
του, που έγιναν ανά την Ελλάδα στο διάστημα της τετραετίας που κυβέρνησε 1936 1941, εκτιμώντας
τον αγροτικό κόσμο ως θεμέλιο της ελληνικκής κοινωνίας και προσπαθώντας να του επιστήσει την
προσοχή στην σημασία της εργασίας του ως κοινωνική προσφορά και κοινωνική καταξίωση.
Στο κείμενο αυτό δεν θα αναφερθώ στα μεγάλα και σοβαρά κυβερνητικά προγράμματα και
νομοθετικά βήματα που αφορούσαν την διάσωση των Δασών τις αναδασώσεις, την νομοθεσία
κυρήξεως Εθνικών Δρυμών, ή στην αντίστοιχη νομοθεσία που προχωρούσε με στόχο τα μεγάλα
γεωτεχνικά έργα στα ποτάμια, τους χείμαρους και τα έργα αποξήρανσης πλημμυρισμένων εκτάσεων
κλπ. προκειμένου να διευκολύνει την ζωή των αγροτών. Θα παραθέσω μόνο ένα κείμενο από μια
επίσκεψη του το 1938 σε ένα μικρό χωρίο που βρισκόταν κοντά στην Καβάλλα, την Αμυγδαλεώνα
που αν δεν συναντούσαμε μέσα στις ομιλίες του αυτή την παραινετική ομιλία προς τους κατοίκους του
χωριού ίσως δεν θα εντοπίζαμε στο χάρτη τουλάχιστον εκείνης της εποχής αυτή την κοινότητα ή
περιοχή. Ισως να ήταν και οι πλυθισμοί μικρασιατικοί που είχαν φτάσει εκεί με την καταστροφή των
δικών τους χωριών.
Θα πρέπει να βρέθηκε εκεί κατά το πέρασμά του εκείνη την ημέρα ως μέρος μεγαλύτερης περιοδείας,
που πιθανότατα να αντασόταν στην μυστική επίσκεψη που έκανε στην συνοριακή γραμμή της
Ελλάδος προς την Βουλγαρία για την μελέτη και κατασκευή των οχυρωματικών έργων της «Γραμμής
Μεταξά». Σε συνδιασμό με επίσκεψη του Βαλκανικού Συμφώνου. Η επίσκεψη αυτή εντάσεται στην
μεγάλη περιοδεία που έκανε το 1938 ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη στις 23 Φεβρουαρίου.
Ακολούθως επισκέφτηκε τις πόλεις Ορεστιάδα στις 2 Μαρτίου, Διδυμότυχο, Φερρές,
Αλεξανδρούπολη, Κομμοτηνή, Ξάνθη, Καβάλλα. Ο οικισμός της Αμυγδαλεώνας βρισκόταν
βορειοανατολικά από την Καβάλλα και σήμερα εξακολουθεί να έχει το ίδιο όνομα. Θα πρέπει να είχαν
πρόσφατα γίνει κάποια αποξηραντικά έργα στα οποία αναφέρεται.
ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ (5 Μαρτίου 1938)
ΙΜ Λ&Σ Α' 1938 - σελ 338 & 339
«Σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας και σας ζητώ ένα πράγμα μονάχα . Αυτά τα τενάγη που
ελευθερώσαμε από τα νερά και τα κάναμε γη καλλιεργήσιμη να τα καλλιεργείται εντατικά. Πρέπει να
γνωρίζετε ότι αυτό το πράγμα έγινε με το χρήμα ολόκληρου του ελληνικού λαού και εις εσας
επιβάλλεται να το κάνετε να καρποφορήσει εις τρόπον ώστε τα εισδήματα να αποβούν εις όφελος
όλου του ελληνικού λαού. Πρέπει να σας εκφράσω και μίαν λύπην εις όλην αυτήν την θαυμάσιαν

έκτασιν που σας περιβάλλει δεν είδα ούτε ένα δένδρο. Κι αν είναι δικές σας οι εκτάσεις αυτές γιατί δεν
τα δενδροφυτεύετε; Μην περιοίζετε την εργασίαν σας μόνο εις την καλλιέργειαν του καπνού. Διατί να
μην έχετε και τα περιβολάκια σας εις τα οποία να καλλιεργείτε όλα τα αναγκαία και χρήσιμα δια την
διατροφήν της οικογένειας σας. Μην στηρίζεστε μονάχα εις την καλλιέργειαν του καπνού Να τις
ακούσετε αυτές τις συμβουλές που σας είπα διότι είναι συμβουλές ανθρώπου ο οποίος πονεί και
ενδιαφέρεται για εσάς. Είναι τα λόγια ενός καλού φιλου σας προστάτου σας, οποίος δεν θέλει τίποτε
άλλο παρά το καλό και την ευτυχίαν σας».
Στο διαδίκτυο αναναφέρεται σήμερα η Αμυγδαλεώνα και η περιοχή είναι δασωμένη. Να είναι άραγε
από τότε;
Το άρθρο σε μορφή pdf:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι
 Επίσημη Ιστοσελίδα© «Ιωάννης Μεταξάς» στο διαδίκτυο
www.ioannismetaxas.gr ( email: info@ioannismetaxas.gr )
και το στο FaceBook https://www.facebook.com/ioannismetaxas.gr
 Πηγές-Αρχεία-Βιβλιογραφία-Βιογραφία:
https://www.ioannismetaxas.gr/Bibliografia.html
 Έργο της 4ης Αυγούστου:
https://ioannismetaxas.gr/Ergon4nAvgoustou.html
 Έργα της 4ης Αυγούστου:
https://www.ioannismetaxas.gr/Varius/Erga4nAvgoustou.html
 Video: https://youtu.be/60LTKpRLCAs
Ομάδες Φαλαγγιτών συμμετέχουν σε δεντροφυτεύσεις. Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης
Μεταξάς εγκαινιάζει τη δεντροφύτευση στο άλσος Χολαργού.
 YouTube:
ioannismetaxasgr https://www.youtube.com/channel/UCkZK220tA3U7OcsVQ2UjCOQ

