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ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΧΡΥΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2004
Αγαπητοί συνεργάτες της ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ
Ήταν πριν από δεκαέξι ακριβώς μήνες όταν στον ίδιον αυτό χώρο βάλαμε μαζί τους νέους στόχους της Εταιρίας μας για την

Ασφάλεια με τη μορφή τριών Ολυμπιακών Μεταλλίων
• Πήραμε το χάλκινο μετάλλιο τον περασμένο Δεκέμβριο με τη συμπλήρωση χιλίων ημερών Ασφάλειας
• Κατακτήσαμε το αργυρό μετάλλιο το Μάρτιο συμπληρώνοντας τρία χρόνια χωρίς ατύχημα
• Τελικά προσθέσαμε στη συλλογή μας και το χρυσό μετάλλιο τον Αύγουστο του 2004 την ημέρα έναρξης των Ολυμπιακών

Αγώνων της Αθήνας
Αν βρισκόμασταν σε ένα από τα υπέροχα Ολυμπιακά Στάδια σίγουρα θα ακουγόταν το γνωστό σύνθημα των Ελλήνων

φιλάθλων Όλε Όλε Όλε
Αλλά και στον ωραίο αυτό χώρο που βρισκόμαστε σ αυτή την όμορφη περιοχή μπορώ να σας πω κάτι ανάλογο για την

τριπλή σας αυτή επιτυχία ΜΠΡΑΒΟ ΜΠΡΑΒΟ ΜΠΡΑΒΟ

Αποδείξατε ότι τίποτε δεν είναι αδύνατο Σίγουρα ο στόχος
που θέσαμε πέρσι έδειχνε πολύ δύσκολος μέχρι αδύνατος Και

όμως τον πετύχατε Και όχι μόνο τον πετύχατε αλλά και τον

ξεπεράσατε Το κατόρθωμα είναι πραγματικά μοναδικό και δεν

έχει προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο Είναι δύσκολο ακόμα
και σε απλές καθημερινές δραστηριότητες πόσο μάλλον σε μια

ιδιαίτερα δύσκολη εργασία όπως αυτή του υπόγειου

μεταλλείου Άξια λοιπόν τα μεταλλεία μας κέρδισαν τα τρία

μετάλλια Ως μεταλλειολόγος μηχανικός γνωρίζω πολύ καλά

για να γίνει πραγματικότητα ένας τέτοιος στόχος χρειάζεται όλα

να λειτουργούν πολύ καλά να βοηθά η θεά Τύχη των Αρχαίων

Ελλήνων και να προστατεύει η Αγία Βαρβάρα που σε λίγο καιρό
θα γιορτάσουμε Όμως κανένα σύστημα Ασφάλειας δεν μπορεί να πετύχει αν δεν βασίζεται στον άνθρωπο και μάλιστα στην

εμπειρία του τον επαγγελματισμό του τη συνεργασία του με το συνάδελφο του την επιμέλεια στο μηχάνημα το σεβασμό

της φύσης

Αγαπητοί φίλοι

Απόψε είναι μια βραδιά χαράς και γλεντιού Μετά από τριάμισι χρόνια προσπάθειας στην Ασφάλεια ας

απολαύσουμε αυτή τη συγκέντρωση ολόκληρης της οικογένειας της ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ Μοιάζει με τη

στιγμή της απονομής των μεταλλίων στους αθλητές μετά από μια σκληρή προπόνηση και έναν δύσκολο αγώνα

Άλλωστε απόψε έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας και ένας αθλητής των Παραολυμιακών Αγώνων της Αθήνας ο

συμπατριώτης σας Παναγιώτης Αγγελέτος που με τη συμμετοχή του τίμησε όλη την περιοχή Ο πατέρας του

εργαζόταν στο Αλουμίνιο της Ελλάδος και ο ίδιος κατοικεί στα Άσπρα Σπίτια Τον θεωρούμε Ολυμπιονίκη στα

αγωνίσματα του θάρρους της προσπάθειας και της ψυχικής δύναμης και του αξίζει το χρυσό μετάλλιο της

Εταιρίας μας

Αγαπητοί συνεργάτες της ΔΕΛΦΟΙ-ΑΙΣΤΟΜΟΝ

Η μεγαλύτερη ευτυχία για έναν αθλητή είναι να κατακτήσει το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στη χώρα του

κάνοντας ταυτόχρονα και παγκόσμιο ρεκόρ Η Εταιρία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ με τη συμβολή όλων των

εργαζομένων της τα πέτυχε όλα Πήρε το χρυσό μετάλλιο της Ασφάλειας μέσα στην Ολυμπιακή χρονιά της
Ελλάδας και ταυτόχρονα έκανε ένα απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ 1258 ημέρες χωρίς ατύχημα 1258 ημέρες

γεμάτες Ασφάλεια Δεν πρέπει να μας στενοχωρεί το γεγονός ότι αυτή η ωραία περίοδος έληξε Είναι δυνατόν

ένας αθλητής που πήρε χρυσό μετάλλιο και έκανε παγκόσμιο ρεκόρ να είναι λυπημένος επειδή δεν έκανε

καλύτερο παγκόσμιο ρεκόρ Ασφαλώς όχι Χαίρεται και απολαμβάνει την επιτυχία του και βάζει ακόμα

ψηλότερους στόχους Τα ρεκόρ γίνονται για να καταρρίπτονται
Άλλωστε η Εταιρία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ έχει μια βαριά κληρονομιά στο όνομά της Στους αρχαίους Δελφούς γίνονταν πολύ

σημαντικοί αγώνες στην αρχαιότητα ισάξιοι με τους Ολυμπιακούς τα Πύθια προς τιμήν του Απόλλωνα Το αρχαίο Στάδιο

Δελφών αποδεικνύει πόσο λαμπροί ήταν αυτοί οι αγώνες Ο Ηνίοχος ένα από τα ωραιότερα και σημαντικότερα αγάλματα
στον κόσμο αφιερώθηκε στους Δελφούς από νικητή στο αγώνισμα της αρματοδρομίας Ας προσπαθήσουμε λοιπόν καθένας

χωριστά και όλοι μαζί να οδηγούμε το άρμα της Εταιρίας μας με Ασφάλεια

Σας συγχαίρω και πάλι για την Επιτυχία σας

Σας ευχαριστώ πολύ

Jacques Gani Γενικός Διευθυντής της ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ



Στόχοι

Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων (ΑτΕ)
με διακοπή εργασίας

2000	2001	2002	2003	Ιουν. 04	Σεπ. 04

690

104

709

750 758,8 780,8 782,7

780,8
Ρυθμός ηαρανωνής ένυδρης αλουμίνας
(χιλ. τόνοι/έτος)

2000	2001	2002 2Ο03

I = Ένυδρη Αλουμίνα

ΡΠ Ιουν. 04     ΡΠ Σεπ. 04	""·"" = Στό*°'

ΡΠ = Ρυθμός Παραγωγής

104,8

109 1 10

112,1 II 1.8
Ρυθμός ηαρανωνής κολόνων
(χιλ. τόνοι/έτος)

106,7

I = Κολώνες

2000	2001	2002	2003	ΡΠ Ιουν. 04      ΡΠ Σεπ. 04	·    = Στόχο,

ΡΠ = Ρυθμός Παραγωγής

13244

13190 'φ	(»V^. 13.184

Ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ikwm)
στις οειρές ηλεκτρολυσης "ΑΒΓ"

13.166
13.161

2000	2001	2002	2003        ΚΑΤ Ιουν. 04    ΚΑΤ Σεπ. 04	= Iidxoi
ΚΑΤ ■ Κστανάλωαη
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Χρήστος Καραχαλήμ

Η ετήσια κίνηση ανά υλικό και πλοίο στοιχεία 2003
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Ο & ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

Χρησιμοποιείτε αλυσοπρίονο ή χορτοκοπτικό; Εάν

Η επιτροπή της Σίγουρης Επαγγελματικής Κίνησης

πρότεινε και η ομάδα ΣΕΚ της κεντρικής αποθήκης με

τη συμμετοχή και συναδέλφων από άλλες υπηρεσίες,
υλοποίησε για πρώτη φορά, μια ιδέα για την Ασφάλεια
εκτός εργοστασίου.
Σε ένα δίπτυχο, το οποίο σας παρουσιάζουμε
ολόκληρο, δίνονται οι κανόνες ασφαλούς χρήσης με

παραστατικό και απλό τρόπο, για δύο γνωστά

εργαλεία.

ναι, σας ενδιαφέρει!
Οι κίνδυνοι υπάρχουν παντού και σε κάθε

δραστηριότητα μας. Γι' αυτό και Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ.

Στην ομάδα ΣΕΚ συμμετείχαν οι συνάδελφοι: Γιώργος
Μπελίτσας, Νίκος Τουρκοχωρίτης, Μηνάς
Μπουτσικας, Γιώργος Χονδρός, Λουκάς Μούργος,
Γιώργος Πάστρας και ο Ανέστης Τόγιας.

ΧΡΉΣΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
Χρησιμοποιούμε τον κατάβύηϋο εξοπήΊσμό ao(pafleias.

Το προστατευτικό κάλυμμα να είναι σε καΐ\ή κατάσταση και να έχει

Λάμα κοπηε του vnyaws.

Εάν χρησιμοποιούμε ηλεκτρικό μηχάνημα δεν κόβουμε βρεγμένα χόρτα. ,

ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ αυτό το δισέϋιδο

8_Αλουμίνιον της Ελλάδος



ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
• Ξεκίνημα

jsss οπτικοσ ελεγχοσ— του μηχανήματος
Φρένο Φθορά,Λάμες,Λίπανση

Σωστό

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΣΤΟ
ΕΔΑΦΟΣ Η ΛΑΜΑ ΣΗΚΩΜΕΝΗ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΕΝΤΩΜΕΝΗ ΟΠΩΣ
ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΔΕΝ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Aâdos

Ερνασία

ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ
ΠΡΙΟΝΙ ΛΟΞΑ ΩΣΤΕ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΝΑ
ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΩ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ

Δεν ερναζόμαστε ποτέ μόνοι yas τιάνω σε σκάλα

Το πριόνι πρέπει να είναι πάντα κάτω από το vifios των ώμων
Δεν κόβουμε με την μύτη ins ΰάμαε

Προβλέπουμε διάδρομο φυγηε

ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΟΣΑ ΛΕΕΙ III
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Αξιοποίηση καταλοίπων Βωξίτη
Ηρώ Περνιεντάκη

.και στην αποκατάσταση μεταλλείων

Μία ακόμη δυνατότητα αξιοποίησης των καταλοίπων

βωξίτη είναι η απόθεση τους σε εγκαταλελειμμένα
επιφανειακά μεταλλεία βωξίτη της ευρύτερης περιοχής
γύρω από το εργοστάσιο. *

★

★
★

★* ★ *

Σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων -

Μεταλλουργών του EM Πολυτεχνείου, με την ομάδα
των καθηγητών κκ Α. Ξενίδη και I. Πασπαλιάρη,
πραγματοποιήθηκε πιλοτική δοκιμή με στόχο την
εκτίμηση υπό πραγματικές συνθήκες της
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των KB, όταν
αποτίθενται σε επιφανειακές εκσκαφές.
Η πιλοτική δοκιμή έχει εκτελεστεί σε
εγκαταλελειμμένο μεταλλείο της περιοχής και καλύπτει

έκταση περίπου 580 m2. Η ως άνω έκταση χωρίζεται
σε δύο τμήματα στο κάθε ένα από τα οποία

εκτελέστηκε και διαφορετική δοκιμή.



Στο πρώτο τμήμα τοποθετήθηκε μόνο υλικό
καταλοίπων βωξίτη Στο δεύτερο τμήμα της πιλοτικής

δοκιμής πάνω από στρώμα καταλοίπων βωξίτη
τοποθετήθηκε στρώμα στείρων μεταλλείου στο οποίο

και θα γίνει φύτευση

Πλήρωση τμημάτων με κατάλοιπα βωξίτη

Προκειμένου το στρώμα στείρων να μπορεί να

υποστηρίξει βλάστηση εμπλουτίστηκε με λάσπη

βιολογικών σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Κατά τη δοκιμή παρακολουθούνται ο όγκος και η

ποιότητα των στραγγισμάτων μέσω ειδικών διατάξεων

συλλογής των υδάτων αποστράγγισης λυσίμετρα και

της επιφανειακής απορροής Ανάλογα με τα ευρήματα
της πιλοτικής δοκιμής θα εκπονηθεί το σχέδιο

αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων μεταλλείων

Η παραπάνω πιλοτική δοκιμή επιδοτείται κατά ένα

ποσοστό από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life

Περιβάλλον
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Στις 20 Αυγούστου 2004 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των
σπουδαστών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Για μια ακόμη χρονιά η Αλουμίνιον της
Ελλάδος συνέβαλε ουσιαστικά στην εδραίωση
μιας σταθερής συνεργασίας με το ακαδημαϊκό
περιβάλλον

Περισσότεροι από 1 50 φοιτητές και
σπουδαστές υπέβαλλαν αίτηση για πρακτική
άσκηση αριθμός που ξεπέρασε κατά πολύ τις
προσφερόμενες θέσεις

Η εταιρεία έδωσε τη δυνατότητα σε 53

φοιτητές 34 των ΑΕΙ και 19 των
ΤΕΙ να ενσωματωθούν στους
κόλπους της να αξιοποιήσουν τις γνώσεις
τους και να αντιληφθούν το εργασιακό
περιβάλλον

Πιστεύουμε ότι οι εμπειρίες που απέκτησαν
θα συμβάλλουν θετικά στην ολοκλήρωση των
σπουδών και στην ένταξή τους στο επάγγελμα

Ευχαριστούμε όλους τους φοιτητές για την
προσφορά τους στον κόσμο της εργασίας και
τους ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ

Ομάδα ΣΕΚ
Γιάννης Κοραβάς

Η επιτροπή της Σίγουρης Επαγγελματικής Κίνησης
πρότεινε και η ομάδα ΣΕΚ της κεντρικής αποθήκης με
τη συμμετοχή και συναδέλφων από άλλες υπηρεσίες
υλοποίησε για πρώτη φορά μια ιδέα για την Ασφάλεια
εκτός εργοστασίου
Σε ένα δίπτυχο το οποίο σας παρουσιάζουμε
ολόκληρο δίνονται οι κανόνες ασφαλούς χρήσης με
παραστατικό και απλό τρόπο για δύο γνωστά
εργαλεία

Οι κίνδυνοι υπάρχουν παντού και σε κάθε
δραστηριότητά μας

Γιαυτό και Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Στην ομάδα ΣΕΚ συμμετείχαν οι συνάδελφοι Γιώργος
Μπελίτσας Νίκος Τουρκοχωρίτης Μηνάς Μπούτσικας
Γιώργος Χονδρός Λουκάς Μούργος Γιώργος
Πάστρας και ο Ανέστης Τόγιας
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Λίνα iiov ια νια τον Παναγιώτη Αννελέτο Ι
y

Ο Παναγιώτης Αγγελέτος γεννήθηκε στις 20 1 0 69

στην Λιβαδειά και κατοικεί στα Άσπρα Σπίτια Είναι

απόφοιτος Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίου Αθηνών
ενώ έχει παρακολουθήσει και σεμινάρια στην
Ομοσπονδία Κολύμβησης καθώς και του
Πανεπιστημίου Κολύμβησης Σόφιας Βουλγαρίας
Ξεκίνησε το 1977 την κολύμβηση στην ΑΨΑ Μεδεών
το 1 985 1 989 είναι αθλητής του πόλο στη
Βουλιαγμένη το 1 989 90 είναι αθλητής του πόλο στον
Ηλυσσιακό το 1990 1994 αθλητής στην ΓΛΣ Λέσβου

Το 2001 2002 συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αθλητών με αναπηρίες και κατακτά την Ιη θέση στη σφαίρα
και το δίσκο επίσης την Ιη θέση στα 50 μ Κολύμβησης καθώς και την 3η θέση στα ΙΟΟμ ελεύθερο
Το 2002 2003 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αθλητών με αναπηρίες βρίσκεται στο ψηλότερο σκαλί με την Ιη θέση
στη σφαίρα στο δίσκο και στο άλμα εις μήκος

Το 2003 συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Ολλανδία με την Εθνική Ομάδα και έρχεται 5ος στη
σφαίρα

Το 2003 2004 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αθλητών με αναπηρίες έρχεται και πάλι πρώτος στη σφαίρα
πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ

Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στηρίζε τις προσπάθειες του Παναγιώτη Αγγελέτου στην συμμετοχή του
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004 Ο Παναγιώτης Αγγελέτος αγωνίστηκε στο αγώνισμα της σφαίρας τη
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2004 στις 19.00

Και είμαστε όλοι εκεί μαζί του

Αλουμίνιον της Ελλάδος I 3



ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Γιούλη Λίλιου Νέλλη Ιωακειμοπούλου

Η ευκαιρία που δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη για την Ελλάδα

Με νωπές ακόμη τις αναμνήσεις από την πιο υψηλή
πρόκληση που έτυχε ποτέ στη χώρα
μας την διοργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων μου ζήτησαν να γράψω δύο
λόγια γι αυτό το καινούριο που

αναδύθηκε σε αυτούς τους Αγώνες και
που συνετέλεσε τα μέγιστα στην επιτυχή
διεξαγωγή τους την ομάδα των
εθελοντών

Ποιος δεν θυμάται τους ένστολους κατά

την διάρκεια των Ολυμπιακών που με τόσο
ζήλο και αυταπάρνηση προσέφεραν αμισθί
τις υπηρεσίες τους προκειμένου να στεφθεί
με επιτυχία αυτό το μοναδικό εγχείρημα Σε
όποια εγκατάσταση ή γήπεδο πήγαινες
πάντοτε συναντούσες γελαστούς εθελοντές
πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν και να σε
κατευθύνουν ανάλογα Θυσιάζοντας ώρες από
τον χρόνο τους και τις διακοπές τους
διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα από Αυστραλία
από Καναδά από Νότια Αφρική θέλησαν όλοι να
δώσουν το παρόν σ αυτό το πανηγύρι

Είναι αξιοθαύμαστο πως τόσοι διαφορετικοί
άνθρωποι κάθε ηλικίας εθνικότητας και μορφωτικού
επιπέδου στρατεύτηκαν κάτω από ένα συγκεκριμένο
στόχο συγκυρία που όμοια της δεν έχει γνωρίσει
ποτέ η χώρα τούτη

Και μπορεί οι εθελοντές να αποφάσισαν να δουλέψουν
χωρίς να λάβουν καμία οικονομική απολαβή αλλά στην
ουσία από την στιγμή που επελέγησαν για τη θέση του
εθελοντή εξασφάλισαν ένα θησαυρό ανεκτίμητο
Γιατί πέρα από το επίπεδο της διατεταγμένης
εργασίας που ο καθένας είχε οριστεί να εκτελέσει ένα
άλλο επίπεδο αυτό το προσωπικό και των ανθρώπινων
σχέσεων ήρθε να προστεθεί Ως κρίκος κι εγώ αυτής
της ομάδας είχα την δυνατότητα να γνωρίσω νέους
να δημιουργήσω φιλίες μαζί τους και να συμμετέχω σε
ένα πρωτόγνωρο δούναι και λαβείν πολιτισμών και

αντιλήψεων Ήταν σαν να είχα επισκεφθεί μέσα σε
είκοσι μέρες όλες τις χώρες του κόσμου και είχα

γευτεί κάτι από την κουλτούρα τους

Επιπρόσθετα το συναίσθημα της ηθικής πλήρωσης
που νιώθαμε όντας εθελοντές επειδή προσφέραμε
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με την φυσική και έμπρακτη συμμετοχή μας σε μια
τέτοιου μεγέθους συλλογική προσπάθεια όχι μόνο
δεν μπορεί εύκολα να παραγνωριστεί αλλά αντίθετα
είναι και σπάνιο να την ξανανιώσουμε Δεν είναι τυχαίο
που σε όλες τις αναφορές τους η ΔΟΕ και η

Οργανωτική επιτροπή εξήραν το μεγαλείο της
βοήθειας των εθελοντών Αξίζει να σημειωθεί ότι
τέτοια είναι η δυναμική του ρεύματος των εθελοντών
που ούτε και ο πιο πονηρεμένος δεν θα μπορούσε να

φανταστεί ότι οι ξένοι επισκέπτες θα άρχιζαν να

κάνουν απίστευτες ως και ασύλληπτες οικονομικές
προσφορές στους εθελοντές του 2004 για να

αποκτήσουν τις πολυπόθητες στολές τους Όλοι τους
ήθελαν να κλέψουν λίγο από την χάρη και τη λάμψη
τους

Θα μπορούσαν να γίνουν πολλές τέτοιες αναφορές για
την ολυμπιακή θητεία των εθελοντών όμως είναι

σκόπιμο σε αυτό το σημείο να προχωρήσουμε και ένα

βήμα παραπέρα και να αναλύσουμε πως θα

μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και μεταολυμπιακά
αυτή την τόσο συμπαγή ομάδα που έκανε την
εμφάνιση της Οι εθελοντές με την στάση τους
έδειξαν ότι με τα κατάλληλα κίνητρα και κάτω από μια

εμπνευσμένη καθοδήγηση και μπορούν να

προσφέρουν και τα καταφέρνουν καλά

Η νεολαία που κατηγορείται για μαλθακότητα ακινησία
και αδιαφορία έδειξε ότι και την προθυμία έχει και τα

προσόντα για να μεγαλουργήσει Στη διάθεση της
πολιτείας και των φορέων της είναι λοιπόν να

εκμεταλλευτούν αυτή την ήρεμη δύναμη που

εμφανίστηκε και να της δώσουν κίνητρα για συνεχή
επαγρύπνηση

Είναι άραγε τόσο δύσκολο οι εθελοντές του 2004 να

οργανωθούν σε ομάδες για την αντιμετώπιση ακραίων
καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών σε

ομάδες που θα συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές
επεμβάσεις και αναδασώσεις για βοήθεια σε ασθενείς
και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Όνομα Γιούλη Λίλιου

Ηλικία 26

Χρόνος εργασίας στην ΑτΕ 4 μήνες

Οεση εργασίας Βοηθός Εμπορικής Διεύθυνσης

Πρώτες εντυπώσεις από την εργασία Εξόχως
ικανοποιητικές Όλοι οι συνάδελφοι φιλικοί και

συνεργάσιμοι με καλοδέχτηκαν και με εμπιστεύτηκαν

Όταν δεν δουλεύεις Πηγαίνω γυμναστήριο σινεμά
και σε θεατρικές παραστάσεις Αυτό βέβαια που

απολαμβάνω περισσότερο είναι τα βιβλία ιστορικού
περιεχομένου και οι χορευτικές ομάδες

Ολυμπιακοί Αγώνες Επιτυχημένοι οργανωτικά και

αγωνιστικά Όταν υπάρχουν όραμα πρόγραμμα και

στόχοι τα αποτελέσματα είναι θαυμάσια Ως
εθελόντρια ήταν μια εμπειρία μοναδική μια γιορτή
γεμάτη πολιτισμούς και ποικίλες κουλτούρες την
οποία σκέφτομαι να επαναλάβω στο Πεκίνο το 2008

Αγαπημένος προορισμός Η Μήλος Συνδυασμός
αρχαιολογικών τοπίων παρθένων παραλίων καλού

φαγητού και νυχτερινής ζωής

Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή χωρίς την
ύπαρξη φίλων Είναι σπουδαίο να μοιράζεσαι τις
επιτυχίες τις δύσκολες στιγμές τις αγωνίες τους
φόβους σου και γενικά την καθημερινότητά σου με
ανθρώπους που αγαπάς και εμπιστεύεσαι

Ας μην αφήσουμε αυτήν την ευκαιρία να χαθεί

Και μην ξεχνιόμαστε Ραντεβού στο Πεκίνο το
2008 γιατί όχι και στο Τορίνο το 2006

Αλουμίνιον της Ελλάδος I 5
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Οι μέλισσες έκαναν τη φωλιά τους στο Αλουμίνιο

Daniel Garcia
Ανώτερος Τεχνικός στον Τομέα Βιομηχανικών

Επενδύσεων

Καλωσορίζουμε τον κ. Daniel Garcia,
του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα

και καλή προσαρμογή
στην κοινωνία των Άσπρων Σπιτιών

Επίσης καλωσορίζουμε την δίδα Λίλιου Γιούλη που
από τις 1 8 Μαίου 2004 ενσωματώθηκε στην ομάδα

της Εμπορικής Διεύθυνσης
και της ευχόμαστε καλή επιτυχία

στα νέα της καθήκοντα.

Αποχαιρετισμός
Νέλλη Ιωακειμοπούλου

Αποχαιρετούμε τον κ. Μπαλαμώτη Κώστα που

αποχωρεί "ορθοστατών και ορθοβαδίζων", όπως
δηλώνει και ο ίδιος, μετά από πορεία 35 ετών
στο Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Ja'.-Του ευχόμαστε υγεία και κάθε ευτυχία.

Ο δαίμονας του τυπογραφείου χτύπησε στο προηγούμενο τεύχος και έτσι το άρθρο στη σελίδα 10 (Συνέδριο Ανόδων)
ανέφερε ως συγγραφέα τον Μπάμπη Ευθυμίου αντί τον Θάνο Σαβαρίκα που ήταν ο συγγραφέας του κειμένου.

Στην υλοποίηση του περιοδικού συνεργάστηκαν οι: Βασίλης Γκοντιβός, Μπάμπης Ευθυμίου, Παναγιώτης Ζερβάκος, Νέλλη Ιωακειμοπούλου
Γιάννης Καραβάς, Χρήστος Καραχαλήμ, Γιούλη Λίλιου, Μαριάννα Μαγκλάρα, Γιάννης Οικονομόπουλος, Αγγελική Παπαγεωργίου, Ηρώ

Περνιεντάκη, Θάνος Σαβαρίκας, Μάγδα Σκαρμούτσου, Γεωργία Στέργιου, Γιάννης Συμεωνίδης, Χρύσα Τσιμούρτου.
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