144
ΤΕΥΧΟΣ

10/1946
Ήταν Φεβρουάριος του 1947 όταν υπογραφόταν στο Παρίσι η συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Συμμάχων Δυνάμεων και της Ιταλίας. Σύμφωνα με την ιστορική συμφωνία «η Ιταλία εκχωρεί εις την Ελλάδα εν πλήρει κυριαρχία τας νήσους
της Δωδεκανήσου».
Το συγκεκριμένο άρθρο (τ. 144, Οκτώβριος 1946) αναλύει τις προϋποθέσεις
ανασυγκρότησης για τα «νέα εδάφη μας», ενώ επισημαίνεται ότι θα επιβαρυνθεί σημαντικά ο κρατικός προϋπολογισμός της χώρας – κάτι που είχε συζητηθεί εκείνη την εποχή: «Είναι γεγονός, ότι με την προσάρτησιν των Δωδεκανήσων ο Ελληνικός προϋπολογισμός θα αντιμετωπίση παθητικόν. Τούτο είναι
φυσικόν εφ’ όσον, ως είνε γνωστόν, αι ελληνικαί αυταί νήσοι δεν είναι πλουτοπαραγωγικαί. Φυσικά, φαινομενικώς μόνον παρουσιάζουν μίαν αυτάρκειαν.
Τα Δωδεκάνησα υπό την σημερινήν των ιδιότυπον μορφήν της αγγλικής διοικήσεως παρουσιάζονται ως ανεξάρτητον κρατίδιον, του οποίου ο προϋπολογισμός παρουσιάζει ετήσιον έλλειμμα 180.000 λιρών περίπου […].
Πάντως όμως η γενομένη σχετική μελέτη βεβαιοί ότι υπάρχουν μέγισται ελπίδες, ότι το
ζήτημα “Δωδεκάνησα” με μια
καλήν οργάνωσιν είνε δυνατόν να παρουσιάση πρότυπον
διά την αναδιοργάνωσιν της
αυτοδιοικήσεως και επιτυχίαν
ευημερίας εις άλλα ελληνικά
διαμερίσματα».

167
ΤΕΥΧΟΣ

09/1948
Το σχέδιο Μάρσαλ (από το όνομα του τότε υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ,
Τζορτζ Μάρσαλ) ενεργοποιήθηκε για την Ελλάδα το 1948. Μέχρι το 1951 είχαν
εκταμιευτεί 366 εκατ. δολ. (συνολικά στα ευρωπαϊκά κράτη διατέθηκαν περί
τα 12,75 δισ. δολ.) με στόχο να στηριχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας. Όπως
επισημαίνει η BE (τ. 167, Σεπτέμβριος 1948): «Πρώτον μέλημα των συμμετεχουσών εις το Σχέδιον Μάρσαλ χωρών είναι η επαύξησις της οικονομικής των
δραστηριότητος κατά τρόπον ώστε, εις το τέλος της αρξαμένης πενταετίας, αι
χώραι αυταί να μην υπολογίζουν πλέον εις εξωτερικήν βοήθειαν. Συνεπώς αι
χώραι είναι υποχρεωμέναι να προβούν εις τας αναγκαίας προσαρμογάς της
παραγωγικής των διαρθρώσεως, ώστε η γεωργική και βιομηχανική των παραγωγή, όχι μόνον να φθάση τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά και να υπερβή
ταύτα […].
Γενικώς δε δύναται να υποστηριχθή ότι το Σχέδιον Μάρσαλ, πέραν του οικονομικού του περιεχομένου και του πολύπλοκου μηχανισμού τον οποίον περικλείει, είναι και σύμβολον. Αποτελεί την χαρακτηριστικήν εκδήλωσιν της αμερικανικής χειρονομίας όπως κατανοήσουν αι ευρωπαϊκαί χώραι ότι οι μεταξύ

151
ΤΕΥΧΟΣ

05/1947
Η συζήτηση για το «δημοσιοϋπαλληλικό
πρόβλημα» δεν σταμάτησε το 1911, όταν
καθιερώθηκε συνταγματικά η ανεξαρτησία
της δημόσιας διοίκησης από την
εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά συνεχίστηκε
μεταπολεμικά. Ο λόγος δεν ήταν άλλος
από την πρόσθετη επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού, υποστηρίζει
η ΒΕ (τ. 151, Μάιος 1947): «Είναι τη
αληθεία πολύ περίεργον να προχωρή
τόσον πολύ το Κράτος εις κατοχυρώσεις
ιδιωτικών επαγγελμάτων, πολύ κακώς
κατά την ταπεινήν ημών γνώμην και να
μη διακηρύσση κεκορεσμένας τας ιδίας
αυτού υπηρεσία, αλλά να προβαίνη
εις νέους διορισμούς, αυξάνουσα εκ
τούτων αδιακρίτως τα μόνιμα του
προϋπολογισμού βάρη. Προτείνομεν
λοιπόν να ορισθή εν τω Συντάγματι, επ’
ευκαιρία της αναθεωρήσεώς του, ότι
διά την ίδρυσιν μονίμων θέσεων του
Κράτους θα απαιτήται εφεξής και νόμος
και έγκρισις επιτροπής εξ ανωτάτων
ισοβίων λειτουργών και παρέλευσις
ωρισμένου χρόνου δοκιμασίας αυτών
[…]. Η Επιτροπή των ισοβίων, ως την
αποκαλούμεν, θα αποφαίνεται δις ή και
τρις εντός μίας τριετίας ή και πενταετίας
–αυτή να ορίση τον χρόνον– περί της
ανάγκης ή μη ιδρύσεως μιας και της αυτής
προτεινομένης μονίμου θέσεως».
11-2020
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των ανταγωνισμοί δέον να υποχωρήσουν και αντιθέτως να συσφιγχθούν οι
οικονομικοί των δεσμοί κατά τρόπον στενώτερον, ώστε αι χώραι της Ευρώπης
να υψώσουν το βιοτικόν των επίπεδον και να διατηρήσουν τον ιδικόν των πολιτισμόν».

ΤΕΥΧΟΣ

16/1949
Η ανέγερση του κτιρίου του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας που μετέπειτα θα
στέγαζε για χρόνια το Υπουργείο Εμπορίου,
στην πλατεία Κάνιγγος, ξεκίνησε μεταξύ
των ετών 1938-1940, βάσει σχεδίων
του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Κριεζή
(1880-1947), αποφοίτου της σχολής
του Μονάχου και πρώιμου εκφραστή
μιας τάσης που επεδίωκε την αξιοποίηση
των μοντέρνων δομικών υλικών
και τη λειτουργικότητα. Η ανέγερσή
του ολοκληρώθηκε το 1949 και η ΒΕ
της εποχής σχολίαζε (τ. 176, Ιούνιος
1949): «Είναι αξία όντως θαυμασμού
η πρωτοβουλία που ανελήφθη από
εκείνους που εσκέφθησαν να εφοδιάσουν
το Δημόσιον με ένα τέλειον καθ’ όλα και
συγχρονισμένον κτίριον, οικοδομημένον
σύμφωνα με την τελευταίαν λέξιν της
συγχρόνου αρχιτεκτονικής […]. Εντός
του κτιρίου ετοποθετήθησαν τελειοτάτου
τύπου εγκαταστάσεις θερμάνσεως,
ηλεκτροφωτισμού, υδρεύσεως, καθώς
και τηλεφωνικαί τοιαύται. Κάθε δωμάτιον
διαθέτει άπλετον ηλεκτροφωτισμόν
και ίδιον τηλέφωνον. Άξιον ιδιαιτέρας
υπογραμμίσεως είναι το ότι έχουν
προβλεφθή ειδικοί χώροι δι’ εστιατόριον,
καφενείον, ραφείον, διαμερίσματα
συνεταιρισμού των υπαλλήλων του
υπουργείου, ιατρείον και φαρμακείον, ως
και λουτρά!!».
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189
ΤΕΥΧΟΣ

07/1950
Όταν άρχισαν να εντείνονται οι σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας σχετικά
με το θέμα της βιομηχανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα, ο Γάλλος οικονομολόγος και διπλωμάτης Ζαν Μονέ συνέλαβε την ιδέα μιας Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Στις 9 Μαΐου του 1950, με τη συμφωνία του Γερμανού καγκελάριου Κόνραντ Αντενάουερ στη Δυτική Γερμανία, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν προέβη σε μια διακήρυξη της γαλλικής κυβέρνησης.
Η διακήρυξη αυτή, που είχε προετοιμαστεί από τον Μονέ για τον Σουμάν, πρότεινε την ενοποίηση των γαλλικών και γερμανικών βιομηχανιών γαιάνθρακα
και χάλυβα υπό κοινό έλεγχο, τον οποίο θα ασκούσε η Ανώτατη Αρχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (D/R), η οποία θα ήταν ανοικτή
και για άλλες χώρες. Στο τ. 189 της BE (Ιούλιος 1950) διαβάζουμε: «Η πρόταση
αντιπροσωπεύει το πρώτο συμπαγές βήμα προς μια Ευρωπαϊκή ομοσπονδία,
επιτακτική για την διατήρηση της ειρήνης» διέβλεψε ο Σουμάν. «Πολλαί συζητήσεις έγιναν προσφάτως επί του σχεδίου του Γάλλου υπουργού των Εξω-

τερικών κ. Σουμάν, όσον αφορά την ενοποίησιν των βιομηχανιών άνθρακος
και σιδήρου της Γαλλίας και της Γερμανίας. Κατά το σχέδιον αυτό, η Γαλλία θα
εισάγη γερμανικόν άνθρακα, ο οποίος κοστίζει ολιγώτερον του γαλλικού. Εξ
άλλου ζητεί από την Γερμανίαν όπως αυτή εισάγη γαλλικόν χάλυβα […].
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτω από το οικονομικού περιεχομένου σχέδιον
τούτο υποκρύπτονται πολιτικοί σκοποί. Η Γαλλία θα επεθύμει να ίδη την βιομηχανίαν της Γερμανίας εξηρτημένην από τας αποστολάς του γαλλικού χάλυβος, ο οποίος θα αποτελεί σημαντικόν τμήμα των βιομηχανικών πρώτων
υλών της. Κατά τον τρόπον αυτόν η Γαλλία θα ήτο εις θέσιν να ρυθμίση τα
πράγματα αναλόγως, εάν ήθελε ίδει ότι ο γερμανικός πανεξοπλισμός καθίσταται επικίνδυνος δι’ αυτήν. Αλλά το σχέδιον του κ. Σουμάν δεν περιορίζεται εις
την ενοποίησιν των βιομηχανιών άνθρακος και σιδήρου μεταξύ των δύο εκείνων χωρών. Προβλέπει διεύρυνσιν της ενοποιήσεως ταύτης, με συμμετοχήν
και άλλων ευρωπαϊκών χωρών […]. Βασικώς πάντως είναι δυνατόν να είπη
κανείς ότι πρόκειται περί τάσεως προς την κατεύθυνσιν της ενοποιήσεως της
ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας».

200
ΤΕΥΧΟΣ

06/1951
Καθώς ξεκινά η πρώτη μεταπολεμική δεκαετία, η ελληνική οικονομία αναζητά
πεδία προς ανάπτυξη και ο τουρισμός διαφαίνεται ως προνομιακό. Στο τεύχος
200 της BE (Ιούνιος 1951) σημειώνεται: «Θα έδει από πολλού οι ιθύνοντες να
είχον κατανοήσει την τεραστίαν σημασίαν, ην ενέχει διά τα οικονομικά της Ελλάδος ο Τουρισμός, η βιομηχανία των ξένων, όπως αποκαλείται ούτος εις την
Ευρώπην […]. Εις άλλας χώρας της Ευρώπης (Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία κ.α.) ο
Τουρισμός έλαβε τοιαύτην ανάπτυξιν, ώστε ν’ αποτελή την σπονδυλικήν στήλην της οικονομίας αυτών […].
Η μπορεί λοιπόν κάλλιστα και η Ελλάς να γίνη τουριστική χώρα. Κατέχη αύτη
το προνόμιον να είναι προικισμένη από την φύσιν με έξοχα τοπία και μαγευτικά ακρογιάλια. Η ιστορία της συγκινεί. Επί πλέον, κέκτηται πλείστας θαυματουργούς ιαματικάς πηγάς, εφαμίλλους, αμ, ή ανωτέρας, των της Γαλλίας και
Ιταλίας. Εκείνο όμως όπερ μας λείπει είναι η τουριστική αγωγή εκ μέρους των
κατοίκων και μία ρεαλιστική τουριστική πολιτική εκ μέρους του κράτους. Δεν

202
ΤΕΥΧΟΣ

08/1951
Από τις μεγαλοπρεπέστερες οικοδομές είναι
η πολυκατοικία Αβέρωφ επί των οδών Ηρώδου
Αττικού και Μουρούζη (Αρχιτ. ο Εμμ. Βουρέκας)

Η τάση των ανθρώπων για συγκέντρωση
στις πόλεις παρατηρείται σε όλα τα μέρη του
κόσμου, σε όλες τις ηπείρους και υπολογίζεται
ότι το 2030 περισσότερο από το 60% του
παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει στις πόλεις.
Αυτό το φαινόμενο της αστυφιλίας είναι
βέβαια ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα, με
την ελληνική πρωτεύουσα να συγκεντρώνει
περίπου τον μισό πληθυσμό της χώρας – κάτι
που προκαλούσε ανησυχία ήδη από τις αρχές
της δεκαετίας του 1950, τόσο ώστε στο κύριο
άρθρο να γίνεται λόγος για αθηνομανία
επιχειρώντας την διερεύνηση του όρου:
«Επιχειρούν όλοι ό,τι ημπορούν διά να την
εκτρέφουν, να την ογκώνουν, διά ν’ απορούν
έπειτα διά το πώς εξετράφη και έλαβεν
έκτασιν εθνικού κινδύνου. Όταν διορίζουν οι
υπουργοί, διορίζουν εις τας Αθήνας. Εις τας
Αθήνας τοποθετεί τας οικονομίας του –όχι
μόνον ο απόδημος που κατηξιώθη του
νεανικού του ονείρου να δύναται να ζήσει τας
τελευταίας του ημέρας εις την Πατρίδα– αλλά
και ο εξοικονομήσας από την οιανδήποτε
εργασίαν του μικρόν κεφάλαιον επαρχιώτης.
Με το όνειρον της “μεγάλης” των ταβερνείων
της Πλάκας και των δεξιώσεων της “Μεγάλης
Βρεταννίας” κοιμούνται και ξυπνούν αι
έχουσαι κάπως τον τρόπον των κυρίαι και
αι δεσποινίδες των επαρχιών. Οι έχοντες
θέλουν να χαρούν την ζωήν των εις τας
Αθήνας, οι πτωχοί και οι στερημένοι θέλουν
να δοκιμάσουν την τύχιν των […]. Η
αθηνομανία, εάν είναι ιδιοτροπία διά μίαν
κακομαθημένην κατηγορίαν επαρχιωτών,
διά το μέγα πλήθος είναι αναγκαία διέξοδος.
Και πριν εκτραφή η ιδιοτροπία των ευπόρων
και γίνη πάθος, πριν φθάσουν οι πτωχοί να
πάρουν των ομματιών των και να φεύγουν
από τας επαρχίας διά τας Αθήνας, όλοι ημείς,
Πολιτεία και Κοινωνία, έχομεν κάμει το παν,
διά να καλλιεργήσσωμεν το πνεύμα αυτής
της φυγής».
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αρκεί μόνον να φημίζεται ο Ελληνικός λαός ως φιλόξενος, όπως πράγματι είναι, κατά γενικόν κανόνα, εις τας επαρχίας ιδίως. Εις τα μεγάλα αστικά κέντρα
όμως, ιδίως εις την πρωτεύουσαν, πολλάκις ο επισκέπτης γίνεται αντικείμενον
εκμεταλλεύσεως.
Παραλλήλως με την ανέγερσιν συγχρονισμένων ξενοδοχειακών και ιαματικών
εγκαταστάσεων, ως και την δημιουργίαν πυκνού συγκοινωνιακού δικτύου και
ανέτων μέσων μεταφοράς, είναι απαραίτητος και η ανέγερσις προτύπων σχολών ξενοδόχων, όπου, από του διευθυντού μέχρι του γκρουμ, θα εκμανθάνουν οι εντεταλμένοι να περιποιούνται τους ξένους με την τέχνην του φιλοξενείν και θα αποκτήσουν την δέουσαν τουριστικήν αγωγήν».

273

223

ΤΕΥΧΟΣ

07/1957

ΤΕΥΧΟΣ

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης της αθηναϊκής πολυκατοικίας είναι ο περίφημος
νόμος 3741 του 1929 περί οριζοντίου
ιδιοκτησίας. Επέτρεπε την ανάπτυξη καθ’
ύψος, σε μια εποχή που η Αθήνα ήδη είχε
να αντιμετωπίσει οξύ οικιστικό πρόβλημα.
Αλλά, έπρεπε να αφομοιώσει το προσφυγικό ρεύμα τού ’22, καθώς και να καλύψει τις
νέες ανάγκες.
Η πολυκατοικία -εκτός από λύση ανάγκηςυπήρξε ταυτόχρονα κι ένα επίτευγμα
της νέας τεχνικής. Εκπροσωπούσε έναν
νέο κόσμο ανέσεων και αστικής ζωής,
που ασφυκτιούσε στα παλιά σπίτια και η
οικοδομή θα γινόταν η ατμομηχανή της
ανάπτυξης: «Ο Αθηναίος, που θα ερχόταν
σήμερα στην αγαπημένη του πόλι, μετά
από απουσία δέκα ετών, θα τρόμαζε να
τη γνωρίση. Η Αθήνα έχει αλλάξει όψι. Και
συνεχώς αλλάζει. Σύντομα δε, όπως πάνε
τα πράγματα, δεν θα την γνωρίζουν, όχι
μόνον οι απόδημοι, αλλά και εκείνοι που
της έμειναν πιστοί και δεν απομακρύνθηκαν από κοντά της, που δεν την εγκατέλειψαν ούτε για ένα εικοσιτετράωρο.
Οι οικοδομές κάθε μορφής και κάθε
κατηγορίας, από τις πολυκατοικίες με τα
σύγχρονα διαμερίσματα, μέχρι τα κτίρια
για γραφεία και για μαγαζιά, έπαιξαν τον
κυριώτερο ρόλο στην αλλαγή αυτή. Όπου
και να ρίξει κανείς το βλέμμα, όπου και αν
σταθή, στο κέντρο ή στις συνοικίες, στις
μεγάλες λεωφόρους και στα στενά δρομάκια, παντού θα δει να κατασκευάζωνται
μεγαλοπρεπείς οικοδομές, με πολυτελή και
άνετα διαμερίσματα και με συγχρονισμένα
καταστήματα στα ισόγειά τους».
766

46

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

11-2020

05/1953
Στις 9 το βράδυ της 9ης Απριλίου 1953, ανήμερα των 44ων γενεθλίων του,
ο υπουργός Συντονισμού, Σπύρος Μαρκεζίνης, αιφνιδιάζει τους πάντες και
ανακοινώνει από το κρατικό ραδιόφωνο ότι από εκείνη τη στιγμή η επίσημη
σχέση του αμερικανικού νομίσματος και της δραχμής καθορίζεται στις 30.000
δραχμές το δολάριο, δηλαδή επιβάλλει μια γενναία υποτίμηση της τάξεως του
50%. Ο μόνος που γνώριζε το ακριβές ποσοστό της υποτίμησης και την ακριβή ημερομηνία της ανακοίνωσης, εκτός του Μαρκεζίνη, ήταν ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος.
Για το ιστορικής σημασίας γεγονός έγραφε το κύριο άρθρο: «Αν συμφωνήσωμε –και δεν ηκούσαμε κανένα να διαφωνή σοβαρώς– επί του ότι ήτο μια
χειρουργική επέμβασις η νομισματική αναπροσαρμογή, μέγα μέρος των περί
αυτήν αντιλογιών εξουδετερούται […]. Υπαγόρευσις ανάγκης ήτο το μέτρον.
Και οδυνηρόν καθ’ εαυτό. Και εχρειάσθη τόλμη και δύναμις διά να επιχειρηθή. Αλλά θα χρειασθή ακόμη μεγαλυτέρα ίσως τόλμη και ακόμη μεγαλυτέρα
δύναμις, διά να εξασφαλισθούν όλαι αι σύνδρομοι προϋποθέσεις, χωρίς τας
οποίας είναι τόσον προβληματική
η επιτυχία του.
Υπευθύνως και σοβαρώς δεν θα
ευρεθή κανείς να υποστηρίξη
ότι υπήρχεν σταθερόν νόμισμα
και το ανέτρεψεν η απόφασις της
9ης Απριλίου. Εάν η δραχμή ήτο
σταθερά, δεν θα είχον χρειασθή
τα δεκανίκια των επιδοτήσεων
και των εισφορών. Ένα καθεστώς
νόθον και ψευδές και ανώμαλον
κατέλυσεν η απόφασις της 9ης
Απριλίου. Και μία γεναία απόπειρα εξυγιάνσεως της οικονομίας,
είναι η αναπροσαρμογή».
Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, αρχές Μαρτίου 1954,
Μια ιστορική φωτογραφία του υπουργού του Συντο- ο υπουργός Συντονισμού καλεί
νισμού κ. Σπ. Μαρκεζίνη, την ημέραν ακριβώς –10 Φεβρουαρίου 1947– κατά την οποίαν ιδρύθη το υπό αρχη- τους δημοσιογράφους να παρουσιάσει τις λεπτομέρειες ενός
γίαν του «Νέον Κόμμα»

νέου ομολογιακού δανείου σε δραχμές και η BE στο τεύχος εκείνου του μήνα
(233) παραθέτει αναλυτικά όσα ειπώθηκαν. Στο περιθώριο της συνέντευξης ο
υπουργός παρουσιάζει τις μακέτες για τη νέα δραχμή, από την οποία έχουν
αφαιρεθεί τρία μηδενικά ώστε πλέον 1 δολάριο = 30 δραχμές.

227
ΤΕΥΧΟΣ
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09/1953

ΤΕΥΧΟΣ

02/1959
Καθώς η Αθήνα μεγαλώνει έρχονται στο προσκήνιο επιμέρους θέματα για την
ανάπτυξη της πόλης, όπως το δίλημμα κατασκευής ενός νέου (Ολυμπιακού)
Σταδίου ή διεύρυνσης του υφιστάμενου (Παναθηναϊκού) Σταδίου. Παράλληλα
προσελκύονται σημαντικοί αρχιτέκτονες, όπως ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας
και πολεοδόμος μεγάλων έργων Κωνσταντίνος Δοξιάδης. Αφού δημιούργησε
μεγάλες πόλεις στη Μέση Ανατολή, σχεδίασε τα προγράμματα ανάπτυξης για
χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και έβαλε το χέρι του σε
πολεοδομικές μελέτες μεγάλων αμερικανικών πόλεων, στα τέλη της δεκαετίας
του ’50 αναζητούσε την τοποθεσία των γραφείων του στην Αθήνα.
Διάλεξε ένα προνομιακό σημείο στους πρόποδες του Λυκαβηττού, με θέα ως
τη θάλασσα – είναι η «έδρα του “Δοξιαδείου” Ιδρύματος, επί των οδών Στρατιωτικού Συνδέσμου 24 και Λυκαβηττού, κάτωθεν και από την δυτικήν πλευράν
του Λυκαβηττού», όπως έγραφε το σχετικό άρθρο. Πρόκειται για ένα κτήριο
που, αρχικά, χρησιμοποιούνταν ως το
γραφείο και η σχολή του αρχιτέκτονα
και πολεοδόμου. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το κτηριακό συγκρότημα Δοξιάδη είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό
δείγμα της δεύτερης μεταπολεμικής
περιόδου του ελληνικού μοντερνισμού στην αρχιτεκτονική. Όμως, δεν
είναι ένα τυπικό δείγμα της μοντέρνας
αρχιτεκτονικής εκείνης της περιόδου,
αφού εισάγει και σημαντικές καινοτομίες: «Ο καλλιτέχνης ομιλεί διά των
Μεγαλοπρεπέστατη η πολυκατοικία Καλλιγά επί
έργων του, τα οποία πάλιν ομιλούν
της Β. Σοφίας 25 (Αρχιτέκτων ο κ. Κωνσταντίνος
την ιδικήν των γλώσσαν. Ουδεμίαν
Καψαμπέλης)

Το Δοξιάδειο Ίδρυμα

Ότι απέμεινεν από το εργοστάσιον ηλεκτροπαραγωγής της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρίας εις
την Ζάκυνθον. Αι υλικαί ζημιαί της ίδιας εταιρίας εις Ζάκινθον και Κεφαλληνίαν εις εγκαταστάσεις και δίκτυον υπερέβησαν τα 13 δισεκατομμύρια δραχμών

Οι σεισμοί του Ιονίου το 1953 ήταν
σεισμική ακολουθία αποτελούμενη από
τρεις κύριους καταστροφικούς σεισμούς
αυξανόμενης έντασης που έλαβαν χώρα
από τις 9 έως τις 12 Αυγούστου 1953 και
προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές
σε Ζάκυνθο, Ιθάκη και Κεφαλονιά.
Ο αριθμός των θυμάτων ανήλθε σε
455 νεκρούς, 2.412 τραυματίες και
21 αγνοούμενους. Θεωρούνται οι
καταστροφικότεροι σεισμοί στην
ιστορία της νεότερης Ελλάδας – κάτι
που αποτυπώνεται και στο ακόλουθο
ρεπορτάζ: «Η ολοσχερής καταστροφή
την οποίαν επέφεραν εις τας τραγικώς
δοκιμασθείσας νήσους του Ιονίου, οι
σεισμοί του παρελθόντος Αυγούστου, δεν
απονέκρωσαν μόνον τας πόλεις και τα
χωρία των νήσων αυτών, από κάθε τι το
οποίον αποτελεί την έκφρασιν της ζωής εις
όλας της τας κοινωνικάς της εκφάνσεις.
Πλην τούτου, εξηφάνισε και την τελευταίαν
οικονομικήν εκδήλωσιν, η οποία, προ των
σεισμών, παρουσιάζετο αρκετά έντονος,
ιδία δε εις την Ζάκυνθον, όπου ήκμαζε
μία ανθούσα και αρκετά παραγωγική
βιομηχανία, της οποίας ο ευεργετικός
οικονομικός αντίκτυπος ήτο ζωηρότατος
επί της καθόλου διαβιώσεως των κατοίκων
της μοιροβόλου και ειδυλλιακής νήσου».
11-2020
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άλλως τε άλλην υποχρέωσιν έχουν να εκπληρώσουν. Και όποιος επιθυμεί να
συννενοηθή μαζή των, πρέπει να φροντίση να την μάθη. Εκείνα δεν γνωρίζουν
άλλην. Συνεπώς και το αρχιτεκτόνημα που στεγάζει ήδη το “Δοξιάδειον Πεντάγωνον” ομιλεί εις όποιον γνωρίζει να… βλέπη! Τι λέγει; Ότι είναι αυστηρότατα
συγχρονισμένον και ότι μετά σύντομον αμφιταλάντευσιν έστρεψεν αποφασιστικώς τα νώτα προς την παλαιάν αντίληψιν της καλλιτεχνικής ολοκληρώσεως
του κτίσματος».

255
ΤΕΥΧΟΣ

06/1956
Το 1956 η θέση της γυναίκας στον
εργασιακό χώρο ήταν περιορισμένη,
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
διεθνώς. Οπότε και μόνον η
διερεύνηση των αιτιών αυτής
της κατάστασης ήταν μία αρχή
– αναμφίβολα, προς τη σωστή
κατεύθυνση: «Όσον και αν έχουν
προχωρήσει αι γυναίκες εις την
κατάκτησιν επικαίρων θέσεων
της συγχρόνου οικονομικής
δραστηριότητος, γεγονός είναι, εν
πάση περιπτώσει, ότι ο ρόλος τον
οποίον παίζουν δεν δύναται ακόμη
κατ’ ουδένα τρόπον να συγκριθή με
τας επιδόσεις των ανδρών.
Τούτο είναι ιδιαιτέρως αληθές
εις τον βιομηχανικόν τομέα. Το
χαρακτηριστικόν μάλιστα είναι
το εξής, ότι εις τας βιομηχανίας
διαφόρων χωρών παρατηρούμεν ότι
αι γυναίκες είναι πολυπληθέστεραι
των ανδρών εις τας κατωτέρας και
μη ειδικευμένας απασχολήσεις,
ενώ αι ανώτεραι θέσεις, αι
απαιτούσαι ειδικότητα, είναι σχεδόν
αποκλειστικώς κτήμα των ανδρών.
Τούτο συμβαίνει όχι μόνον εις τας
υπαναπτύκτους, αλλά και εις τας
βιομηχανικώς λίαν ανεπτυγμένας
χώρας.
Οι λόγοι της δυσαναλογίας ταύτης
είναι πολλοί, ιστορικοί, κοινωνικοί,
οικογενειακοί, οι οποίοι συντελούν,
συν τοις άλλοις, και εις την ανεπαρκή
επαγγελματικήν κατάρτισιν των
γυναικών, η οποία δεν δίδει εις αυτάς
την δυνατότητα να ανέλθουν εις
ανωτέρας θέσεις».
768
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Η κατασκευαστική έκρηξη οδηγεί στα ύψη και τη ζήτηση για τσιμέντο, δίνοντας σημαντική ώθηση σε μια βιομηχανία που ήδη μετρά 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα (σχετική αναφορά στο τεύχος 221 – Μάρτιος 1953). Εκ των
πρωταγωνιστών του κλάδου η Ανώνυμη Γενική Εταιρεία Τσιμέντων (ΑΓΕΤ)
προχωρά σε επέκταση παλαιών μονάδων (το τεύχος 207 της BE, τον Ιανουάριο του 1952, φιλοξενεί άρθρο για το εργοστάσιο «Ηρακλής» στον Πειραιά)
και κατασκευή νέων (στο τεύχος 231, του Ιανουαρίου 1954, άρθρο για το εργοστάσιο «Όλυμπος» στον Βόλο).

218
ΤΕΥΧΟΣ

12/1952
Ο Μ. Καραγάτσης από την αρχή της συγγραφικής του δραστηριότητας εμφανίστηκε με αρετές εξαιρετικού τεχνίτη. Ένας από τους πλέον σημαντικούς
εκπροσώπους της «γενιάς του ’30» διακρίνεται για την ικανότητά του να δημιουργεί αφηγηματικούς χαρακτήρες και πλοκές που διατηρούν αμείωτο το
ενδιαφέρον του αναγνώστη, μέσα από μία οξυδερκή και καθαρή ματιά – κάτι
που υφολογικά γίνεται αντιληπτό και σε αυτό το κείμενό του για τη σημασία του έργου της ελληνικής βιομηχανίας: «Στην Ελλάδα με μύριους κόπους
κι’ εμπόδια, σιγοκαταφέρνουμε να δημιουργήσουμε μια βιομηχανία. Κανείς
όμως δεν υπερηφανεύεται γι’ αυτήν – ούτε οι βιομήχανοι! Όλοι το θεωρούμε
σαν αναγκαίο κακό, που μας το επέβαλε η σκοπιμότης να δώσουμε εργασία σε
μερικές χιλιάδες χέρια. Αλλά που αυτό το σχετικό πλεονέκτημα, το πληρώνουμε όλοι με είδη ακριβά –λόγω του προστατευτικού δασμολογίου– κακής ποιότητας και περιωρισμένης ποικιλίας.
Αυτή είναι η αλήθεια; Όχι, βεβαίως.
Αν η βιομηχανία μας παρουσιάζει
μερικά μειονεκτήματα για τον Έλληνα καταναλωτή, το φταίξιμο πρέπει
να αποδοθή σ’ αυτούς τους ίδιους
τους καταναλωτάς –δηλαδή όλους
τους Έλληνες– που δεν κατενόησαν την σημασία της ως κλάδου της
εθνικής οικονομίας κι’ αρνήθηκαν να
την περιβάλλουν με την απαραίτητη
εμπιστοσύνη.
Ας μη ρίχνουμε όλο το άδικο στο
μεγάλο κοινό. Ευθύνες ίσως πρέπει

Ο Μ. Καραγάτσης το 1955, φωτογραφημένος από
τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Φωτογραφικό Αρχείο ΕΛΙΑ
- ΜΙΕΤ

να αποδοθούν και στους παράγοντες της βιομηχανίας, που αντικρίζουν τη
δραστηριότητά τους κάτω απ’ το στενό πρίσμα του κερδοφόρου επαγγέλματος, επιμένοντας να μην καταλαβαίνουν, ότι στους σημερινούς καιρούς της
οικονομικής –δηλαδή της αληθινής– δημοκρατίας, κάθε δραστηριότης δεν
αποβλέπει μόνο στην οικονομική ικανοποίησι του ατόμου, αλλά θωρείται άρρηκτα συνυφασμένη με την εξυπηρέτησι του συνόλου διά της αυξήσεως του
εθνικού πλούτου.
Έτσι, ο Έλληνας κατάντησε να βλέπη εργοστάσιο σαν απόστημα παρασιτικό
επάνω στο οικονομικό σώμα της χώρας».

255
ΤΕΥΧΟΣ

06/1956
Ο «Γιούνιβακ» (UNIVAC, Universal Automatic Computer) ήταν υπολογιστής-σταθμός, αφού με την παραγωγή του στις αρχές της δεκαετίας του ’50
σηματοδότησε την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην αγορά και
κατ’ επέκταση την εκκίνηση της ξέφρενης κούρσας που οδήγησε στη μεγάλη σημερινή ανάπτυξη των υπολογιστών. «Ο “Γιούνιβακ” ο γιγαντιαίος “Ηλεκτρονικός Εγκέφαλος” πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι προς την Ευρώπην.
Είναι η πρώτη φορά που το καταπληκτικόν αυτό δημιούργημα της τεχνικής
επιστήμης εξάγεται από την Αμερικήν διά να εγκατασταθή εις το μέλλον να
εγκαινιασθή, εντός της προσεχούς ανοίξεως, πρώτον Ευρωπαϊκόν Κέντρον
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών […].
Το Κέντρον Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Φραγκφούρτης θα είναι εφωδιασμένον επίσης με ειδικόν μηχάνημα ταχυτάτης εκτυπώσεως των υπολογισμών
του “Γιούνιβακ”. Το μηχάνημα αυτό δύναται να εκτυπώση τα αποτελέσματα
των υπολογισμών με ταχύτητα 600 γραμμών, των 130 χαρακτήρων εκάστης,
κατά λεπτόν […].
Ο “Γιούνιβακ” χρησιμοποιείται σήμερον εις την Αμερικήν διά την λύσιν όχι
μόνον μαθηματικών και αναλογιστικών προβλημάτων, αλλά και πλήθος άλλων υπολογισμών, όπως λ.χ. δημογραφικάς μελέτας, πρόγνωσιν του καιρού,

Ο Remington Rand Univac ήταν
ο πρώτος εμπορικός υπολογιστής που
παρήχθη στις ΗΠΑ. Στη φωτογραφία
ο υπολογιστής σε χρήση, το 1951
στη Φιλαδέλφεια

262
ΤΕΥΧΟΣ

07/1956
Το κάπνισμα κατά τη δεκαετία του ’50
παρέμενε μία εξαιρετικά δημοφιλής
συνήθεια. Η εποχή της αθωότητας,
ωστόσο, είχε αρχίσει να παρέρχεται
ανεπιστρεπτί. Οι θάνατοι που έμοιαζαν
να σχετίζονται με αυτό αυξάνονταν,
μαζί με τις αναλύσεις για τις βλαβερές
συνέπειες του καπνού: «Ένας όχι και
τόσον αδικαιολόγητος φόβος κατέλαβεν
εσχάτως τους καπνιστάς και όλη την
ανθρωπότητα, εκ της εκδηλουμένης
ανησυχίας, κατόπιν της εκτάσεως την
οποίαν μεταπολεμικώς προσέλαβεν
η επάρατος ασθένεια της εποχής,
ο καρκίνος των αναπνευστικών
οργάνων και της αναζητήσεως της
σχέσεως του φαινομένου προς τους
όρους διαβιώσεως του ανθρώπου.
Άραγε, μήπως το κάπνισμα αποβαίνει
συντελεστής εκδηλώσεως ή αναπτύξεως
καρκινικών νεοπλασμάτων;»
11-2020
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Η ύπαρξη φωτεινού σηματοδότη στις
διασταυρώσεις των οδών δεν ήταν
μόνο απαίτηση της σύγχρονης εποχής.
Κυκλοφοριακό πρόβλημα υπήρχε, για
παράδειγμα, στο Λονδίνο και πριν από την
κατασκευή των αυτοκινήτων καθώς οι
άμαξες και οι πεζοί έβριθαν στους δρόμους
της βρετανικής πρωτεύουσας. Πάντως, ο
φωτεινός σηματοδότης είναι κυρίως ανάγκη
της σύγχρονης εποχής και δείγμα της εξέλιξης
της τεχνολογίας: «ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Μάιος (Ιδιαιτέρα
ανταπόκρισις). Αφ’ ότου εγενικεύθη η
χρησιμοποίησις οπτικών σημάτων διά
την ρύθμισιν της κυκλοφορίας εις τας
διασταυρώσεις των οδών πόλεων, γενική
υπήρξεν η πρόθεσις της χρησιμοποιήσεως
αυτομάτων ρυθμιστών, καταργουμένων
των ανθρώπων. Κατ’ αρχάς εφήρμοσαν
ωρολογιακούς ρυθμιστάς οι οποίοι ήλασσον
τας κατευθύνσεις καθ’ ωρισμένα χρονικά
διαστήματα. Το τυφλόν αυτό σύστημα
απεδείχθη τελείως ακατάλληλον, διότι δεν
ελάμβανεν υπ’ όψιν την εκάστοτε συσσώρευσιν
των οχημάτων εις εκάστην κατεύθυνσιν
κινήσεως […]. Εχρειάζετο δηλαδή ένας
“σκεπτόμενος” ρυθμιστής, ο οποίος θα έκρινεν,
αναλόγως της συσσωρεύσεως των οχημάτων,
εις εκάστην κατεύθυνσιν, επί πόσον χρόνον
θα έμενεν “ανοικτή” εκάστη τούτων. Από
το 1935, γαλλικός Οίκος ασχολούμενος με
την κατασκευήν αυτομάτων ρυθμιστών της
Τροχαίας έχει τοποθετήσει αριθμόν τούτων
εις τα πλέον πυκνοτέρας κυκλοφορίας κέντρα
των Παρισίων, όπως η Place de l’ Etoile και
άλλα. Ο τελευταίος τύπος «electromatic evr»
περιλαμβάνειν ηλεκτρονικόν εγκέφαλον, ο
οποίος αναλόγως της κυκλοφορίας, ρυθμίζει
κατόπιν “σκέψεως”, κατά τον δικαιότερον
τρόπον, την κυκλοφορίαν».

ΤΕΥΧΟΣ

05/1958
50

Το επόμενο διάστημα η BE συνεχίζει να ασχολείται με τη νέα εφεύρεση και φιλοξενεί (τ. 277 τον Νοέμβριο του 1957 και τ. 279 τον Ιανουάριο του 1958) «δύο
άρθρα του Έλληνος Καθηγητού της εν Ουάσιγκτων Σχολής Αρχιτεκτόνων κ.λπ.
του Catholic University, κ. Δημ. Χωραφά».

266
ΤΕΥΧΟΣ

12/1956
Το ελληνικό Δημόσιο και ο εφοπλιστής Σταύρος Νιάρχος υπογράφουν στις 12
Σεπτεμβρίου 1956 σύμβαση για την ίδρυση ενός σύγχρονου ναυπηγείου. Στη
διελκυστίνδα μεταξύ Νιάρχου και Ωνάση, που βρισκόταν και εκείνος σε διαπραγματεύσεις με το ελληνικό κράτος για την ίδρυση ναυπηγείου, επικράτησε
τελικά ο πρώτος.
Τα Ελληνικά Ναυπηγεία ή Ναυπηγεία Σκαραμαγκά είναι οι μεγαλύτερες και παλαιότερες σύγχρονες ναυπηγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα: «Διά της συμβάσεως ταύτης, το Δημόσιον παραχωρεί το δικαίωμα και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν της παρ’ ημίν ιδρύσεως και λειτουργίας Εργοστασίου
επισκευών πλοίων, σκαφών και παντός πλωτού μέσου, μετά ή άνευ τμήματος
ναυπηγήσεων ή Εργοστασίου ναυπηγήσεων μετά ή άνευ τμήματος επισκευών, διαθέτων διά το Εργοστάσιον επισκευών άνευ του τμήματος ναυπηγήσεων ή διά το Εργοστάσιον ναυπηγήσεων μετά ή άνευ του τμήματος επισκευών
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μελέτην και προγραμματισμόν της παραγωγής, κοστολόγησιν, ανάλυσιν της
αγοράς, μελέτας εμπορικών αποθεμάτων, βιομηχανικήν επιστράτευσιν κ.ά.»
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267
ΤΕΥΧΟΣ

01/1957

Mία άποψις των κατασκευαζομένων εις Σκαραμαγκάν Ελληνικών Ναυπηγείων του
Έλληνος μεγαλοεφοπλιστού κ. Σταύρου Νιάρχου ληφθείσα εκ του Β.Α. άκρου του χώρου
αυτών. Εις το βάθος, το υπό ανέγερσιν ελασματουργείον
O μεταλλικός σκελετός του υπό ανέγερσιν ήδη ευρισκομένου
ελασματουργείου των νέων Ελληνικών Ναυτηγείων
εις Σκαραμαγκάν, διαστάσεων εν κατόψει 80μ. Χ 100μ.,
κατά μίαν τελευταίαν φάσιν
της κατασκευής του

το ποσόν τουλάχιστον των 8.630.000 δολλαρίων, εξ ων το ποσόν των 600.000
δολλαρίων κατ’ ανώτατον όριον θ’ αποτελή το κεφάλαιον κινήσεως». Σχεδόν
έναν χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 1958, η BE φιλοξενεί αναλυτικό άρθρο για την πορεία των εργασιών.

299
ΤΕΥΧΟΣ

09/1959
Αρκεί να ήθελε κάτι ο ένας και σχεδόν πάντοτε το διεκδικούσε και ο άλλος.
Μια αντιπαράθεση χωρίς όρια ανάμεσα στους δύο εφοπλιστές, τον Αριστοτέλη Ωνάση και τον Σταύρο Νιάρχο. Αλλά η κόντρα ανάμεσα σε αυτά τα μυθικά
ονόματα της ναυτιλίας ίσως και να ήταν η κινητήριος δύναμη για δύο άντρες
που έμελλε να μεγαλουργήσουν διασχίζοντας παράλληλα τη ζωή.
Όπως σημειώνει το άρθρο τού 1959, οι δυο τους προχωρούσαν σε παραγγελίες των μεγαλύτερων πετρελαιοφόρων εκείνης της εποχής: «Ο μέσος όρος

Το εκ του στόλου των πετρελαιοφόρων του κ. Στ. Νιάρχου «Παγκόσμιος αρμονία» εις τον όρμον του
Σκαραμαγκά, εκφορτώνον το πρώτο φορτίον ακάθαρτου πετρελαίου δια την λειτουργίαν του κρατικού
διυλιστηρίου

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
οι δύο ισχυρότερες δυνάμεις στον πλανήτη
ήταν πλέον οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ. Μπήκαν
σε μακρόχρονη κούρσα εξοπλισμών και
συγκρότησης ισχυρότατων στρατιωτικών
δυνάμεων με τον φόβο ξεσπάσματος
γενικευμένης σύρραξης. Κομβικό ρόλο
είχαν ιδιαίτερα τα πυρηνικά όπλα και τα
συστήματα μεταφοράς τους. Είναι η εποχή
του ψυχρού πολέμου και η πυρηνική απειλή
είναι πιθανή, σε τέτοιο βαθμό, που υπήρχε
προβληματισμός για το πώς θα αμυνόταν η
Αθήνα στην περίπτωση βομβαρδισμού της
από πυρηνική βόμβα: «Μετά την έκρηξιν
της βόμβας εις τον αέρα δημιουργείται
αμέσως μία σφαίρα διάπυρος, διαμέτρου
διακοσίων μέτρων. Από αυτήν
εξακοντίζεται προς κάθε κατεύθυνσιν,
λάμψις εκθαμβωτική, έντονος θερμότης
και κύμα απωθητικόν, δίδον την αίσθησιν
ανέμου σφοδροτάτου. Παραλλήλως, τύποι
διάφοροι ραδιενεργείας και ρόχθοι κύματος
ηχητικού πληρούν την ατμόσφαιραν.
Φως, θερμότης και ραδιενέργεια, πλήττουν
διαδοχικώς τον στόχον. Επακολουθούν αι
συνέπειαι των κυμάτων. Τα ραδιενεργά
προϊόντα, εις τα οποία διασπάται η γόμωσις
της βόμβας, φθάνουν τελευταία […].
Αλλά και αυτή ακόμη η ραδιενέργεια, το
χαρακτηριστικόν του ατομικού όπλου, δεν
είναι κάτι το ακαταμάχητον. Με αρκετά
καλά καταφύγια, οργανωμένας και
ειδικευμένας υπηρεσίας και εξησκημένας
μονάδας, εξ αμάχων από την περίοδον
της ειρήνης, αι απώλειαι είναι δυνατόν
να ελαττωθούν. Το βέβαιον πάντως είναι
ότι εις την Ιαπωνίαν ο πληθυσμός υπέστη
αιφνιδιασμόν, αλλά και η ανυπαρξία
λιθοκτίστων οικιών δεν συνέτεινεν ολίγον
εις των τερατωδώς εξογκωμένον αριθμόν
των θυμάτων που έλυσε τα γόνατα της
σκληροτραχήλου Ιαπωνίας».
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299
ΤΕΥΧΟΣ

09/1959
Μία μερική εξωτερική άποψις του ιδιοκτήτου
ξενοδοχείου της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εντός του οποίου στεγάζεται και λειτουργεί η Σχολή ανωτέρας τουριστικής εκπαιδεύσεως της Ρόδου. Έμπροσθεν του κτιρίου, ο
διευθυντής της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων κ. Νικόλαος Γαργαλίδης

Αλλά ήταν θέμα χρόνου να γίνει κοινή
συνείδηση -όχι μόνο αναφορικά στο «νησί
των ανέμων»- ότι ήταν ο τουρισμός που
είχε ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές να
καταστεί η κατεξοχήν βιομηχανία της
χώρας. Κάπως έτσι, γινόταν σταδιακά
αντιληπτό ότι δεν αρκούσε μόνο η φυσική
ομορφιά του τοπίου: Χρειάζονταν οι
κατάλληλες υποδομές – όπως φαίνεται
στο άρθρο με τίτλο «Η Σχολή Τουριστικών
Επαγγελμάτων» (τεύχος 299, Σεπτέμβριος
1959), όπου εξετάζεται η επάρκεια ή
μη του εξειδικευμένου προσωπικού
για να στελεχώνονται οι τουριστικές
επιχειρήσεις, με το συναφές άρθρο να
διερωτάται χαρακτηριστικά: «Είναι όμως
το προσωπικόν αυτό των τουριστικών
επιχειρήσεων ακατάλληλον να ανταποκριθή
και εις τας σημερινάς ακόμη, αν όχι εις τας
μελλούσας να δημιουργηθούν, ανάγκας
των τουριστών μας, των οποίων ο αριθμός,
όπως διαγράφεται το τουριστικόν μέλλον
της χώρας μας, προβλέπεται ν’ αυξηθή,
κατά τας προσεχείς τουριστικάς περιόδους,
σημαντικώς;».
Άλλωστε, την ίδια χρονική περίοδο,
γίνεται σαφής αναφορά στη «σημασία της
“Βιομηχανίας των Ξένων” διά την χώραν
μας» μέσα από το άρθρο με τίτλο «Ο εθνικός
τουρισμός μας και η συμβολή του εις την
ανάπτυξιν της ελληνικής οικονομίας»
(τεύχος 296, Ιούνιος 1959).
772
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της χωρητικότητος των νέων “υπερπετρελαιοφόρων” όπως αποκαλούνται τα
σύγχρονα μεγαθήρια (superpetroliers), ανήλθεν, από 32.560 τόννους, που ήτο
εις τα τέλη του 1955, εις 35.550 τόννους. Εκ παραλλήλου, υπάρχουν παραγγελίαι διά πλοία 40.000, 80.000 ακόμη και 100.000 τόννων. Συγκεκριμένως, κατά
τον Αύγουστον του 1956, καθειλκύσθη εις τα ιαπωνικά ναυπηγεία του Kure το
“Universe Leader” 83.900 τόννων εις τα ναυπηγεία της “Atlantique Penhoet
Loire” το “George G. Getty” 51.850 τόννων, παρηγγέλθησαν δε εις τας Ηνωμένας Πολιτείας υπό του Έλληνος μεγαλοεφοπλιστού κ. Αριστοτέλους Ωνάση
πετρελαιοφόρα 100.000 τόννων».

288
ΤΕΥΧΟΣ

10/1958
Σήμα κατατεθέν της Μυκόνου οι ανεμόμυλοί της, είναι διεθνώς αναγνωρίσιμοι, χάρη στις φωτογραφίες και τις καρτ-ποστάλ. Πάντως, πολύ πριν το νησί
γίνει παγκοσμίου φήμης τουριστικός προορισμός, υπήρχε η αγωνία να διασωθούν οι ανεμόμυλοι, όχι μόνο ως μέρος του πανέμορφου σκηνικού για τους
επισκέπτες, αλλά ως το κατεξοχήν λειτουργικό κομμάτι της τοπικής αλευροβιομηχανίας: «Οι ανεμόμυλοι της Μυκόνου πρέπει να διατηρήσουν με κάθε
τρόπον την μακραίωνα παράδοσίν τους, χωρίς καμμίαν αλλαγήν. Και κατά την
μηχανικήν συγκρότησιν και κατά την οικονομικήν οργάνωσιν πρέπει να εξακολουθήσουν να αλέθουν το σιτάρι και το κριθάρι, με μίαν δε οικονομικήν
βοήθειαν και κατάλληλον εμπορικήν διάθεσιν των προϊόντων των, τα οποία
αλεστικώς καθόλου δεν υστερούν των προερχομένων εκ των μεγάλων κυλινδρομύλων, είναι άριστα δυνατόν να ορθοποδήσουν».

310
ΤΕΥΧΟΣ

08/1960
Η σύσταση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) τον Αύγουστο του
1950 εθνικοποίησε την παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θεωρήθηκε πλέον υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Η

Πανοραμική άποψις της
περιοχής, όπου ο σταθμός
ηλεκτροπαραγωγής,
παρά το χωριό Βλάσδο.
Διακρίνεται (δεξιά)
το έτοιμο κτίριο του
εργοστασίου, (στο βάθος
αριστερά) ο χαλύβδινος
αγωγός υπό πίεσι και
(πρώτο πλάνο) η τάφρος
διαφυγής του νερού από τις
ηλεκτρογεννήτριες

Tο εργοστάσιον
ηλεκτροπαραγωγής του
Ταυρωπού κατά την ημέραν
των εγκαινίων του έργου

356
ΤΕΥΧΟΣ

06/1964
ΔΕΗ είχε το αποκλειστικό προνόμιο της κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδροηλεκτρικών και θερμικών εργοστασίων, της χρήσης –κατά προτίμηση– εθνικών καυσίμων και την υποχρέωση κατασκευής εθνικού δικτύου
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το μονοπώλιο διάθεσης και πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή τη συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας της ΔΕΗ τα «τεράστια οφέλη που θα
προκύψουν από το νέο υδροηλεκτρικό έργο στον Ταυρωπό» αναμένονταν με
ανυπομονησία: «Το μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο του Ταυρωπού βρίσκεται στο
τέρμα της κατασκευής του.
Σε λίγο –όχι περισσότερο από δύο μήνες– η Δημόσια Επιχείρησις Ηλεκτρισμού,
που το μελέτησε, το προγραμμάτισε και το εκτελεί, μέσα στο πλαίσιο του μεγαλειώδους προγράμματος εξηλεκτρισμού της χώρας, θα παραδώσει την αξιόλογη αυτή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στην υπηρεσία του Ελληνικού Λαού.
Και το ευλογημένο ηλεκτρικό ρεύμα, που θ’ αρχίση να παράγεται απ’ τους τρεις
στροβιλοεναλλακτήρες του έτοιμου πλέον εργοστασίου –οι δύο καθίστανται
τώρα και ο τρίτος λίγο αργότερα– θα έρθη να προστεθή και ν’ αυξήση, κατά
250.000.000 κιλοβατώρες τον χρόνο, το συνολικό ποσόν ενεργείας του εθνικού
συστήματος, που όσο πάει και διαρκώς διευρύνεται».
Το έργο θα τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο (όπως αναφέρεται στο τεύχος 314,
τον Δεκέμβριο του 1960) και θα ακολουθήσουν αρκετά ακόμα, τα οποία αναδεικνύονται στις σελίδες επόμενων τευχών της BE (τ. 374 περί της «αδιάκοπης
δημιουργίας», τ. 386 περί του λιγνιτορυχείου στο Αλιβέρι, τ. 388 για τα 16 χρόνια
λειτουργίας της ΔΕΗ και τ. 392 περί «μεγάλων παραγωγικών έργων»).

323
ΤΕΥΧΟΣ

10/1961
Παράλληλα η Ελλάδα πειραματίζεται με τη νέα μορφή ενέργειας: την πυρηνική. Το 1961 ιδρύεται το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που
σήμερα έχει εξελιχθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» – το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο της χώρας, με
περισσότερα από 500 άτομα ερευνητικό προσωπικό. Η τελετή των εγκαινίων
έγινε με κάθε επισημότητα: «Ο πρώτος ελληνικός ατομικός πειραματικός αντιδραστήρ, ισχύος 1.000 κιλοβάτ, εγκατεστειμένος εις το Πυρηνικόν Κέντρον
«Δημόκριτος», παρά την Αγίαν Παρασκευήν, εγκανιάσθη παρά της Α. Μ. του
Βασιλέως, το απόγευμα της 31ης Ιουλίου. Εις την τελετήν των εγκαινιών παρέστησαν η Βασίλισσα, ο Διάδοχος, αι πριγκίπισσαι Σοφία και Ειρήνη, ο Ισπανός πρίγκιψ Αλβάρο της Ορλεάνης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος, ο
οποίος ετέλεσεν τον αγιασμόν, ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Κ. Ροδόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Π.
Κανελλόπουλος, οι υπουργοί κ.κ. Α. Πρωτοπαπαδάκης, Ν. Μάρτης, Γ. Θεμελής,
Ε. Καλαντζής, μέλη του διπλωματικού σώματος, οι αρχηγοί των Επιτελείων των
ενόπλων δυνάμεων και 3.000 προσκεκλημένοι».

Ήταν 10 Μαΐου του 1966 όταν ο βασιλιάς
Κωνσταντίνος θεμελίωσε το διυλιστήριο
πετρελαίου της Esso Pappas, το οποίο
αποτελούσε τον πυρήνα του μεγάλου
βιομηχανικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης, παρουσία του πρωθυπουργού
Γεωργίου Παπανδρέου, του πρεσβευτή
των ΗΠΑ Λαμπουίς, του Eλληνοαμερικανού
επιχειρηματία και ιδιοκτήτη Τομ Πάππας και
πλειάδας εκπροσώπων του πολιτικού και
επιχειρηματικού κόσμου, σηματοδοτώντας
την αυγή της χρυσής εποχής της βιομηχανικής
ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης: «Φυσικά, και η
απλή απαρίθμησις των εγκαταστάσεων, των
εργοστασίων και των βιομηχανικών μονάδων,
που πρόκειται να αποτελέσουν το συγκρότημα
της Esso Pappas εις Θεσσαλονίκην, αρκούν διά
να αντιληφθή κανείς το μέγεθος της επιπτώσεως,
την οποία θα έχη το έργον επί της εν γένει
προόδου της ελληνικής οικονομίας […]. Ήδη,
το νέον βιομηχανικό συγκρότημα προέβη
εις επένδυσιν 190 και πλέον εκατομμυρίων
δολλαρίων, γεγονός το οποίον θα επιδράση
σημαντικώς εις την ελληνικήν οικονομία. Εξ
άλλου, υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθή
έμμεσος και άμεσος απασχόλησις δια
περισσοτέρας των 10.000 οικογενειών, πράγμα
το οποίον, εκτός των άλλων, θα περιορίση, εν
μέρει, και την μεγάλην μεταναστευτικήν τάσιν
του πληθυσμού. Η ολοκλήρωσις του έργου,
θα μεταβάλη την όψιν της Βορείου Ελλάδος
και θα καταστήση την Θεσσαλονίκην τον
δεύτερον μεγάλον “βιομηχανικόν πόλον” της
χώρας, όπως εδήλωσε και ο πρωθυπουργός κ.
Παπανδρέου, την ημέραν της θεμελιώσεως των
νέων εγκαταστάσεων».

O Mητροπολίτης Θεσσαλονίκης ευλογεί τους
κυρίους Τομ Πάππας και R. Stott (διευθύνοντα
αντιπρόεδρον της εταιρίας Standard Oil Co)
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392
ΤΕΥΧΟΣ

06/1967

389
ΤΕΥΧΟΣ

Η ιστορία των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα
ξεκινάει τη δεκαετία του ’60, τότε που
μεταφέρεται το μοντέλο του σελφ σέρβις
(της αυτοεξυπηρέτησης του πελάτη) στη
χώρα μας. Μέχρι τότε, στην ελληνική
αγορά του λιανεμπορίου κυριαρχούσαν
τα παντοπωλεία της γειτονιάς, τα χύμα
προϊόντα και η προσωπική σχέση ανάμεσα
στον καταναλωτή και στον παντοπώλη.
Η αρχή γίνεται το 1961 με το πρώτο
κατάστημα Μαρινόπουλος στο Κολωνάκι.
Το 1963 ξεκινάει συνεργασία με τη
γαλλική Le Printemps και τα καταστήματα
μετονομάζονται σε Prisunic Μαρινόπουλος.
Η άνθιση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ με
τη συγκεκριμένη επωνυμία ήταν τεράστια:
«Τα μεγάλα καταστήματα “σελφ-σέρβις”
PRISUNIC-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, αποτέλεσμα
του πιο έξυπνου συνδυασμού της γαλλικής
φινέτσας και του ελληνικού επιχειρηματικού
δαιμονίου, άρχισαν ήδη να ξεφυτρώνουν
σαν τα μανιτάρια. Το έκτο στη σειρά,
εγκαινιάσθηκε στις 22 Μαΐου, στη λεωφόρο
Κηφισίας […]. Από τα πιο μοντέρνα και
πολυτελή καταστήματα της πρωτευούσης,
το Prisunic διαθέτει δύο τεράστιες αίθουσες.
Μία ισόγειο (πωλήσεων, με έκτασι 1.300
τ.μ.) στην οποία εκτίθενται 7.000 είδη
καθημερινής ανάγκης και μία υπόγειο, 2.000
τ.μ., για τη στάθμευσι των αυτοκινήτων».
Την ίδια περίοδο εγκαινιάζονται κι άλλα
εμβληματικά καταστήματα της Αθήνας,
όπως «το νέον μέγα κατάστημα της εταιρείας
‘Αδελφοί Λαμπρόπουλοι’» (σχετικό άρθρο
στο τεύχος 376, Φεβρουάριος 1966) ή το
«super market για τρόφιμα» της εταιρείας
Φλόκα στην Κηφισίας (τεύχος 398,
Δεκέμβριος 1967).

03/1967

Aποκλειστική συνέντευξις
Τον Φεβρουάριο του 1967 ο J. K. Jamieson, πρόεδρος της Standard Oil Co.
γνωστής ανά τον κόσμο ως «ESSO», επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, έγινε δεκτός για ακρόαση από τον βασιλιά, συναντήθηκε με τον
υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ι. Παρασκευόπουλο και έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στη BE τονίζοντας, μεταξύ άλλων: «Το βιομηχανικό συγκρότημα Esso
Pappas είναι ένα έργο πραγματικά εξαιρετικό. Από τεχνικής απόψεως ασφαλώς συγκαταλέγεται μεταξύ των τελειοτέρων του κόσμου. Είναι επίσης μοναδικό στον κόσμο, όσον αφορά στον τρόπο που εδημιουργήθη. Σε πολλές χώρες υπάρχουν βιομηχανικά συγκροτήματα σαν αυτό της Θεσσαλονίκης. Δεν
ξεκίνησαν όμως σαν συγκροτήματα. Προϋπήρξε ένα διυλιστήριο-πυρήνας
γύρω από το οποίο συν τω χρόνω συγκεντρώθηκαν διάφορες άλλες ομάδες
(χημικές, πετροχημικές, κ.λ.). Στην Ελλάδα το βιομηχανικό συγκρότημα έγινε
όλο με μιας. Δεν εξελίχθη σε συγκρότημα. Εδημιουργήθη σαν συγκρότημα. Η
σημασία του για τη χώρα σας είναι τεράστια».

346
ΤΕΥΧΟΣ

08/1963
«Τα εγκαίνια των υψικαμίνων της “Χαλυβουργικής” εις Ελευσίνα –
Πλήρης περιγραφή της τελετής, του πραγματοποιηθέντος έργου
και των προοπτικών»
Η ιστορία της Χαλυβουργικής αρχίζει το 1925, όταν οι ιδρυτές της Θ. Αγγελόπουλος και τα παιδιά του Δημήτρης, Παναγιώτης και Γιάννης ξεκίνησαν εμπόριο ειδών σιδήρου. Το 1932 δημιουργούν ένα εργοστάσιο παραγωγής ειδών
συρματουργίας. Μεταπολεμικά, αρχίζει νέα επιχειρηματική δραστηριοποίηση
με τη σύσταση της Χαλυβουργικής A.E.
Το 1951 μεταφέρονται στην Ελευσίνα και το 1953 αρχίζει η λειτουργία ηλεκτρικών κλιβάνων. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 οι απαιτήσεις της αγοράς σε χάλυβα αυξάνονται με την εντατική ανοικοδόμηση της χώρας. Και τότε λαμβάνε774
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Eις την φωτογραφίαν αυτήν, που έχει ληφθή προ της κεντρικής εισόδου των
εργαστασίων, διακρίνεται προς τα δεξιά η μία υψικάμινος

324
ΤΕΥΧΟΣ

10/1961

ται η ριψοκίνδυνη απόφαση της καθετοποίησης της παραγωγής. Έτσι, το 1961
θεμελιώνεται η πρώτη υψικάμινος στη χώρα. Δύο χρόνια αργότερα αποπερατώνεται η εγκατάσταση της πρώτης και ταυτόχρονα ξεκινάει και η κατασκευή
της δεύτερης υψικαμίνου. Στις 27 Ιουνίου του 1963 αρχίζει η παραγωγή χυτοσιδήρου και χάλυβα με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο, με την «αφή της πυράς»
να γίνεται από τον Βασιλιά Παύλο: «Η τελετή, κατά την οποίαν ο Βασιλεύς έθεσε
συμβολικά σε λειτουργία την πρώτη υψικάμινο, παίρνοντας από τα χέρια του
προέδρου της εταιρίας κ. Δημητρίου Αγγελόπουλου τη δάδα με τη φωτιά, που
μέσα σε λίγα λεπτά έκανε να λειτουργήσει όλο το τεράστιο συγκρότημα, ήταν
τόσο συγκινητική, όσο και επιβλητική. Όλοι εκείνοι που αντιπροσωπεύουν, στη
χώρα μας, την εξουσία, την επιστήμη και τα γράμματα, είχαν έλθει να παρακολουθήσουν το ξεκίνημα της πρώτης βαρειάς μας βιομηχανίας».

320
ΤΕΥΧΟΣ

06/1961
Επενδύσεις πραγματοποιούνται κι από ξένες εταιρείες, με χαρακτηριστική
αυτή της Philips, που το 1961 ιδρύει ελληνική θυγατρική, την Philips Ελλάς: «Ο
πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής εδέχθη την 20ήν παρελθόντος
μηνός τον υπουργόν Βιομηχανίας κ. Ν. Μάρτην, ο οποίος τον ενημέρωσεν επί
της πορείας της ιδρύσεως νέων βιομηχανιών υπό οίκων του εξωτερικού. Ο κ.
πρωθυπουργός έδωσεν οδηγίας διά την επίσπευσιν της βιομηχανίας των βιομηχανιών τούτων.

Το 1842 ιδρύεται το πρώτο ελληνικό
ζαχαρουργείο κοντά στο χωριό
Kαινούργιο της Λοκρίδας, ύστερα από
σύμβαση που υπέγραψε το Eλληνικό
Δημόσιο με Γαλλοβελγική Eταιρία. H
εταιρία, όμως, χρεοκόπησε.
Το 1892 θεμελιώθηκε το Σακχαροποιείον
Χρηστάκη Β. Ζωγράφου στη Λαζαρίνα
της Θεσσαλίας, το οποίο λειτούργησε από
το 1894 μέχρι το 1909. Το 1960 ιδρύεται
η Eλληνική Bιομηχανία Zάχαρης A.E.
με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το 1961 το
πρώτο εργοστάσιο στη Λάρισα, είναι
γεγονός: «Όταν μιλούμε περί Κούβας,
σκεπτόμεθα αυτομάτως το κυριώτερον
προϊόν της: την ζάχαρη. Το ίδιον λοιπόν
θα συμβαίνη ίσως, έπειτα από ένα έτος
για την Λάρισαν: Το όνομά της θα γίνη
συνώνυμον με την ζάχαρη! Διότι εις
την περιοχήν αυτήν, έχει αρχίσει ήδη να
λειτουργή το πρώτον ζακχαροποιείον της
Ελλάδος.
Η ίδρυσίς του πρέπει να θεωρηθή
αληθινή ειρηνική επανάστασις. Διότι
δεν αποτελεί μόνον σημαντικόν βήμα
εις την εκβιομηχάνισιν του τόπου μας,
την απασχόλησιν των ανέργων και την
εξοικονόμησιν συναλλάγματος. Οδηγεί
επίσης εις μίαν επιβεβλημένην μεταβολήν
μορφής της αγροτικής οικονομίας της
χώρας, με αποτέλεσμα την σημαντικήν
αύξησιν του αγροτικού εισοδήματος».

Σχετικώς ο κ. Ν. Μάρτης εδήλωσεν ότι ενεκρίθη η ίδρυσις εν Ελλάδι εργοστασίων υπό της ολλανδικής εταιρίας Φίλιπς, συνολικού ύψους 4 εκατ. δολλαρίων. Η εταιρία θα συστήση εν Ελλάδι ανώνυμον ελληνικήν εταιρίαν με μετοχικόν κεφάλαιον τουλάχιστον 2 εκατ. δολλαρίων, σκοπός της οποίας θα είναι η
ίδρυσις βιομηχανίας παραγωγής: 1) τηλεφωνικών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού υλικού εν γένει, 2) συσκευών ραδιοφώνου και δεκτών τηλεοράσεως,
3) δίσκων γραμμοφώνου και 4) ειδών ηλεκτρικού φωτισμού υπό ωρισμένας
προϋποθέσεις. Το σύνολον των ανωτέρω έργων θα αποπερατωθή εντός τριετίας από σήμερον. Η εταιρία θα απασχολή 350 εργατοϋπαλλήλους».
11-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

55

775

