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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

           Το αρχείο επικεντρώνεται στο έργο των κυβερνήσεων Καραμανλή την περίοδο 

(1956-61), κατά την οποία ο Νικόλαος Μάρτης χρημάτισε υφυπουργός Εμπορίου 

(1956-58) και υπουργός Βιομηχανίας (1958-1961). 

           Αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη. Ο πρώτος φάκελος (1
α
) διαφέρει από 

τους υπόλοιπους, καθώς χωρίζεται σε τρεις ενότητες : α) Ομιλίες, άρθρα και 

συνεντεύξεις της περιόδου 1961-90, β) αλληλογραφία (1957-75) και γ) αποκόμματα 

εφημερίδων από την περίοδο της θητείας του στο υπουργείο Εμπορίου. 

            Οι υπόλοιποι 7 φάκελοι περιλαμβάνουν αποκόμματα εφημερίδων αθηναϊκού 

και επαρχιακού ημερήσιου τύπου και αναφέρονται στην περίοδο 1958-61. Σημαντικό 

τμήμα του αρχείου καταλαμβάνουν τα δημοσιεύματα του τύπου της εκλογικής του 

περιφέρειας, του νομού Καβάλας. 

             Στα δημοσιεύματα της περιόδου αυτής παρακολουθούμε την πορεία των 

σημαντικότερων έργων ανάπτυξης, από τις πρώτες μελέτες έως και την εκτέλεσή 

τους (βιομηχανικές μονάδες, έργα εξηλεκτρισμού). 

             Μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τον καταρτισμό 

νόμων για την προώθηση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς (βιομηχανία, 

βιοτεχνία, κινηματογράφος, ορυκτός πλούτος, αλιεία), καθώς επίσης τις προσπάθειες 

αξιοποίησης του υπόγειου πλούτου σε συνεργασία με ξένες εταιρείες και το 

ενδιαφέρον για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. 

              Η κατάταξη του υλικού έγινε με χρονολογικά κριτήρια και η παρουσίαση της 

διάρθρωσης  με θεματικά και ανά φάκελο. Σε κάθε φάκελο προτάσσεται το γενικό 

περιεχόμενο. Έχει διατηρηθεί η αρχική ταξινόμηση του αρχείου. Η αρχική 

καταλογογράφηση έγινε από την κ. Ζούμπερη. 
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BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Ο Νικόλαος Μάρτης γεννήθηκε το 1916 στο χωριό Μουσθένη του όρους Παγγαίου 

στο Νομό Καβάλας. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.  Άσκησε τη δικηγορία στην Καβάλα και από το 1961 στην Αθήνα. 

Υπηρέτησε στον στρατό ως Έφεδρος Αξιωματικός Πυροβολικού επί 7 χρόνια 

περίπου (83 μήνες), Έφεδρος Ταγματάρχης. Έλαβε μέρος στη μάχη των Οχυρών 

Μακεδονίας κατά τη γερμανική εισβολή το 1941. Διέφυγε σχεδόν αμέσως μέσω του 

Αγίου ΄Ορους και νήσων στην Τουρκία (Τσεσμέ - Πέργαμο). Με την πρώτη 

στρατιωτική αποστολή, τον Ιούνιο του 1941, έφθασε στην Αίγυπτο, όπου 

συγκροτήθηκε η πρώτη Στρατιωτική Ελληνική Μονάδα. Έλαβε μέρος : στη μάχη  Ελ 

Αλαμέιν με την 1
η
 Ελληνική Ταξιαρχία, στη μάχη Ρίμινι στην Ιταλία με την 3

η
 

Ορεινή Ταξιαρχία και στη μάχη των Αθηνών (Δεκέμβριος 1944) με την Ταξιαρχία 

Ρίμινι. 

Εκλέχτηκε βουλευτής στις εκλογές 1951, 1956, 1958, 1961, 1963, 1974, 1977. 

Διετέλεσε : Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Βορείου Ελλάδος (Οκτώβριος 1955 - 

Ιανουάριος 1956). Υφυπουργός Εμπορίου (1956 -1958). Υπουργός Βιομηχανίας 

(1958 - 1961). Υπουργός Βορείου Ελλάδος (1974 - 1981). 
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ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ : 1
α
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ : 2 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1957-1990 

   

  

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1 - ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: ΟΜΙΛΙΕΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (1961-1990) 

 

  

 12.2.1961: Ομιλία στην Καβάλα : Η οικονομική ανάπτυξη και η πορεία της 

εκβιομηχανοποιήσεως. 

 6.6.1961: Ομιλία στην Σχολή Εθνικής Άμυνας : Η πορεία της εκβιομηχανίσεως. 

 1961: Συνέντευξη τύπου : Ο ρόλος του Ο.Β.Α. και η εξαγορά της Ε.Η.Α.Π. από 

τη Δ.Ε.Η.. 

 Η πορεία της εκβιομηχανίσεως και η εξέλιξις της Ελληνικής Οικονομίας (1958-

1961). Τεύχος Α΄(σε δύο αντίτυπα). Περιλαμβάνει 3 ομιλίες του υπουργού. 

 10.12.1975: Δηλώσεις στην εφημερίδα  "Ελληνικός Βορράς": Στην 8ετία 

Καραμανλή άρχισε η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. 

 30.8.1975: Ομιλία στα εγκαίνια της 40ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

 6.9.1990: Άρθρο στον "Οικονομικό Ταχυδρόμο": Έκδοση του βιβλίου του 

"Κτίστε…Κτίστε…Κτίστε". 

 ---- Ομιλία  Στρ. Ανδρεάδη: Ίδρυση Εργοστασίου Λιπασμάτων, ανάπτυξη 

ναυπηγείων Ελευσίνος, Ελληνικής Βιομηχανίας Χυμών και Κονσερβών, 

ανέγερση Χίλτον. 

 ----   Ανυπόγραφο κείμενο: "Η Ελλάς δύναται να διαθρέψει πληθυσμόν διπλάσιον 

του σημερινού". 

 ----  Άρθρο Μάρτη : Η αγνοουμένη σημαντική επέτειος της 6
ης

 Απριλίου  1941. 

 ----  Άρθρο Μάρτη : Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο δημιουργός.   
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ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1 - ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ : ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (1957-1975) 

 

 

 25.1.1957: Επιστολή της ελληνικής πρεσβείας στη Μόσχα προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών "Περί υπογραφής ελληνοσοβιετικής εμπορικής συμφωνίας". 

 9.1.1961: Επιστολή Μ. Πεσμαζόγλου προς Ν. Μάρτη για την εξαγορά της 

Η.Ε.Α.Π..  

 28.7.1961: Επιστολή Στρ. Ανδρεάδη προς Ν. Μάρτη. Συνημμένο αντίγραφο 

επιστολής του προς υπουργό Αρ. Πρωτοπαπαδάκη.  

 29.7.1961: Επιστολή του Λιμενικού Ταμείου Καβάλας προς Ν. Μάρτη για τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις και το εργοστάσιο Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης. 

 7.9.1961: Επιστολή Ζ. Ντασσέν προς Ν. Μάρτη για την ταινία "Φαίδρα". 

 18.3.1975-29.5.1975: Επιστολές C. Forman προς Ν. Μάρτη για την ταινία 

"Επιστροφή στο Ναβαρόνε". 

 

 

 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 2 : ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1956-1959) 

 

 

 Αθηναϊκός πρωϊνός και απογευματινός ημερήσιος τύπος (Μάιος 1956-Ιούνιος 

1957): 

Αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. 

Η πολιτική για το λάδι.  

Κρίση στην τιμή του πετρελαίου. 

Ανάθεση κατασκευής θερμικού εργοστασίου Πτολεμαΐδας. 

Συνομιλίες με Γιουγκοσλαβία. 

Η ελληνοσοβιετική εμπορική συμφωνία. 

Ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Καπνού. 

 Περιφερειακός τύπος (1958-1959): 

9.2.1958: Ταχυδρόμος Καβάλας: Επίσκεψη υπουργού. 

7.9.1958: Ελληνικός Βορράς: Εγκαίνια Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

17.9.1958: Φως Καΐρου: Συνέντευξη υπουργού. 

23.4.1959: Ναυτεμπορική: Ομιλία υπουργού για τα επιτεύγματα στον βιομηχανικό 

τομέα. 
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ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΥ : 1 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ : 1 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΜΑΪΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1958 : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1 : ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ  

                               ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 ΑΛΙΕΙΑ :  Αποφάσεις για την κατασκευή νέων ιχθυοσκαλών.  

Μέτρα ενίσχυσης του κλάδου (φορολογικές απαλλαγές, δανειοδοτήσεις, αύξηση 

εισαγωγικών δασμών, φροντίδα για τους αλιεργάτες, ίδρυση 10 περιφερειακών 

διοικήσεων). 

 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ :  Εξέταση των προβλημάτων του κλάδου. Επισκέψεις σε 

βιομηχανίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία.  

Προβολή της ανάγκης για επενδύσεις και αύξηση των εξαγωγών. Ενίσχυση της 

βιομηχανικής πίστης. Αυτόματη επιστροφή δασμών στους εξαγωγείς για τις 

εισαγώμενες πρώτες ύλες.  

Ίδρυση Κοινοπραξίας Κλωστοϋφαντουργικών Βιομηχανιών Β. Ελλάδος με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη. Αφορούσε κυρίως την περιοχή Νάουσας-Βέροιας-Έδεσσας. 

Εξέταση των προβλημάτων των Πειραϊκών Βιομηχανιών. 

Σύμβαση για την εκμίσθωση του Κρατικού Διϋλιστηρίου Πετρελαίου. 

Έγκριση της μελέτης για τον Αχελώο. Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του 

έργου.  

Μέτρα για την αύξηση των εργασιών του Καλυκοποιείου.  

Ενίσχυση των καπνεργατών και των καπνοβιομηχανιών Καβάλας. 

 

 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ :  Ενίσχυση βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και λαϊκής τέχνης. Προώθηση 

των εξαγωγών και δανειοδότηση των εργαστηρίων. 

Περιοδεία στη Μακεδονία. Ειδικά μέτρα για την ενίσχυση του κλάδου στην περιοχή. 

Έκθεση ειδών Λαϊκής Τέχνης και Τουρισμού στην Κηφισιά. Ανακοίνωση υπουργού 

περί ιδρύσεως Οργανισμού Χειροτεχνίας και Οικοτεχνίας, καθώς και Διευθύνσεως 

Βιοτεχνίας στο Υπουργείο Βιομηχανίας. 

Προβολή της εγχώριας βιοτεχνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ :  Διάσκεψη του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Συνεργασίας στο Παρίσι. Ομιλία υπουργού και έκκληση στους Ευρωπαίους για 

εξισορρόπηση των εμπορικών συναλλαγών τους με την Ελλάδα. 

Συνομιλίες για ίδρυση Ελεύθερης Εμπορικής Ζώνης στην Ευρώπη. Προσδοκία για 

στενότερη οικονομική συνεργασία. 

 

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ :  Ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας κινηματογράφου. 
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ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ : 2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ : 1 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  1958 : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1 : ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ      

                                ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 ΑΛΙΕΙΑ :  Έγκριση των πιστώσεων για τη σύνταξη μελετών προς ανέγερση 

ιχθυοσκαλών σε έξι λιμάνια. Μελέτες για Καβάλα, Χαλκίδα. 

 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ :  Μέτρα προστασίας εγχωρίου παραγωγής. Ενίσχυση της 

βιομηχανίας των Πατρών. Απλοποίηση των δανειοδοτήσεων. 

Εκτέλεση μεγάλων έργων εξηλεκτρισμού (Αχελώος, Μέγδοβας, Πτολεμαΐδα). 

Αποφάσεις για εργοστάσια αζώτου, ζαχάρεως και πυρείων. Ανάθεση σε γαλλικές 

εταιρίες της προμήθειας της 2
ης

 μονάδας του εργοστασίου της Πτολεμαΐδας. 

Εγκαίνια του Κρατικού Διϋλιστηρίου Ασπροπύργου. 

Εκκλήσεις των καπνεργατών στην Καβάλα. Εξαγγελίες έργων για την καταπολέμηση 

της ανεργίας και μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων της καπνοβιομηχανίας. 

Άμεση έναρξη της επεξεργασίας των κρατικών καπνών. 

Ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης. 

 

 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ :  Νομοσχέδια προς ενίσχυση του κλάδου (ίδρυση Εθνικού 

Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας, σύσταση Διευθύνσεως Βιοτεχνίας) 

Πρόνοια για τη ρύθμιση των ζητημάτων του κλάδου. 

 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ :  Ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες 

του Ο.Ε.Ο.Σ.. Διεύρυνση των εξαγωγών στη Γερμανία. Αισιοδοξία για τη 

σύσταση της Ε.Ζ.Ε.Σ.. 

Σχέσεις με Η.Π.Α. - Αξιοποίηση του ελληνικού στοιχείου στις Η.Π.Α.. 

Ενίσχυση των εξαγωγών στη Μ. Ανατολή. 

Οργάνωση νέας υπηρεσίας συντονισμού για την αξιοποίηση των πιστώσεων 

 

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ :  Μέτρα ενίσχυσης της κινηματογραφικής παραγωγής. 

Οικονομική ενίσχυση παραγωγών (χρηματοδοτήσεις, μείωση και απαλλαγή 

φόρων, δασμολογική προστασία). 

Ίδρυση Ανωτέρας Κρατικής Σχολής Κινηματογράφου. 
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 ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ :  Νομοσχέδιο για την έρευνα και εκμετάλλευση 

πετρελαϊκών κοιτασμάτων. 

Ενίσχυση του μεταλλείου Λαρύμνης. Διαπραγματεύσεις με Ε.Σ.Σ.Δ. για εξαγωγή 

προϊόντων από τη Λάρυμνα. 

Πρόοδος στην εξόρυξη μεταλλευμάτων. 

Έναρξη εργασιών για τη σύνταξη του κτηματολογίου μεταλλείων. 
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ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ : 3 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ : 1 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 1959 : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1 : ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ          

                                ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 ΑΛΙΕΙΑ :  Μελέτη για κατασκευή ιχθυοσκαλών σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, 

Καβάλα, Πάτρα, Βόλο, Χαλκίδα. 

Ενίσχυση των εξαγωγών της Καβάλας. 

Προσπάθειες για ιχθυοκαλλιέργειες και ιχθυοτροφεία. Νομοσχέδιο περί συστάσεως 

οργανισμού για τη συνεργατική εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. 

 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου 

(εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, ατελής εισαγωγή μηχανημάτων, φορολογικές 

απαλλαγές). Νομοσχέδια για την ενίσχυση της παραγωγής μέσω της προτίμησης 

των εγχωρίων προϊόντων και παροχής κινήτρων για επενδύσεις. 

Ίδρυση διϋλιστηρίου στην Περσία από την "ΕΛΒΥΝ". 

Αθρόα υποβολή προσφορών για τον Αχελώο. 

Αναπτυξιακά σχέδια για Καβάλα, Βόλο και Ηλεία. 

Αξιολόγηση του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας. 

Δίνεται βάρος στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πιστοδότηση. 

Παροχή δανείων από αμερικανική τράπεζα σε ελληνικές κλωστοϋφαντουργίες. 

Ανάπτυξη, συστηματοποίηση και ενοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Ίδρυση της Σχολής Ηλεκτρομηχανολόγων Καλύμνου. Σεμίναρια στελεχών 

επιχειρήσεων. 

Συνέντευξη υπουργού : Μεγάλες οι δυνατότητες παραγωγής της χώρας. 

 

 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ :  Απολογισμός του έργου κατά το 1958. 

Σπουδαίες οι προοπτικές της χειροτεχνίας. Έναρξη της λειτουργίας του Οργανισμού 

Χειροτεχνίας και της Διεύθυνσης Βιοτεχνίας στο Υπουργείο Βιομηχανίας. 

Ενθάρρυνση της ταπητουργίας. 

Α΄ Έκθεση Βιοτεχνίας και Λαϊκής Τέχνης στην Κηφισιά. 
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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : Ανανέωση της ελληνοϊαπωνικής εμπορικής 

συμφωνίας. Ιαπωνικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. 

 

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ :  Νομοσχέδιο "περί κινηματογραφικών επιχειρήσεων" 

(εισαγωγή πρώτων υλών, χρηματοδότηση κινηματογραφικών επιχειρήσεων). 

Νομοσχέδιο "περί προστασίας του Ελληνικού Κινηματογράφου".  

 

 ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ :  Κατάθεση του Νομοσχεδίου για την έρευνα και 

εκμετάλλευση του πετρελαίου. Νομοσχέδιο για ανεύρεση ραδιενεργών υλικών 

(ουρανίου). 

Διαγωνισμός για έρευνες πετρελαίου στην Αιτωλοακαρνανία. 

Προσπάθειες εντόπισης και αξιοποίησης των μεταλλευμάτων. 

Ίδρυση Σχολής Εργοδηγών Μεταλλείων. 

Κίνητρα για τη δημιουργία βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ : 4 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ : 1 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΜΑΪΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1959 : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ   

                               ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 ΑΛΙΕΙΑ :  Συζήτηση στη Βουλή για την ανάπτυξη της αλιείας. Τα μέτρα υπέρ της 

αλιείας κατέστησαν την Ελλάδα πρώτη ιχθυοπαραγωγό χώρα της Μεσογείου. 

 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ :  Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας (ανανέωση 

εγκαταστάσεων, ατέλεια για εισαγωγή μηχανημάτων, μείωση επιτοκίων 

τραπεζικών χορηγήσεων, φορολογικά κίνητρα. 

Άρθρα υπουργού για τις προοπτικές της βιομηχανίας. 

Εξαγγελία για λειτουργία εργοστασίου ζαχάρεως στη Θεσσαλία, σπίρτων στο 

Λαύριο, αμιάντου στην Κοζάνη.  

Σχέδια στο Βόλο για ίδρυση βιομηχανίας ραπτομηχανών, κατασκευής κονσερβών 

φρούτων και λαχανικών, καθώς και χυτηρίου. 

Αποφάσεις για την ίδρυση εργοστασίων από "Πιρέλλι" και "Ντάου Κέμικαλ" και 

εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου στη Βόρειο Ελλάδα με αμερικανικά κεφάλαια. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κλωστοϋφαντουργία. Ανάπτυξη του εργοστασίου 

"Κλωστές Πεταλούδας". 

Έργα σε Αχελώο, Εδεσσαίο, Μέγδοβα. Αύξηση της παραγωγής ρεύματος με την 

αποπεράτωση του ατμοηλεκτρικού εργοστασίου Πτολεμαΐδος. 

 

 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ :  Εξαγωγές προϊόντων ελληνικής χειροτεχνίας στη Γερμανία. 

Επιτυχής συμμετοχή σε Διεθνή Έκθεση Λαϊκής Τέχνης στο Μόναχο. 

 

 ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ : Νομοσχέδιο "περί αργούντων μεταλλείων". 

Προσπάθεια αξιοποίησής τους. Ενδιαφέρον ξένων επενδύσεων. 
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ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ  :  5 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ :  1 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1960 : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1 : ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ  

                               ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 ΑΛΙΕΙΑ :  Σχέδια ανάπτυξης του κλάδου και θεμελίωση της πρώτης ιχθυόσκαλας 

στην Πάτρα. 

 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ :  Συνομιλίες με Γερμανούς και Γάλλους με επενδυτικό σκοπό. 

 Εγκαίνια "Μπέρκσαϊρ-Ελλάς". 

 Συμβάσεις για την κατασκευή εργοστασίων ζαχάρεως στη Λάρισα και τις Σέρρες και  

 μελέτη για την κατασκευή νέου στην Κρήτη. 

 Μελέτες για εργοστάσιο αλουμινίου. 

 Ανάπτυξη βιομηχανιών λαμπτήρων. 

 Μελέτες υδροηλεκτρικών έργων σε Έδεσσα - Μεγαλόπολη. 

 Βιομηχανική ανάπτυξη στη Μακεδονία (αναπτυξιακά σχέδια για την Καβάλα, έργα  

 στην Πτολεμαΐδα, εργοστάσιο αμιάντου στην Κοζάνη). 

 Επαφές με τη Γιουγκοσλαβία για συνεργασία και σύνδεση των ενεργειακών δικτύων  

 των δύο χωρών. 

 Έγκριση της ίδρυσης εργοστασίου ελαστικών από την "Πιρέλλι" και πολυστερίνης  

 από την "Ντάου-Κέμικαλ". 

 Γερμανικές τεχνικοοικονομικές μελέτες για την ίδρυση βιομηχανιών. 

 Ανάπτυξη των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. 

 

 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ :  Προγράμματα της Διευθύνσεως Βιοτεχνίας και μέτρα για την 

ανάπτυξη της παραγωγής.  

 

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ :  Προώθηση του κινηματογράφου στη Ρόδο. 

 ΥΓΕΙΑ :  Ανέγερση Νοσοκομείου Καβάλας. 

 ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ :  Έρευνες για πετρέλαιο, αέριο, χρυσό. Συμβάσεις για 

έρευνα πετρελαίου με Ρουμανία και "ΕΣΣΟ". Συζητήσεις με Γαλλικό Ινστιτούτο 

και "ΒΡ". 
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ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ  :  6 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ : 1 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  :   ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1960  :   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ  1 :   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ  

                                   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 ΑΛΙΕΙΑ : Υπογραφή χρηματοδότησης ιχθυόσκαλας Καβάλας. Προστατευτικός 

δασμός από 1/1/61 στα εισαγόμενα κατεψυγμένα αλιεύματα. Απολογισμός 

υπουργού για τον τομέα της αλιείας. 

 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ :  Αναπτυξιακά σχέδια για την Πάτρα και ίδρυση της "Πιρέλλι-

Ελλάς" στην πόλη. Ίδρυση εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας στο Σουδάν με 

μελέτη και τεχνική διεύθυνση της Πειραϊκής-Πατραϊκής. 

Ενίσχυση της βιομηχανικής πίστης με τη συνδρομή των τραπεζών. 

Ίδρυση νέων βιομηχανιών στο πλαίσιο του 5ετούς προγράμματος. 

Έκθεση Ειδών Εφαρμογής Ηλεκτρισμού στο Ζάππειο. 

Συζητήσεις για την ίδρυση βιομηχανιών αλουμινίου και σόδας. Σύμβαση με την 

γαλλική εταιρεία "Πεσινέ" για την κατασκευή εργοστασίου αλουμινίου. 

Ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων λιγνίτη στη Μεγαλόπολη. 

Δυνατότητες βιομηχανοποίησης του ελαιολάδου. 

Σημαντικές παραγγελίες των Γερμανών στο Καλυκοποιείο. Κατασκευή του πρώτου 

πούλμαν στην Ελλάδα από την "Βιαμάξ" σε συνεργασία με την "Μερσέντες-Μπενζ". 

Θεμελίωση του εργοστασίου αζώτου στην Πτολεμαΐδα.  

Εγκαίνια του εργοστασίου τσιμέντων της "Ηρακλής-Όλυμπος" στον Βόλο. 

Επαναλειτουργία Λάρυμνας. 

Υπογραφή της απόφασης για την ίδρυση της "Φον Μπάουμ-Ελλάς" στη 

Θεσσαλονίκη. Ίδρυση εργοστασίου κατασκευής χαρντ-μπορντ, νοβαπάν και 

φορμάικας στη Θεσσαλονίκη. 

Εκσυγχρονισμός της "Ντέξιον-Ελλάς" (παραγωγή ελασμάτων, λυομένων οικημάτων 

κ.ά.). 

Εγκαίνια υδροηλεκτρικού φράγματος Νέστου. 
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Έγκριση της σύμβασης ΔΕΗ - "Εντζινίαρ Κόνσουλταν" για την κατασκευαστική 

μελέτη και επίβλεψη του εργοστασίου Κρεμαστών Αχελώου. Πανηγυρική τελετή 

έναρξης των εργασιών στον Αχελώο. 

Θεμελίωση του 2
ου

 ατμοηλεκτρικού σταθμού στην Πτολεμαΐδα  και ένωση των 

ενεργειακών δικτύων Ελλάδος-Γιουγκοσλαβίας. Οριστική συμφωνία για τη 

διασύνδεση.  

Εμπορική συμφωνία με Γιουγκοσλαβία και συμμετοχή της στο επενδυτικό 

πρόγραμμα της Ελλάδος. Συζητήσεις με Γαλλία για διεύρυνση των επενδύσεών της. 

Επενδυτικές προτάσεις ξένων οίκων. 

Εγκαίνια του υδροηλεκτρικού σταθμού στον Ταυρωπό (Μέγδοβα).  

Συμφωνία για την εξαγορά της Η.Ε.Α.Π. από τη Δ.Ε.Η. . 

Θεμελίωση εργοστασίου ζαχάρεως στη Λάρισα. 

Έναρξη λειτουργίας της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής στον Πειραιά. 

Μέτρα για τους ανέργους καπνεργάτες της Καβάλας. 

 

 

 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ :  Επιτυχής συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Φλωρεντίας και στην 

Εορτή του Παγκοσμίου Έτους Προσφύγων στη Γενεύη. 

Εκθέσεις Χειροτεχνίας στη Λαμία και την Αθήνα.  

Επιδείξεις ελλήνων βιοτεχνών. 

Συνέδριο βιοτεχνών - Ομιλία υπουργού. Κατάρτιση προγράμματος για την προαγωγή 

της βιοτεχνίας, ειδικά για την επαρχία. 

Ενίσχυση των εξαγωγών ειδών χειροτεχνίας. 

 

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ :  Νομοσχέδιο για τον ελληνικό κινηματογράφο "περί 

μέτρων προστασίας της κινηματογραφίας".  

Συνεργασία με "Fox" για γυρίσματα ταινιών στην Ελλάδα.  

Καθιέρωση Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου στο πλαίσιο της Διεθνούς 

Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Προετοιμασίες για Διεθνή Έκθεση Κινηματογράφου στο Ζάππειο. 

  

 OΡΥΚΤΟΣ  ΠΛΟΥΤΟΣ :  Σύμβαση της εταιρείας " Ήλιος" με τη γαλλική "RAP" 

για έρευνα πετρελαίου στη Θράκη. Έναρξη γεωτρήσεων στην Ορεστιάδα. 
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Σύμβαση με το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίων για έρευνες σε Ήπειρο - Γρεβενά.  

Σύμβαση με την ΒΡ για γεωλογικές έρευνες σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά και 

Λευκάδα. 

Σύμβαση με τον Αμερικανό επιχειρηματία Hunt για έρευνα και εκμετάλλευση 

πετρελαίου σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη. 

Έρευνες ρουμάνων ειδικών σε Καρδίτσα - Γρεβενά.  

Έκφραση αισιοδοξίας για τις έρευνες σε όλες τις περιοχές. Πρόοδος των ερευνών για 

διάφορα μεταλλεύματα σε όλη τη χώρα. 

Ίδρυση Εταιρείας Μεταλλευτικών Έργων και Εταιρείας Ελληνικών Πετρελαίων. 
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ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗ 

ΦΑΚΕΛΟΣ :  7 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ : 1 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1961 :  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1 :  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ  

                                ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  

 

 

 ΑΛΙΕΙΑ : Μέτρα για την ανάπτυξη της αλιείας. 

 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ :  Δηλώσεις για την Η.Ε.Α.Π..   

Συζήτηση στη Βουλή για την Ο.Β.Α..   

Προώθηση των σχεδίων για νέες βιομηχανίες νικελίου και σιδήρου.  Προώθηση των 

σχεδίων για νέες βιομηχανίες νικελίου και σιδήρου. Απόφαση της κυβέρνησης για τη 

δημιουργία δύο βιομηχανιών χάρτου. Σχέδια για την ανάπτυξη της Καβάλας. 

Απόφαση για μέτρα προστασίας της εγχωρίου βιομηχανίας.  

Αποφάσεις για ίδρυση νέων μεγάλων μονάδων (εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής,  

χαλυβουργεία, επέκταση διϋλιστηρίου, βιομηχανία ψευδαργύρου). 

Δημιουργία Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων. 

Αμερικανικές επενδύσεις στην "ΙΖΟΛΑ".  

Γερμανικές παραγγελίες στο Καλυκοποιείο. 

Επέκταση της Χαλυβουργικής με την ανέγερση της πρώτης υψικαμίνου. Εγκαίνια 

υψικαμίνου Χαλυβουργικής.  

Εγκαίνια εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στον Πρίνο. Θετική εξέλιξη του 

προγράμματος εξηλεκτρισμού.  

Εντός διετίας η λειτουργία και των τριών εργοστασίων ζαχάρεως. Εγκαίνια του 

εργοστασίου ζαχάρεως στη Λάρισα. Θεμελίωση του δεύτερου εργοστασίου στις 

Σέρρες. 

Εγκαίνια βιομηχανίας παραγωγής φιαλών υγραερίου στη Χαλκίδα. 

Ανάπτυξη των λιγνιτορυχείων στην Πτολεμαΐδα. 

2
η
 Έκθεση Ειδών Εφαρμογής Ηλεκτρισμού στο Ζάππειο. 

'Εγκριση ίδρυσης εργοστασίου από την "Φίλλιπς". Έγκριση δανείου προς την 

καναδική εταιρεία "Πάρσον" για ανέγερση εργοστασίου αχυροκυτταρίνης στη 

Λάρισα. Έγκριση δημιουργίας εργοστασίου χαρτομάζης στην Πάτρα και χημικών 

λιπασμάτων στην Καβάλα. Διαγωνισμός για την ανάδειξη του κατασκευαστή της 

σήραγγας του Αχελώου. 
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Ευνοϊκά μέτρα για την εξαγωγή μαρμάρων. 

Δηλώσεις για την οικονομική σταθερότητα και τις προϋποθέσεις της βιομηχανικής 

ανάπτυξης. Σύσταση επιτροπών για τη μελέτη των προβλημάτων της βιομηχανίας. 

Περιοδεία σε Αν. Μακεδονία - Θράκη. 

Άρθρο υπουργού για τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας εντός της Κοινής 

Αγοράς. 

 

 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ :  Επέκταση του εργοστασίου υποδημάτων "Έλβις". 

Βιοτεχνική έκθεση στο Ζάππειο. 20ήμερη Έκθεση Ε.Ο.Ε.Χ. με προϊόντα λαϊκής 

τέχνης στο Παρίσι. Επιτυχία της έκθεσης και συνομιλίες για ελληνογαλλική 

οικονομική και εμπορική συνεργασία και γαλλικές επενδύσεις. 

Μέτρα για τη δημιουργία προτύπων μονάδων παραγωγής για εξαγωγή ειδών 

χειροτεχνίας. Μέτρα για την ανάπτυξη των εξαγωγών βαμβακουργίας. Μέτρα προς 

ανάπτυξη βαμβακουργίας και χειροτεχνίας στη Λάρισα. 

 ΓΕΩΡΓΙΑ :  Εκτεταμένα εγγειοβελτιωτικά έργα στη Θεσσαλία. 

 

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ :  Νομοσχέδιο περί του ελληνικού κινηματογράφου.  

Διεθνές Φεστιβάλ Εθνογραφικού και Κοινωνιολογικού Κινηματογράφου. 

 

 ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ :  Απολογισμός υπουργού για την έρευνα και 

εκμετάλλευση του υπογείου πλούτου. 

Έναρξη γεωτρήσεων στη Ζάκυνθο και τη Θεσσαλονίκη. Πρόοδος των ερευνών . 

Επιτυχείς γεωτρήσεις για χρώμιο, χαλκό και χρυσό στη Βόρειο Ελλάδα. Αξιόλογα 

αποτελέσματα σε Κοζάνη, Χαλκιδική. Ικανές ποσότητες σιδηρομεταλλεύματος στη 

Θάσο και μαγγανείου στη Δράμα. 
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Συμπληρωματικές πληροφορίες για την  πολιτική δράση του Νικολάου 

Μάρτη κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται το αρχείο του, μπορούν 

να βρεθούν στις εξής πηγές: 

  

Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Γ. 

Καραμανλής". 

Κωνσταντίνος Καραμανλής : Αρχείο - Γεγονότα και Κείμενα ,΄Ιδρυμα 

"Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής", Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1997. 

Νικόλαος Μάρτης, Κτίστε… Κτίστε… Κτίστε…, Αθήνα, 1990. 

http://www.hri.org/Martis 

 


