ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ, 40 ημέρες μετά την αποδημία του.
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ως ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΌΣ» … Ήταν ο τίτλος της ομιλίας του Πρυτάνεως,
Αναστασίου Οικονομόπουλου, στο Πνευματικό Μνημόσυνο που έγινε στο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης, στις 9 Μαρτίου 1941, 40 ημέρες μετά την αποδημία του Ιωάννη Μεταξά[1], την ώρα
που ο ελληνικός στρατός και το ναυτικό συνέχιζαν ηρωικά να μάχονται μέσα στα χιόνια κατά των
Ιταλών πέρα από το Αργυρόκαστρο.[2]
Δύο εξαιρετικά φυλλάδια, τυπώθηκαν εκ μέρους του
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης επ’ ευκαιρία του
γεγονότος του μνημοσύνου και της θεμελίωσης των νέων
κτιρίων του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που είχε
προηγηθεί κατά δύο χρόνια, στις 16 Φεβρουαρίου του
1939[3]. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον συλλέκτη κο.
Αναστάσιο Καδδά, για τα δύο πολύτιμα αποκτήματα, που
πρόσφερε στο Οικογενειακό Αρχείο. Τα σπάνια αυτά
έντυπα, που ζωντανεύουν τα δύο γεγονότα μας μεταφέρουν
την αίσθηση τιμής και σεβασμού που απεδίδετο στο
πρόσωπο του Βασιλέως Γεωργίου Β’ και στις πνευματικές
αξίες του Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά, όπως
προκύπτουν μέσα από το κείμενό του στην ομιλία της
θεμελιώσεως των Πανεπιστημιακών κτιρίων[4,5] και μέσα
από την ομιλία του πρυτάνεως Αν. Οικονομόπουλου για τον
Μεταξά ως πνευματική παρουσία και Ηγέτη που
διαμόρφωσε την πολιτική του με πνεύμα ελληνικό και πίστη
στο Έθνος.

Τα φυλλάδια αυτά περιλαμβάνουν τις ομιλίες του Πρύτανη
του Α. Οικονομόπουλου, (1893-1972), Καθηγητού της
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, για την ιστορική
διαδρομή της ανέγερσης των νέων κτιρίων του
Πανεπιστημίου και της Πανεπιστημιακής Λέσχης όπως και
πολλές φωτογραφίες.
Στην ομιλία του για τον Ιωάννη Μεταξά ο Πρύτανις μεταξύ
άλλων είπε: «Ο κοινωνικός βίος του Ιωάννου Μεταξά ως
Αρχηγού εμόρφωσε την κοινωνικήν λειτουργίαν του
Ελληνικού Έθνους όχι μόνον δια της πολιτικής αυτού, ως
αρχηγού του κράτους δυνάμεως-τούτο θα ήτο κάτι σύνηθες
και ουχί άξιον αυτού- αλλ΄ως εθνικού παιδαγωγού, δια της
επιδράσεως του παραδείγματός του, δια του οποίου
ηρμηνεύετο η ψυχή του καθ’ όλας αυτού τας πράξεις,
επιδράσεως εις την ψυχήν των Ελλήνων εν σχέσει προς
τους σκοπούς της παιδαγωγίας αυτής.

Η μορφωτική των πράξεών του δύναμις ελάμβανε το μορφωτικόν κύρος της από τον
αναγνωριζόμενον, με την έμφυτον τω Έλληνι αρετήν της δικαιοσύνης, ηθικόν σκοπόν του, ο οποίος,
ήτο η μόρφωσις της ελληνικής ψυχής προς αίσθησιν της αξίας του εθνικού πνεύματος δια τον
καθόλου πολιτιστικόν, κοινωνικόν και οικονομικόν βίον των Ελλήνων και της ιστορικής και κοινωνικής
επιδράσεως επί του ελληνικού βίου, και εθνικού στοιχείου.
Αι προς την νεολαίαν συμβουλαί του, το πνεύμα που εκφράζεται εις όλας του τας πράξεις μας
αποκαλύπτουν τον ηθικόν αυτόν σκοπόν του πολιτικού βίου…Είχε δε η δύναμις αυτή την έντασιν,
ώστε να εισδύη εις την ψυχήν των Ελλήνων και να προκαλή εντός αυτής ψυχικά βιώματα, των
οποίων το νόημα ήτο κοινόν προς το νόημα, το οποίον συνέδεε την ψυχήν του Ιωάννου Μεταξά προς
στον ελληνικόν πολιτισμόν και την ηθικήν ιδέαν του ελληνικού βίου».
Ένας βιογράφος του, που τον συνήντησε
σε ώριμη πλέον ηλικία περιγράφει την
φυσιογνωμία του. «Το μέτωπο είναι ευρύ
και φωτεινό. Πίσω από τα στρογγυλά
ματογυάλια κινούνται διαρκώς δύο μάτια
ανήσυχα, που σπινθηροβολούν, δύο
καταγάλανα μάτια, στο βάθος των οποίων
καθρεπτίζεται ο Ελληνικός ουρανός. Αυτά
τα μάτια εκφράζουν κατά τρόπο σαφή και
κατηγορηματικό την θέληση και την
επιμονή, την οξύτατη αντίληψη και μία
ενεργητικότητα καταπληκτική. Παρόλο
που έζησε 35 χρόνια σε στρατώνα είναι
ένας διανοούμενος, ακόμα καλλιτέχνης».
Τα μάτια του και το ιδιαίτερα φωτεινό και
γεμάτο
γλυκύτητα, ειλικρίνεια, και
τρυφερότητα χαμόγελό του, με αίσθηση
του χιούμορ, που φανέρωνε τον πλούσιο
συναισθηματικό κόσμο του θα πρέπει να
ήταν
ιδιαίτερα εντυπωσιακό όπως
ομολογούν όσοι τον γνώρισαν.
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