Ιωάννης Μεταξάς,
περί Γεωργίας και Δασοπονίας.

Στις 12 Απριλίου του 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς
ανέλαβε την διακυβέρνηση της Ελλάδος όντας
αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Δεμερτζή, ο οποίος
απεβίωσε ξαφνικά. Όπως ήταν το Σύνταγμα σε λίγες
ημέρες έπρεπε να παρουσιάσει το πρόγραμμα της
νέας Κυβερνήσεως στη Βουλή και να ψηφιστούν οι
προγραμματικές δηλώσεις και ο ίδιος ως
Πρωθυπουργός. (ΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΞΑ – Από τα επίσημα πρακτικά της Γ’ Αναθ.
Βουλής, συνεδριάσεις Ε’ της 25.4.1936: Ημερολόγιο
Ιωάννη Μεταξά, Τόμος IV σελ. 204-208). [1]
Στην σελίδα 206 κεφάλαιο VII είναι εν συντομία
διατυπωμένα τα εξής, σχετικά με την οικονομία, και
την φροντίδα του κράτους για ανάπτυξη των πλούτο
παραγωγικών πηγών της χώρας και συγκεκριμένα
την γεωργία και δασικό πλούτο:
«Η παγκόσμια οικονομική κρίσις προεκάλεσεν την λήψιν μέτρων αφορώντων την οικονομίαν
κατά παρέκλησιν από τας ορθάς οικονομικάς αρχάς αίτινες εις ομαλάς συνθήκας δέον να
διέπουν την οικονομικήν ζωήν. Εφ’ όσον εξακολουθούν υφιστάμεναι εν τη διεθνεί οικονομία αι
δυσχερείς συνθήκαι του παρόντος τα μέτρα ταύτα δεν είναι δυνατόν ή να συνεχιστούν. θα
αποβλέψωμεν όμως εις την άρσιν των μη απαραιτήτως αναγκαίων εξ αυτών και εις την
συστηματοποίησιν και διαρύθμησιν των λοιπών επί τη βάσει των παραγματικών οικονομικών
συνθηκών, ίνα το εμπόριον αποκτήση εκ νέου τον γοργόν ρυθμόν της κινήσεως και η
βιομηχανία προαχθή υγιώς κατευθυνομένη. Κατά την άσκησιν της πολιτικής ταύτης θέλει εκ
παραλλήλου επιδιωχθεί η κατά πάντα δυνατόν τρόπον ανάπτυξις και ενίσχυσις των
πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων της Χώρας.
Ούτω ίνα προαχθεί η γεωργία θα επιταχυνθώσιν αι διανομαί προς τερματισμόν της εκ της
εφαρμογής του αγροτικού νόμου κρατούσης ακαταστασίας. θα οργανωθή η διάθεσις και
εκμετάλλευσις και η συντήρησις των εκ των αποστραγγιστικών έργων αποκαλυφθεισών
γαιών και θα επιδιωχθεί η αποστράγγισις νέων τοιούτων, και θα καταβληθή πάσα προσπάθεια
δια την προαγωγήν της κτηνοτροφίας και την βελτίωσιν του δασικού πλούτου της Χώρας.
Μετά σύγχρονον ενισχύσεως των δασικών υπηρεσίων προς μελέτην και εκτέλεσιν έργων
αναδασώσεως και διευθετήσεως χειμάρων Ιδιαιτέρως θα προσπαθήσει η κυβέρνησις να
εξεύρη ασφαλείς τρόπους αυξήσεως της εξαγωγής των ελληνικών προιόντων, να λύσει
ταχέως και ει δυνατόν οριστικώς το σταφιδικόν ζήτημα, να ενισχύσει τον οργανισμόν του
εξααγωγικού εμπορίου, να παρακολουθεί μετά προσοχής τας εκ των clearings προερχομένας
δυσχερίας, δίδουσα τας αρμόζουσας λύσεις, και να προστατεύση την εγχώριον παραγωγήν
και περιφρουρήση το εθνικόν νόμισμα».

Με αυτά τα απλά λόγια ήταν το ξεκίνημα μιας μεγάλης σταυροφορίας αλλαγής του τόπου στο
συγκεκριμένο τομέα ενώ παρακάτω ομιλεί και για τους άλλους τομείς παραγωγικών δραστηριοτήτων
της κοινωνίας που αφορούσε την εργατική τάξη και τους αγρότες που ο ίδιος θεωρεί την βάση της
κοινωνίας.
Ένα χρόνο αργότερα ήδη το 1937 βλέπουμε να έχει οργανωθεί και να
αναπτύσσεται ένα γιγάντιο έργο ως προς την γεωργία και δασοπονία που
αφορά τον αγροτικό κόσμο. Ένα σύγγραμμα 660 σελίδων κυκλοφορεί με
τον τίτλο «ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
στο οποίο ο
Υφυπουργός Γεωργίας Μπάμπης Αλιβιζάτος έχει επεξεργαστεί όλες τις
πλευρές του θέματος και το διατυπώνει σε κείμενα, πίνακες και έχρωμες
απεικονίσεις με ποσοστά τα μεγέθη που αποδίδουν την πραγματικότητα
του τι παρέλαβαν και πόσο έχουν ήδη βελτιωθεί. Το σύγγραμμα αυτό
βρίσκεται σήμερα στην βιβλιοθήκη της Βουλής στην οδόν Λένορμαν αν
κάποιος θέλει να το μελετήσει και στα παλαιοβιβλιοπωλεία. Ενδεικτικά
παρουσιάζω μερικές σελίδες που αφορούν και τα σύγχρονα προβλήματα
μας με τις αναδασώσεις, την εκτροπή των χειμάρων τις δενδροφυτεύσεις.
Το ενδιαφέρον του Μεταξά δεν περιορίστηκε ως πληροφοριακό έντυπο
σε αυτόν τον τόμο, μικρά φυλλάδια με παραινέσεις, περιοδείες σε
περιοχές που εγκαινιάζονται έργα αρδευτικά ή αποστραγγευτικά, με
λόγους, ομιλίες, νουθεσίες προς τους αγρότες, εκπομπές στην
ραδιοφωνία, με τίτλο η «ώρα του αγρότη» κοινωνικά μέτρα, το «σπίτι του
αγρότη», που είναι κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 8,00 μ.μ. όπως
βλέπουμε στα ραδιοπρογράμματα.
Ως και πολλά άρθρα σε περιοδικά όπως «Η Νεολαία»[2], όταν το 1938
αρχίζει να κυκλοφορεί. Παράλληλα γίνονται εκθέσεις προιόντων στο
Ζάππειο, τραπεζικές ενισχύσεις, απαλλαγή χρεών, δημιουργία νέων
εκτάσεων για καλλιέργειες, και βραβεύσεις με μετάλλια ανάλογα το
επιτελεσθέν έργο εκάστου και παροχή νέων εργαλείων για τους αγρότες
όπως για πρώτη φορά στην Ελλάδα η τεχνητή βροχή για το πότισμα των
καλλιεργειών.
Τον ενδιαφέρει άμεσα το θέμα της διατροφής του πληθυσμού, δηλαδή η
επάρκεια, αλλά και της ανύψωσης των αγροτών κοινωνικά ώστε να
μειωθεί η διαφορά των τάξεων που εκείνη την εποχή ήταν τεράστια. Τον
ενδιαφέρον του για τον αγρότη έμεινε σταθερό και συνεχές καθ’ όλη την
τετραετία. Μία εφημερίδα που κυκοφόρησε το 1938 αποτελεί το
επιστέγασμα και ένα επιπλέον τεκμήριο της γεωργικής και κοινωνικής
πολιτικής του Ιωάννη Μεταξά. Πρόκειται για την εβδομαδιάια εφημερίδα
«Αγροτικόν Μέλλον» που θα παρουσιάσουμε σε επόμενη ανάρτηση.
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Ο Χαράλαμπος (Μπάμπης) Β. Αλιβιζάτος και Αλυβιζάτος,
(1902 - 1981) ήταν Έλληνας οικονομολόγος και υπουργός.
Συνέγραψε αρκετά έργα.
Στην κυβέρνηση Μεταξά χρημάτισε υφυπουργός Συνεταιρισμών
από τις 4 Σεπτεμβρίου 1939 ως το 1941. Την ίδια περίοδο
υπήρξε και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας. Στις
εκλογές του 1946 εξελέγη βουλευτής Κεφαλληνίας με την
Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων (Λαϊκό Κόμμα).
Πέθανε το 1981 και κηδεύτηκε στην Κηφισιά σε στενό
οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία του, στις 19 Μαΐου
1981. (Παρέχεται από τη Wikipedia)

