ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ και ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Μάιος του 1940
Οι Γερμανικές φάλαγγες τον Μάιο του 1940 προελαύνουν. Στις 10 εισβάλλουν στην Ολλανδία και το
Βέλγιο, στην Αγγλία πέφτει η κυβέρνηση του Τσάμπερλαιν και ο Τσώρτσιλ σχηματίζει κυβέρνηση.
Στην Ρουμανία παραιτείται ο Ταταρέσκου και οι Γερμανοί έχουν εξοπλίσει την Βουλγαρία. Στις 20 οι
Γερμανοί βρίσκονται βαθειά μέσα στη Γαλλία, γνωστή ως Μάχη και πτώση της Γαλλίας, 10 Μαίου- 25
Ιουνίου. Στις 22 τα γερμανικά στρατεύματα βρίσκονται μόλις 75 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι, όταν
λίγες μέρες πριν δημοσιεύεται στην «Μικρά Εφημερίδα των Παρισίων» «Petit Journal de Paris» ένα
άρθρον του Στρατηγού Π. Ε. Μπορντώ, πρώην αρχηγού της εν Ελλάδι γαλλικής στρατιωτικής
αποστολής, υπό τον τίτλον: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ. (βλέπε pdf).
Το άρθρο που με σύντομη περιγραφή αναφέρεται στην ζωή, τον χαρακτήρα και την σταδιοδρομία του
Μεταξά, προβάλει το πρόσφατο έργο της Κυβερνήσεως και αναδημοσιεύεται σε ελληνικές εφημερίδες
στις στις 22 Μαίου 1940.
«Ολίγαι είναι οι εξ’ Αθηνών ειδήσεις. Δεν καταλαμβάνουν αύται μεγάλον χώρον εις τας στήλας των
εφημερίδων. Εν τούτοις κατά τα τελευταία έτη επετελέσθη εις την Ελλάδα έργον μεγίστης σημασίας.
Αλλά ο άνθρωπος όστις έλαβε την απόφασιν του έργου τούτου και διηύθυνε την εκτέλεσίν του
επιθυμεί και αγαπά την επιφύλαξιν και την σιωπήν. Αντιπαθεί τον θόρυβον. Ο περί ού πρόκειται
πολιτικός, Ιωάννης Μετξάς, ο πρώην στρατιωτικός είναι πρωτίστως άνθρωπος της σκέψεως, της
εργασίας των πραγματοποιήσεων….
«ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ»
Ας
αναφέρομεν
τας
πλέον
προσφάτους
πραγματοποιήσεις του. Είναι ακόμη χτεσιναί…Την 12ην
Μαρτίου εδημοσιεύθη ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ο εξαγγελθείς
από το 1835 υπό του Βασιλέως Όθωνος. Την 14ην
Μαρτίου 1940, παρουσία του Βασιλέως
και των
ανωτέρων λειτουργών του κράτους ο κος. Μεταξάς
υπέμνησεν την ιστορίαν του έργου και εκήρυξεν την
έναρξιν της ισχύος του.
Επίσης από 100 ετών η Ελλάς ανέμενεν τον
καταρτισμόν ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, έργον το
οποίον πολλάκις ανελήφθη και το οποίον παρουσιάζει
δυσκολίας εις χώραν διατελέσασα υπό Οθωμανικήν κυριαρχίαν. Η εργασία ήρχισεν αποφασιστική το
1910. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και τα επακολουθήσαντα γεγονότα κατόπιν των οποίων το ελληνικόν
έδαφος εδιπλασιάσθη και τα σύνορα μετεβλήθησαν επεμύκηναν την διάρκειαν της εργασίας ήτις
σήμερον συνετελέσθη.Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ως και το ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αποτελούν δύο
μεγάλας πραγματοπιήσεις αι οποίαι θα μείνουν συνδεδεμέναι με την σημερινήν βασιλείαν.
Ο μετρίου αναστήματος αυτός άνδρας, ευθύς, ρωμαλέος, εύσωμος απετέλει από μακρού μία των
ελπίδων της χώρας. Υπήρξε αλληλοδιαδόχως ο συνεργάτης του Πρωθυπουργού Βενιζέλου και του
Βασιλέως Κωνασταντίνου, Αρχηγού του στρατού. Έφθανε την κατάλληλην στιγμήν. Ο λαός του
παρέσχεν όλην την εμπιστοσύνην του, αναγνωρίζων εις αυτόν τον πεφωτισμένον πατριώτην, το
ακάματον εργάτην, τον ανιδιοτελή άνθρωπον….Ο κος Μεταξάς ανήκει εις εκείνους οι οποίοι δύνανται
να προκαλέσουν τον φθόνον αλλά δεν έχει επικριτάς. Εις την χώραν του όλοι θα σας είπουν: Είναι
Εθνικός Ευεργέτης, ανήρ εργατικός, ευθύς, δίκαιος, αποφασιστικός, θετικός.

