ΙΔΡΥΣΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1939
Στις 16 Φεβρουαρίου 1939, ο Βασιλέας Γεώργιος β´ και ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ως
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, επισκέφθηκαν την Θεσσαλονίκη προκειμένου ο βασιλεύς να
θεμελιώσει την επέκταση του Πανεπιστημίου με νέα κτίρια και την Πανεπιστημιακή Λέσχη. Στην
ομιλία του ο Πρωθυπουργός τόνισε την μεγάλης σημασίας ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής, που με
πρόταση του, νομοθετική διάταξη και οικονομική παροχή πρόσθεσε το Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης. Τόνισε επίσης την ανάγκη αναπτύξεως των εφαρμοσμένων επιστημών για την
πρόοδο και εξέλιξη του πνευματικού αυτού Ιδρύματος, όπως και την σημασία των επιτελούμενων
τεχνικών έργων που γίνονται προκειμένου να προφυλάσσουν τις ελάχιστες πεδιάδες της Ελλάδας
από τις πλημμύρες και τις καταστροφές, με αντιπλημμυρικά έργα που θα συνεχισθούν.
«Η χώρα μας την οποίαν δεν δυνάμεθα να είπωμεν άγονον είναι χώρα ελάχιστα αποδοτική από
απόψεως γεωργικής. Δι αυτό η φυλή μας από των αρχαιοτάτων χρόνων εσκόρπιζε εις τα πέριξ,
έφευγεν από την κυρίως Ελλάδα και επήγαινε εις την Μ. Ασίαν, εις τα παράλλια του Ευξείνου
Πόντου, εις τας ακτάς της Μεσογείου…Απέφευγον την γήν αυτήν η οποία δεν τους απέδιδε. Ο
πληθυσμός μας αυξάνει κατ ‘ έτος …και τα βουνά ακόμη πρέπει να αποδώσουν… Το κράτος το ίδιο
πρέπει να θεωρεί πρώτο και κύριο προορισμό του το να κάμει την ελληνική γη να αποδώσει όσον
δυνατόν περισσότερα. Η γη αυτή η ελληνική δια εμάς τους Ελληνας είναι ο έρως και ο σταυρός
μας…επομένως ο προορισμός της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης είναι
παμμέγιστος…»[1]
Τελειώνοντας ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τους εκ των συμπολιτών Ισραηλίτες, διότι πρόθυμα
συννήνεσαν εις το να παράσχουν μέρος του νεκροταφείου δια την διευκόλυνση αναπτύξεως των
νέων κτιρίων του Πανεπιστημίου. «Οφείλω από της θέσεως ταύτης και ενώπιον της Ημετέρας
Μεγαλοιότητος να ευχαριστήσω τους συμπολίτας ημών Ισραηλίτας, διότι τόσον πρόθυμα συνήνεσαν
εις το να παράσχουν μέρος του νεκροταφείου των δια την διευκόλυνση της οικοδομήσεως των νέων
κτιρίων του Πανεπιστημίου υπερβάντες εις την μερικάς θρησευτικάς δυσκολίας» είπε ο
Πρωθυπουργός. Σε πρόσφατη τηλεοπτική παρουσίαση αρχιτέκτων ερευνητής τόνισε ότι υπήρξε
απόλυτος σεβασμός ως προς τους τάφους που παρέμειναν ως χώρος πρασίνου πέριξ του σχεδίου
που είχε προγραμματισθεί. Όταν δύο χρόνια αργότερα οι Ναζί τους εξόντωναν, ο Μεταξάς στάθηκε
προστάτης των Ισραηλιτών και στην Ελλάδα και στα ελληνικά προξενεία του εξωτερικού, στα οποία
εδόθησαν εντολές να τους διευκολύνουν προκειμένου να φτίαξουν ψεύτικα χαρτία και να σωθούν.
Θεμελίωση της Πανεπιστημιακής Λέσχης. (A.Ν. 362/1937 & Α.Ν. 1895/1939)[2]. Τον Πρωθυπουργό
συνώδευε η σύζυγός του Λέλα Μεταξά, που επιθεώρησε φιλανθρωπικά Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης,
ως πρόεδρος και υπεύθυνη των μαθητικών σισσιτών και του χορού που έγινε για αυτά.
Την επομένη ο Βασιλεύς αναχώρησε για την Αθήνα, ο Μεταξάς συνάντησε Αξιωματικούς (ας μην
λησμονούμε ότι αυτή είναι η εποχή που κατασκευάζονται και ολοκληρώνονται τα οχυρά της Γραμμής
Μεταξάς, που ο ίδιος πρότεινε και παρακολούθησε από την αρχή ως το τέλος) και κατευθήνθηκε
πλέον ως ο Υπουργός των Εξωτερικών προς το Βελιγράδι, μετά από πρόσκληση του Πρεσβευτή της
Γιουγκοσλαυίας Λαζάρεβιτς. Στόχος να συναντήσει τον Αντιβασιλέα της Γιουγκοσλαυίας, που όπως
σημειώνει στο Ημερολόγιο του έδωσε το λόγο του ότι θα μείνει πιστός στο Βαλκανικό Σύμφωνο και
την επιθυμία να γίνει ανανέωση του συμφώνου δια της μη καταγγελίας. Από το Βελιγράδι ο Μεταξάς
αναχώρησε την νύκτα για το Βουκουρέστι όπου είχε πολλές συναντήσεις για το βαλκανικό Σύμφωνο.
Το κείμενο από την 18η έως την 21 Φεβρουαρίου στο Ημερολόγιο είναι εξαιρετικής σοβαρότητος
αναφέρεται στην Βαλκανική συνεννόηση. (Τόμος 4, σελ.354-355)[3]. Από το Βουκουρέστι επέστρεψε
πίσω στην Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς, για να εγκαινιάσει το Νοσοκομείου του Κιλκίς. Το ίδιο βράδυ
μέσω Θεσσαλονίκης έφθασε και συναντήθηκε με τον Σουκρή Σαράτσογλου, τον πρωθυπουργό της
Τουρκίας, μαζί με τον οποίο έφθασαν στην Αθήνα όπου έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό.
Οι Εφημερίδες «ΣΦΑΙΡΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ»[4] της 17ης Φεβρουαρίου 1939 προβάλουν
τα γεγονότα της επίσκεψης του Γεωργίου και Μεταξά στην Θεσσαλονίκη για την θεμελίωση των νέων
πανεπιστημιακών κτιρίων και της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Αποπνέουν μία αισιοδοξία και ζωντάνια κοινωνίας που προοδεύει. Παρουσιάζουν επίσης την
σταυροφορία για το πράσινο στον Πειραιά που την δράση αυτή χαρακτηρίζει ως συναγερμό και
καταλήγουν στην χαρούμενη αναμονή της ατμόσφαιρας του εορτασμού της Αποκριάς.
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