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ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ

POUR CONNAÎTRE NOTRE USINE

III. ΧΥΤΗΡΙΟΝ
Στό προηγούμενο τεϋχος του περιοδικού μας είδαμε,

πως πραγματοποιείται ή παραγωγή του αλουμινίου
από τήν άλουμίνα, πού παράγεται στό Εργοστάσιο
Αγίου Νικολάου καί από τήν ήλεκτρική ένέργεια,

πού μας χορηγεί ή ΔΕΗ.
Άφοΰ λοιπόν πραγματοποιηθή ή παραγωγή, δέν

απομένει παρά νά πωληθη τό μέταλλο.
Γιά τόν σκοπό αύτό πρέπει νά υλοποιηθούν οί

παραγγελίες, πού γίνονται έκ μέρους των πελατών.
Αυτός ακριβώς είναι ό ρόλος του Χυτηρίου.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ

Οί άγορασταί του άκατεργάστου αλουμινίου κατανέμονται
μεταξύ :

—	Ελλάδος
—	Δυτικής Ευρώπης καί
—	Ηνωμένων Πολιτειών
και χωρίζονται σέ τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα μέ
τήν χρήσι :

α. Τους άσχολουμένους μέ τήν έλασματοποίησι, οί
όποιοι, άπό ογκώδεις πλάκες, παράγουν λαμαρίνες καί άλου-
μινόχαρτο, μέ τήν βοήθεια μεγάλων καί ισχυρών έγκαταστά-
σεων.

β. Τούς άσχολουμένους μέ τήν συρματοποίησι, οί
όποιοι, έπεξεργαζόμενοι στρογγυλές κολώνες άλουμινίου,
κατασκευάζουν σύρμα, σωλήνες ή προφιλέ πού χρησιμοποιούνται 

στήν οικοδομική, στις διακοσμήσεις καί στις
έλαφρές μεταλλικές κατασκευές.

Ό κ. Παππάς πραγματοποιεί τό γέμισμα ενός φούρνου 
πετρελαίου, αδειάζοντας εναν κάδο πού περιέχει6 τόννους ρευστού μετάλλου.

M. Pappas effectue un remplissage de four à fuel, en
faisant basculer une poche contenant 6 tonnes de métal
liquide.

III FONDERIE

Dans le précédent Bulletin, nous avons vu comment, 

en partant de l'alumine fabriquée dans l'Usine
de St. Nicolas, et de l'énergie électrique achetée à
D.E.H., s'effectuait la production d'aluminium.

La production effectuée, il reste à vendre le métal.
Pour cela, il faut matérialiser les commandes

passées par les clients. C'est le rôle du Service Fonderie.

CONTEXTE COMMERCIAL

Les acheteurs d'aluminium brut sont répartis entre :

—	La Grèce,
—	L'Europe Occidentale,
—	Les États Unis
et sont divisés en trois glands groupes d'utilisation :

a)	Les lamineuis qui, à partir de grosses plaques, obtiennent
dans de grosses et puissantes installations de la tôle et du
papier d'aluminium.

b)	Les fileurs ou extrudeurs qui, à paitir de billettes rondes,
obtiennent avec de glosses presses du fil, des tubes, ou des
profilés, servant à la menuiserie métallique, la décoration,
la consttuction d'ensembles légers.

c)	Les fondeurs, qui îefondent le métal qu'ils achètent, pour
couler des pièces de formes diverses, allant de la simple
poignée de porte, jusqu'au moteur de voiture.
Les applications de l'aluminium sont multiples et très diversifiées 

et intéressent une foule de conditions particulières
d'utilisation.

Ό υπεύθυνος προγραμματισμού κ. Κορτέσης μπροστά στον πίνακα παρακολουθήσεως της πορείας των
παραγγελιών.

L'agent d'ordonnancement, M. Kortessis, devant le
planning d'avancement des commandes.
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Ό κ Κυριαζής έργοδηγός στην αίθουσα έλεγχου
M Kyriazis chef de poste dans la salle de contrôle

γ Τούς άσχολουμένους μέ τήν άνάτηξι του αγοραζομένου
μετάλλου για νά χυτεύσουν αντικείμενα διαφόρων μορφών
από τό άπλό πόμολο της πόρτας μέχρι τόν κινητήρα του
αυτοκινήτου

Οί έφαρμογές του αλουμινίου είναι πολυάριθμες ποικιλόμορφες

και αφορούν ενα μεγάλο αριθμό ειδικών χρήσεων
Για τόν λόγο αύτό τό μέταλλο πρέπει νά εχη μιά προσδιορισμένη

σύνθεσι και μια μεταλλουργική δομή τυποποιημένη
και σταθερή πού θά επιτρέψουν τήν παρασκευή ένός

τελικοΟ προϊόντος καλής ποιότητος Αύτή ή φροντίδα άπο
τελεϊ τήν δραστηριότητα του Χυτηρίου

ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Τό ρευστό μέταλλο πού προέρχεται άπό τις λεκάνες τής
Ηλεκτρολύσεως μεταφέρεται στό Χυτήριο και χύνεται

μέσα σέ φούρνους πού θερμαίνονται μέ πετρέλαιο
Μέσα σ αύτούς τούς φούρνους τό μέταλλο υφίσταται

εναν καθαρισμό γιά νά απαλλαγή από όλα τά ξένα σώματα
πού τό ρυπαίνουν

Ανάλογα μέ τις ανάγκες προστίθενται στό αλουμίνιο
διάφορα μέταλλα όπως πυρίτιον σίδηρος μαγνήσιον τι
τάνιον ώστε νά αποκτά προκαθωρισμένη ποιότητα

Αντίθετα σέ άλλες περιπτώσεις ώρισμένα μέιαλλα
αφαιρούνται

Κατά τήν διάρκεια όλης αύτής τής φάσεως τής έργασίας
είναι άπαραίτητη ή στενή συνεργασία μέ τό Χημείο τό όποιο
προσδιορίζει μέ τήν βοήθεια του φασματογράφου τις περιεκτικότητες

των διαφόρων μετάλλων μέσα στό αλουμίνιοΉ βοήθεια αύτή τοΰ Χημείου είναι πολύτιμη διότι άπό αύτήν
έξαρτάται κατά μεγάλο μέρος ή ποιότητα τού άλουμινίου

Οταν μιά σειρά αναλύσεων δίνη ικανοποιητικά άποτε
λέσματα τό μέταλλο μεταγγίζεται σέ ήλεκτρικό φούρνο τής
ίδιας χωρητικότητος γιά νά επακολούθηση ή χύτευσις

Γιά τήν πραγματοποίησι τής χυτεύσεως ή ήλεκτρική
θέρμανσις έξασφαλίζει τήν διατήρησι τού μετάλλου στήν
επιθυμητή θερμοκρασία χωρίς τόν κίνδυνο ρυπάνσεως

Ή χύτευσις πραγματοποιείται σέ ειδικές έγκαταστάσεις
οΐ όποιες μοιάζουν μέ ασανσέρ πού κατεβαίνουν μέ πολύ
άργό ρυθμό

Οί πλάκες και οί κολώνες χυτεύονται καθέτως σέ μήκος
μέχρι 6 μέτρα και πολλές μαζί κάθε φορά

Οί κ.κ Μανάρας και Γκώνιας τή στιγμή πού συναρμολογούν

τήν έγκατάστασι γιά χύτευσι τετραγώνωνκολωνών δύο φορές άπό 20 κομμάτια
M M Manaras et Gonias pendant la mise au point du

poste de coulée pour billettes carrées 2 fois 20 billettes

Pour cela chaque métal doit avoir une composition déterminée

une structuie métallurgique adaptée et constante qui
permettent d'obtenir un produit fini de bonne qualité

C'est Γ activité de la Fonderie

CIRCUIT DU MÉTAL

Le métal liquide provenant des cuves d'Électrolyse est
amené en Fonderie et déversé da.is des fours chauffés au fuel

Dans ceux-ci le métal subit une épuration destinée à le
débarrasser de tous les corps étrangers qui le souillent

Selon les besoins des additions de métaux tels que Silicium

Fer Magnésium Titane sont ajoutés à l'aluminium
pour obtenir des qualités particulières

Dans d'autres cas certains métaux au contraire sont
éliminés

Pendant toute cette phase du travail il est souvent fait
appel au Laboratoire qui analyse avec le spectrogiaphe les
teneurs des différents métaux dans l'aluminium Cette aide est
très précieuse car elle conditionne une partie impcrtante de
la qualité

Quand une série de conti ôles donne des résultats satisfaisants

le métal est transvasé dans un four électrique de même
capacité pour être coulé

Pour cette opération le chauffage électrique permet de
maintenir le métal à la température voulue sans introduire
d'impuretés

La coulée s'effectue dans des appareils spéciaux qui ressemblent

à des ascenseurs descendant très doucement

Les plaques ou les billettes sont coulées verticalement
jusqu'à des longueurs de 6 mètres et plusieurs à la fois

Le métal liquide est refroidi avec de l'eau et l'aluminium
se solidifie au fur et à mesure de la descente

Il existe toujours une zone supérieure où le métal reste
liquide pendant toute la coulée et c'est la partie la plus délicate
c<ir les variables de température de débit d'eau de vitesse de
descente etc ont beaucoup d'importance sur cette zone en
permanente solidification qui est le siège de la qualité du
métal
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Ό κ. Αθανασίου, χύτης, επιθεωρεί τις κολώνες
πού μόλις έχύτευσε.

M. Athanassiou, couleur, inspecte les billettes, qui
viennent d'être coulées.

Τό ρευστό μέταλλο ψύχεται μέ τήν βοήθεια ύδατος και τό
αλουμίνιο στερεοποιείται κατά τήν διάρκεια της καθόδου
του (μέ τό ασανσέρ).

Σέ όλη τή διάρκεια της χυτεύσεως ή ανωτέρα ζώνη του
μετάλλου παραμένει ρευστή και αύτό αποτελεί τό πιό λεπτό
σημείο, διότι οί μεταβολές της θερμοκρασίας, της στάθμης
του νερού, της ταχύτητος της καθόδου κλπ., παίζουν σπουδαίο 

ρόλο στή ζώνη αύτη, πού βρίσκεται ύπό συνεχή στε-
ρεοποίησι και άποτελεΐ τήν βάσι της ποιότητος του μετάλλου.

Τό διπλανό σχεδιάγραμμα δίνει μια γενική ιδέα της συνεχούς 

χυτεύσεως. Είναι μια μήτρα, πού ψύχεται μέ τήν βοήθεια 

ύδατος, και της οποίας μόνον ό πυθμένας μπορεί νά κατέρχεται. 

Ή στάθμη του ρευστού μετάλλου διατηρείται σταθερή 

μέσα στή μήτρα μέ πλωτήρες. Ή πλάκα ή ή κολώνα
διαμορφώνεται συνεχώς, ενώ ό πυθμένας μετακινείται πρός
τά κάτω.

"Αφού τελειώση ή χύτευσις, πραγματοποιείται τό ξεκαλού-
πωμα μέ τήν βοήθεια γερανογεφύρας, στήν όποια προσαρμόζονται 

ειδικά έξαρτήματα. Έν συνεχεία γίνεται μιά σειρά
ελέγχων, γιά νά έξακριβωθη έάν ή ποιότητα τοΰ μετάλλου
είναι σύμφωνη πρός τις προδιαγραφές.

"Υστερα άπ' αύτό, οί πλάκες και οΐ κολώνες ύφίστανται :

α) Κοπή μέ πριόνι στό ζητούμενο μήκος και συσκευασία
πρός άποστολήν, έπειτα άπό ζύγισμα και μαρκάρισμα.

β) "Ενδεχομένως μιά θερμική έπεξεργασία, πού όνομάζεται
όμογενοποίησις, μέσα σ' εναν ειδικό φούρνο, μέ σκοπό νά
βελτιωθούν μερικές'ΐδιότητες.

"Υστερα άπό εναν τελικό έλεγχο άποφασίζεται ή άπο-
θήκευσις τοΰ μετάλλου, μέ σκοπό νά γίνη ή προώθησίς του
πρός τούς πελάτες.

Τό κύκλωμα τοΰ μετάλλου πού προορίζεται γιά άνάπτυξι
(χελώνες) είναι πιό άπλό, αλλά είναι άπαραίτητη ή ίδια σειρά
ελέγχων ποιότητος.

Ή διαδοχή τών διαφόρων εργασιών της παραγωγής είναι
άρκετά άπλή, άλλά άπαιτεΐται μεγάλη άκρίβεια, διότι κάθε
εικοσιτετράωρο ή Ήλεκτρόλυσις παράγει 210 χάννους άλου-
μινίου, πού πρέπει οπωσδήποτε νά μετατραπή σέ έμπορεύσιμα
προϊόντα. Οί ήμερομηνίες άποστολής μέ πλοία καθορίζονται
έκ τών προτέρων και έπιβάλλεται νά τηρούνται, διότι άπό τήν
άλλη πλευρά οί πελάτες άναμένουν τό μέταλλο πού έχουν
άνάγκη.

Γιά νά έξασφαλισθή αύτή ή ακρίβεια, όλες οί έργασίες

Le schéma ci-dessous permet de saisir l'idée générale de la
coulée continue. C'est une boîte, refroidie avec de l'eau, et
dont le fond seul peut descendre. On maintient le niveau du
metal liquide fixe dans la boîte, par des flotteurs. La plaque
ou la billette se forme en continu, suivant le déplacement
du fond.

Quand la coulée est terminée, le démoulage s'effectue au
pont loulant, avec de grosses pièces spécialisées.

Une série de contrôles est alors effectuée, pour s'assurer
que la qualité du métal est conforme aux normes.

Les plaques et les billettes subissent alors, soit :

—	Un sciage, à la longueur demandée, et un conditionnement
pour l'expédition, après pesage et marquage.

—	Un traitement thermique, appelé homogénéisation, dans un
four spécial, pour augmenter certaines propriétés.
Un contrôle final décide de la mise en stock du métal, en

vue de l'expédition veis les clients.
Le circuit du métal destins à la refusion (lingots) est plus

simple, mais les mêmes contrôles de qualité sont indispensables.
La succession des opérations de fabrication est assez simple,

mais demande une grande précision, car chaque jour l'Électro-
lyse produit 210 tonnes d'aluminium, qu'il faut absolument
transformer en produits vendables. Les dates d'expédition par
bateaux sont prévues longtemps à l'avance et il est important
de les respecta, cat à l'arrivée les clients attendent le métal,
dont ils ont besoin.

Pour obtenir cette précision, toutes les opérations de fabrication 

sont planifiées, c'est-à-dire prévues à l'avance. Une des
fonctions essentielles des agents travaillant à la Fondeiie est
de tout faire pour respecter le planning prévu.

!ΑΧουμΐνιον psi/ero*
Aluminium liquids

Σ-Χ.πματιιιον όιαγραμμα euv£.xoûs scutsl/ssois

Schê,7r7t3   g/e  principe  de- /=?   cou/é.e. aonJinije.

MATÉKIEL

Pour réaliser les opérations ci-dessus, le matériel implanté
dans la Fonderie comprend :

a) 6 fours chauffés au fuel, totalisant une capacité de 105

tonnes, ce qui indique déjà que, pour absorber la production 

électrolyse, chaque four doit être rempli au moins
deux fois dans la journée.
Or, le métal à produire peut se présente! sous forme d'alliages, 

ou de métal conducteur, ou encore de métal destiné
au papier d'aluminium, qui demandent beaucoup de soins
et sont longs à élaborer.
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παραγωγής προγραμματίζονται δηλαδή καθορίζονται έκ των
προτέρων Ενα άπό τά βασικώτερα καθήκοντα των εργαζομένων

στό Χυτήριο είναι νά κάνουν τό πάν για νά τηρηθή τό
προκαθωρισμένο πρόγραμμα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για νά πραγματοποιηθούν ο ανωτέρω εργασίες τό Χυτήριο

είναι έξωπλισμένο μέ τις εξής εγκαταστάσεις
α 6 φούρνους πού θερμαίνονται μέ πετρέλαιο συνολικής

χωρητικότητος 105 τόννων πράγμα πού σημαίνει ότι για νά
άπορροφηθή ή παραγωγή της Ηλεκτρολύσεως κάθε φούρνος
πρέπει νά γεμισθή τουλάχιστον δυό φορές τό εικοσιτετράωρο

Παράλληλα τό πρός παραγωγήν μέταλλο είναι δυνατόν νά
ζητηθή είτε ύπό μορφήν κραμμάτων είτε ύπό μορφήν άγιογί
μου μετάλλου ή ακόμη ώς μέταλλο γιά άλουμινιόχαρτο
πράγμα πού άπαιτεί πολλές φροντίδες και σημαντικό χρόνο
επεξεργασίας

Επίσης είναι απαραίτητος ενας συνεχής προσεκτικός
προγραμματισμός γιά νά μετατρέπεται τό πλεόνασμα του
διαθεσίμου μετάλλου σέ άλλα έμπορεύσιμα προϊόντα

Τούς φούρνους πετρελαίου χειρίζονται οί οδηγοί φούρνου
οί όποιοι έχουν τήν ευθύνη των καυστήρων του κυκλώματος
θερμοκρασίας τής εισαγωγής των μετάλλων προσθέσεως της
άναδεύσεως καί τής λήψεως δειγμάτων πρός ελεγχον

β 4 ηλεκτρικούς φούρνους συνολικής χωρητικότητος 70
τόννων πού προορίζονται νά δέχωνται τό μέταλλο άπό τούς
φούρνους πετρελαίου μετά τόν καθαρισμό καί τήν έπίτευξι
τής σωστής συνθέσε(ος

Ό βασικός προορισμός των είναι νά έξασιραλίζουν μέ
μιά θέρμανσι χωρίς κίνδυνο ρυπάνσεως τήν καθίζησι των
άκαθαρσιων καί τήν άπαέρωσι τού μετάλλου κατά τήν διάρκεια

τής απαραιτήτου παραμονής αύτοϋ έν ακινησία
Πράγματι οί επεξεργασίες πού προηγήθηκαν έγιναν

αφορμή νά εισχωρήσουν στό μέταλλο διάφορες άκαθαρσίες
καί ή άνάδευσις πού είναι απαραίτητη γιά τήν καλή άνάμιξι
δημιουργεί στό μέταλλο οξείδια πού έχουν δυσμενή έπί
δρασι στήν ποιότητα των προϊόντων

Έξ άλλου ή θέρμανσις μέ πετρέλαιο δημιουργεί μιά
τέτοια άτμόσφαιρα καί μιά ύπερθέρμανσι τής επιφανείας τοϋ

Ό κ Φυρίγος αποθέτει μια ττλάκα 5 τόννων ή
όποια πρός το παρόν αντιπροσωπεύει τό πιο ογκώδες
σχήμα πού χυτεύεται στο Εργοστάσιο μας

M Fyrigos termine le démoulage d'une plaque de 5

tonnes qui actuellement est le plus gros format coulé
à ADG

ΟΊ κ κ Ρούλιας καί Μπουρλής χύται χελωνών κατά

τήν διάρκεια τής εργασίας των

M M Roulias et Bourlis couleurs-lingots à leur poste
de travail

Une programmation importante et permanente doit canaliser

vers d'autres produits le surplus de métal disponible
Les fours à fuel sont ttavaill?s par les conducteurs de fours
qui ont la charge des brûleuis du cycle de température
des introductions de métaux d'addition des brassages et des

prises d'analyse de contrôle
b 4 fours à chauffage électrique totalisant une capacité de

70 tonnes qui sont destinés à recevoir le métal des fours
à fuel aptès épuration et mise à la bonne composition
Leur principale fonction est d'assurer par un chauffage très

pur la décantation et le dégazage du métal dans une période
de repos du métal qui est indispensable
En effet les traitements précédents ont introduit des impuretés

et l'agitation nécessaire à un bon mélange crée au
sein du métal des oxydes très mauvais pour la qualité des

produits
D'autre part la chauffe au mazout crée une atmosphère
et une surchauffe de la surface propices à l'absorption de

gaz dans le métal Ce gaz est de l'hydrogène qui doit être
éliminé sinon des bulles se forment dans le métal au moment

de la solidification
Le contrôle du dégazage se fait avec une pompe à vide
qui exagère la teneur en gaz d'un échantillon de métal
liquide et permet ainsi d'apprécier l'absence ou la présence
résiduelle de gaz

c 8 chantiers de coulée continue qui sont alimentés par les
fours électriques dont la température est fixée à quelques
degrés près
Ce matériel assure la mise en ferme dans des conditions
métallurgiques précises des billettes et des plaques
De nombreux problèmes de matériel sont posés par la coulée
continue et demandent une étroite et permanente collaboration

de l'entretien avec la fabrication
En patticulier la qualité de l'état de surface des plaques
dépend beaucoup de l'état des lingotières utilisées qui
doivent être constamment vérifiées et réparées

d Les plaques et billettes démoulées à l'aide des ponts roulants
sont amenées sur deux scies à plaques et une scie à billettes
qui après avoir éliminé les parties ne correspondant pas à

une coulée métallurgiquement stable débitent les longueurs
demandées pai les clients

e Le métal peut ensuite être traité dans le four d'homogénéi
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μετάλλου πού έχουν σάν επακόλουθο την άπορρόφησι
αερίου μέσα σ'αύτό Το αέριο είναι υδρογόνο πού πρέπει νά
άφαιρεθή διότι άλλοιώς σχηματίζονται φυσαλλίδες μέσα στό
μέταλλο κατά τήν στιγμήν της στερεοποιήσεως

Ό έλεγχος της άπαερώσεως γίνεται μέ μιάν αντλία κενού
πού μεγεθύνει τήν περιεκτικότητα σέ αέριο ένός δείγματος
ρευστού μετάλλου και ετσι έπιτρέπει νά προσδιορισθή ή
απουσία ή ή παρουσία ύπολειμμάτων άερίου

γ 8 τραπέζια συνεχούς χυτεύσεως πού τροφοδοτούνται
από τούς ηλεκτρικούς φούρνους τών οποίων ή θερμοκρασία
είναι σταθερή μέ άκρίβεια ελαχίστων βαθμών

Οί εγκαταστάσεις αύτές εξασφαλίζουν τήν μορφοποίησι
τοΰ μετάλλου σέ κολώνες και πλάκες κάτω από ακριβείς
μεταλλουργικές συνθήκες

Ή συνεχής χύτευσις δημιουργεί πολυάριθμα προβλήματα
σχετικά μέ τήν κατάστασι τοΰ υλικού πού άπαιτοΰν μια
στενή και συνεχή συνεργασία τοΰ τμήματος συντηρήσεως μέ
τό τμήμα παραγωγής

Ιδιαίτερα ή κατάστασις της έπιφανείας τών πλακών
έξαρτάται κατά πολύ από τήν κατάστασι τών χρησιμοποιουμένων

καλουπιών τά όποια πρέπει νά έλέγχωνται και νά
έπισκευάζωνται συνεχώς

δ Οί πλάκες και οί κολώνες πού ξεκαλουπώνονται μέ
τήν βοήθειαν γερανογεφυρών μεταφέρονται πάνω σέ δύο
έγκαταστάσεις πριονιών γιά πλάκες και σέ μιά για κολώνες
όπου άφαιροΰνται τά τμήματα πού δέν ανταποκρίνονται σέ
μιά χύτευσι σταθερή άπό μεταλλουργικής πλευράς και κόβονται

σέ κομμάτια σύμφωνα μέ τις παραγγελίες τών πελατών
ε Είναι δυνατόν έν συνεχεία νά γίνη έπεξεργασία τοΰ

μετάλλου μέσα στόν φοΰρνο όμογενοποιήσεως ό οποίος
έξασφαλίζει στα κράματα ιδιαίτερες ιδιότητες άπαραίτητες
γιά τήν παραγωγή προϊόντων σέ μορφή σύρματος

Μετά άπό όλα αύτά και ύστερα άπό διαφόρους άλλους
ελέγχους κατά τήν διάρκεια τής παραγωγικής διαδικασίας
τό Τμήμα Ελέγχου συγκεντρώνει όλα τά στοιχεία και λαμβάνει
τήν τελικήν άπόφασι νά καταχωρήση τό μέταλλο σέ εμπορεύσιμα

προϊόντα ή σέ έλαττωματικά πού θά ύποστοΰν άνά
τηξι Ή εργασία αύτή είναι σημαντική και εχει αποφασιστική

σημασία
Μετά τήν δεματοποίησι τήν συσκευασία τό μαρκάρισμα

καί τό ζύγισμα τό μέταλλο είναι έτοιμο προς άποστολήν και
άποθηκεύεται κατά ποιότητα καί κατά πελάτην προκειμένου
αργότερα νά φορτωθή

Μέ λίγα λόγια προορισμός τοΰ Χυτηρίου είναι νά μετα
τρέπη τό άκατέργαστο αλουμίνιο σέ έμπορεύσιμα προϊόντα
ποιότητος τά όποϊα θά πρέπη νά άντιμετωπίσουν μέ επιτυχία
τήν έπίδρασι τοΰ συνεχώς αΰξανομένου συναγωνισμοΰ

Τό πράγμα αύτό αποτελεί τόν πρώτο κρίκο μιας άλυσίδας
άπό πολυάριθμες καί συχνά περίπλοκες έπεξεργασίες πού
θά ύποστή τό μέταλλο γιά νά καταλήξη στα διάφορα τελικά
προϊόντα

Κατά τήν διάρκειαν αυτών τών διαδοχικών μετασχηματισμών
τό μέταλλο έχει πάντα μαζί του τήν κληρονομιά τής

άρχικής του ποιότητος
Μιά πλάκα κακής ποιότητος θά δημιουργήση πάντα

δυσκολίες σέ μιά οποιαδήποτε στιγμή τοΰ μετασχηματισμού
της Λαμβανομένων ύπ όψιν τών τεραστίων μέσων πού
άπαιτοϋνται γιά τόν μετασχηματισμό τοΰ αλουμινίου ή ποιότητα

εχει μιά πρωταρχική σημασία τόσο γιά τήν διάδοσι τοΰ
μετάλλου αύτοΰ στόν κόσμο όσο καί γιά τήν φήμη τής Εταιρείας

πού τό παράγει

Χελώνες αλουμινίου έτοιμες για εξαγωγή Στην
διεθνή αγορά θά αντιπροσωπεύσουν τήν ποιότητα τοΰ
Αλουμινίου τής Ελλάδος

Prêts au départ Sur le marché mondial ils témoigneront
de la qualité ADG

sation qui assure aux alliages des qualités recherchées dans
les fabrications de produits filés

A ce stade et après d'autres examens en cours de fabrication

la section Contrôle reprenant tous les éléments prononce
la décision de classer le métal en produits vendables ou en
rebuts à refondre Cette fonction est decisive et importante

Après empilage emballage marquage pesage le m^tal prêt
à l'expédition est stocké par qualités et par clients en vue de
l'embarquement ultérieur

En résumé la vocation du Service Fonderie est de ttans
foimer l'aluminium biut en produits vendables de qualité qui
doivent suppôt te avantageusement l'action toujours accrue de
la concurrence

C'est le premier maillon d'une chaîne d'opéiations nombreuses
et souvent complexes que le métal subira pour aboutir aux
différents produits finis

Au coûts de ces transformations successives le métal traîne
avec lui l'hérédité de sa qualité initiale

Une plaque de mauvaise qualité donnera toujours à un
moment donné de sa transformation des difficultés Compte
tenu des moyens énormes né essités pour la trarsformation
de l'aluminium la qualité a une importance très grande tant
pout le progrès de ce métal dans le monde que pour la réputation

de la Société qui le produit

Ό Κος CLAUDE MASSOL Γενικός
Διευθυντής τής Α Ε Αλουμίνιον τής
Ελλάδος εξελέγη Πρόεδρος τοϋ έν
Ελλάδι Γαλλικού Εμπορικού Επιμελητή

ρίου

Monsieur Claude MASSOL Directeur
Général d'ADG a été élu Président de
la Chambre de Commerce Française
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

CONNAISSANCE DES VILLAGES
DE NOTRE RÉGION

ΔΙΣΤΟΜΟ ΚΑΙ ΔΕΣΦΙΝΑ DISTOMON ET DESFINA

Δίστομον Ή εκκλησία τοΰ Αγίου Νικολάου Distortion L'église de St Nicolas

Συνεχίζοντας τις επισκέψεις μας στα διάφορα
χωριά της γειτονικής περιοχής θα γνωρίσωμε σήμερα

άκόμη δύο Τό μαρτυρικό Δίστομο πού
τόσες φορές τοχουμε διασχίσει χωρίς να σταμα
τήσωμε καί τή γραφική Δεσφίνα πού βρίσκεται
τόσο κοντά αλλά τήν ξέρομε τόσο λίγο

Poursuivons notre tournée à travers la région en
nous attardant cette fois dans deux villages très
proches Le village martyr de Distomon que nous
traversons régulièrement sans nous arrêter et le pittoresque

village de Desfina que nous connaissons si

peu malgré sa proximité

ΔΙΣΤΟΜΟ DISTOMON

Τό έπίθετο μαρτυρικό μπήκε μπροστά από τό Δίστομο
όχι για να χαράκτη ρίση τό χωριό αλλά για νά θυμίζη ενα
φρικτό ιστορικό γεγονός του τελευταίου πολέμου Τήν άγρια
σφαγή 232 κατοίκων του από τα Γερμανικά στρατεύματα στις
10 Ιουνίου τοΰ 1944 Προηγουμένως μια γερμανική φάλαγγα
προχωρούσε πρός τό Στεϊρι καί έπεσε σέ ένέδρα Ελλήνων
ανταρτών με αποτέλεσμα νά φονευθούν μερικοί Γερμανοί
Τό γεγονός αύτό εξαγρίωσε τούς Γερμανούς οί όποιοι επέστρεψαν

στό Δίστομο καί τό μετέβαλαν σέ μια κόλασι αίματος καί
φωτιάς Εσφαζαν χωρίς διάκρισι από άβάπτιστα νήπια μέχρι
γέροντες 90 καί πλέον έτών Οσοι σώθηκαν τό χρωστούν στή
νύχτα πού όταν έφτασε υποχρέωσε τούς Γερμανούς ν'απο
συρθουν άφήνοντας μισοτελειωμένο τό φρικτό τους εργο

Nous avons qualifié Distomon de village martyr pour
rappeler l'horreur d'un événement qui s'y est déroulé pendant
la dernière guerre au mois de Juin 1944 un corps de troupe
allemand se dirigeant vers Stiri fut pris dans une embuscade
dressée par des résistants et perdit quelques hommes Par
représaille Distomon fut incendié et 232 de ses habitants massacrés

sans distinction de sexe ni d'âge puisque périrent des
nourrissons de quelques mois et des vieillards âgés de plus de
90 ans Seule la nuit obligea les Allemands à se îetirer et permit
à quelques habitants de s'échapper

L'histoire de Distomon ne se limite heureusement pas à cet
événement En remontant dans le passé nous le retrouverons
dans la glorieuse histoire de la révolution de 1821 en rapport
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Δίστομον Ή κάτω πλατεία με τα πλατάνια

Distortion La place d'en bas avec ses platanes

Ή ιστορία του Διστόμου δέν περιορίζεται βέβαια μονάχα
στό πιό πάνω γεγονός Κάνοντας μιά αναδρομή στο παρελθόν
θά τό ξανασυναντήσουμε στις ένδοξες σελίδες της ιστορίας
της επαναστάσεως του 1821 συνυφασμένο μέ τό όνομα του
Καραϊσκάκη και θά σταματήσουμε άρκετά χρόνια πρό Χρίστου

στην άρχαία Αμβροσσο Ή Αμβροσσος ή Αμβρυσ
σος ήταν πόλις φωκική χτισμένη στή θέσι τοϋ σημερινού
Διστόμου Καταστράφηκε δέ άπό τόν Μακεδόνα Φίλιππο τό
346 π Χ μετά τήν ήττα των Φωκέων στόν Ιερό πόλεμο Από

τήν άρχαία αυτή πάλι σώζονται μέχρι σήμερα έλάχιστα
τμήματα ένός μεγάλου τείχους και τό ονομά της Είρηνο
δικεϊον Άμβρυσσοϋ λένε και γράφουν επισήμως και όχι
Διστόμου Κάτι είναι κΓ αύτό

Τό σημερινό Δίστομο δέν θυμίζει καθόλου άρχαιότητα
Είναι ενα κλασσικό χωριό μέ στενούς εσωτερικούς δρόμους

étroit avec le nom de Karaïskakis et plus encore quelques
années avant Jésus Christ sous le nom d'Amvrossos Amvrossos
ou Amvryssos était une ville de Phocide bâtie sur l'emplacement

actuel de Distomon Elle fut détruite par Philippe de

Macédoine en 346 A.C après la défaite des Phocéens pendant
la Guerre Sainte De cette ville ancienne il ne subsiste aujourd'hui

que quelques pans de mur et par contre son nom est

toujours employé officiellement lorsque l'on parle du Tribunal
de Paix d Amvryssos et non de Distomon

L'actuel Distomon ne rappelle rien de son antique passé
C'est un village classique avec de petites rues étroites qui
pourraient mettie un peu de pittoresque mais les eaux qui y
coulent librement dévoilent une voirie déficiente Les constructions

évoluent rapidement et transforment le village—preuve
de l'élévation du niveau de vie des habitants

Actuellement notre cité d'Aspra Spitia dépend de la Commune

de Distomon On trouve à Distomon un Tribunal de
Paix un poste de Gendarmerie un bureau de Postes ainsi

qu'un Dispensaire rural et un Dispensaire de PIKPA pour
enfants une école primaire et un Gymnase

Enfin les magasins se multiplient et le village offre deux
salles de cinéma et deux hôtels dont un récent disposant du
confort moderne

Saint Nicolas est le piotecteur de Distomon La grande
église qui lui a été consacrée est située au centre du village
et on y célèbre chaque année le 20 Mai l'anniversaire de la
translation des reliques de St Nicolas les manifestations se

poursuivent le lendemain par la fête de St Constantin et de

Ste Hélène
La Mairie de Distomon est propriétaire de 80 km2 dont

4,5 km2 couverts de forêts 45 km2 réservés au pâturage et

12,5 km2 à la culture principalement de céréales olives et

vignes Les vignes donnaient il y a quelques années du vin
abondant mais la culture a été détruite presque entièrement
par le phylloxéra Elles sont maintenant remplacées par des

vignes d'origine américaine qui résistent à cette maladie Le

cheptel du village est d'environ 8.000 à 9.000 chèvres et moutons
Les revenus de la culture et de l'élevage sont minimes et

ne peuvent suffire à faire vivre les 2.300 habitants du village
Heureusement pour ceux-ci les mines de bauxite des frères
Barlos ont leur siège à Distomon et occupent à peu près 70

de la main d'oeuvre Les femmes également participent au revenu

familial avec leur métier à tisser qu'elles font travaillei
au profit de commerçants d'Arachova 11 en existe 400 dans
le village

Les problèmes essentiels de Distomon sont actuellement

Δίστομον
Αττοψις του χωριού

Distomon
Vue du village
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Δεσφίνα.
Μία αποψις τοΰ χωριού.
Desfina.
Une vue du village.

πού προσθέτουν κάποια νότα, αλλά τά νερά πού κυλάνε
ελεύθερα πάνω σ' αύτούς, μαρτυρούν τήν ελλειψι ολοκληρωμένου 

αποχετευτικού δικτύου. Παράλληλα ενας οικοδομικός 

οργασμός είναι καταφανής σ' όλόκληρο τό χωριό, πού
τείνει να τό μεταμόρφωση και πού συγχρόνως αποδεικνύει
τήν καλή οικονομική κατάστασι των κατοίκων του.

Τό Δίστομο είναι τό μόνο άπό τά κοντινά χωριά, πού αποτελεί 

ίδιον Δήμον, στον όποιον ύπάγεται μέχρι στιγμής και
ό δικός μας οικισμός των "Ασπρων Σπιτιών. Είναι εδρα
Ειρηνοδικείου, Σταθμού Χωροφυλακής, Ταχυδρομικού Γραφείου, 

Τηλεγραφείου και έχει ακόμη αγροτικό ιατρείο και
ιατρείο τοΰ ΠΙΚΠΑ. 'Από Σχολεία εχει πλήρες Δημοτικό και
εξατάξιο Γυμνάσιο.

Τέλος έχει αρκετά κατάστηματα, δύο κινηματογράφους
και δύο ξενοδοχεία, άπό τά όποια τό ένα είναι τελείως καινούργιο 

μέ σύγχρονες άνέσεις.
Προστάτης τοΰ Διστόμου είναι ό "Αγιος Νικόλαος, στή

χάρι τοΰ όποιου έχουν αφιερώσει τή μεγάλη τους εκκλησία
στό κέντρο τοΰ χωριού. Πανηγυρίζουν κάθε χρόνο στις 20
Μαΐου (άνακομιδή λειψάνων "Ay. Νικολάου) και οί έορτα-
στικές εκδηλώσεις συνεχίζονται και τήν άλλη μέρα, έορτή
των ϊσαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Στόν Δήμο Διστόμου ανήκει μία εκτασι 80 τετρ. χιλμ., έκ
των όποιων τά 4,5 είναι δάση, τά 45 βοσκότοποι και τά 12,5
γεωργική γη, στήν όποία καλλιεργούνται κυρίως σιτηρά,
έληές και άμπέλια. Τά αμπέλια έδιναν μέχρι πριν λίγα χρόνια
άφθονο κρασί, άλλά καταστράφηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά
άπό φυλλοξέρα. Τώρα τά άντικαθιστοΰν μέ άμερικανική
ποικιλία, πού άντέχει σ' αύτή τήν άρρώστια. Στούς βοσκότοπους 

τρέφονται γύρω στις 8.000 - 9.000 αιγοπρόβατα.
Τά εισοδήματα όμως άπό τήν γεωργία και τήν κτηνοτροφία

είναι τόσο μικρά, πού δεν θά άρκοΰσαν ποτέ νά διαθρέψουν
τούς 2.300 περίπου κατοίκους τοΰ χωριοΰ. Εύτυχώς γι' αΰτούς
ύπάρχουν τά μεταλλεία των αδελφών Μπάρλου, πού έχουν τήν
έδρα τους στό Δίστομο και άπασχολοΰν περίπου τό 70%
τοΰ εργατικού δυναμικού. Και ό κύκλος τοΰ εισοδήματος
συμπληρώνεται μέ τήν έργασία τών γυναικών στόν αργαλειό.
Υπάρχουν περίπου 400 άργαλειοί, στούς οποίους οί γυναίκες
φτιάχνουν διάφορα ύφαντά γιά λογαριασμό ώρισμένων έμπορων 

άπό τήν Αράχοβα.
Τά προβλήματα τοΰ Διστόμου περιορίί'ονται σήμερα στήν

συμπλήρωσι τοΰ αποχετευτικού δικτύου, στήν έπίστρωσι μέ
τσιμέντο τοΰ εσωτερικού όδικοΰ δικτύου και κυρίως στήν
έκτέλεσι έργων ύδρεύσεως. Τό νερό είναι λιγοστό και έρχεται
άπό τήν περιοχή τοΰ Ζεμενοΰ. Έκεϊ γίνονται πάλι ώρισμένες

des problèmes de voirie concernant les égoûts, les rues adjacentes 

et l'adduction d'eau. Actuellement l'eau piovient de la
source de Zéménos mais le débit de celle-ci est insuffisant pour
couvrir les besoins du village et de nouvelles prospections sont
en cours.

Le grand animateur des travaux déjà îéalisés, ou en projet,
est Monsieur Barlos, Maire de la Commune. Il ne se coitente
pas de suivre de près la réalisation de ces travaux mais il y
apporte l'aide technique et financière de sa Société.

Nous terminons notre visite de Distomon en remerciant
vivement M. Äthan. Kaïlis, adjoint du Maire, et M. loan.
Gamviilis, secrétaire de Mairie pour les renseignements qu'ils
ont bien voulu nous donner.

DESFINA
Desfina est un pittoresque village, bâti sur un plateau à

580 m. d'altitude, à l'Ouest du mont Kiifis (couramment Xiro-
vouni), qui est l'extrémité Sud du Parnasse. Il est très probable
qu'elle ait pris son nom de cette montagne, c'est-à-dire Kirfis —
Kirfina ou Desfina, avec l'évolution du mot. La date de sa

construction, que l'on ne peut déterminer exactement, remonterait 

au XIII ou XIV siècle apiès J.-C. Pendant l'occupation
turque, on raconte que la région de Desfina appartenait au

pacha de Jannina. Un jour, vers l'an 1800, le père d'Isaïe entoura 

de soins Ali Pacha de Jannina qui passait à cet endroit
pendant un grand orage. En guise de remerciements Ali Pacha
offrit d'une part aux habitants de Desfina les terres qui forment
leur commune et d'autre part il amena avec lui à Jannina le
jeune Isaïe pour lui faire suivre ses études qu'il compléta ensuite 

à Constantinople. Ainsi le veut la légende. D'autre pars
l'histoire nous certifie qu'Isaïe est né à Desfina en 1780. Trèt
jeune encore il prend l'habit de moine au monastère de Saint
Jean Baptiste avec Athanassios Diacos. En 1814, le Patriarche
Kyrillos l'invita à Constantinople. En 1818 il rejoint l'Hétairie
et, nommé évèque à Salona (Amfissa), commença les préparatifs 

de la révolution. En Janvier 1821 il se rend de nouveau
à Constantinople et ayant reçu des instructions du Patriarche
revient en Grèce où il se met en contact personnel avec Paléon
Patron Germanos et plusieurs auttes chefs militaires de Morée
et de Grèce Continentale. Au mois de Mais 1821 il hisse le
drapeau de la révolution dans la province de Lévadia. Il est
tué un mois plus tard pendant la bataille d'Alamana ainsi
qu'Athanassios Diacos.

Les habitants actuels de Desfina parlent très souvent, avec
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Γάμος στη Δεσφίνα κάτω άττ τον μεγάλο πλάτανο
Τόν χορό σέρνει ό κουμπάρος ακολουθούμενος άπό
τον γαμπρό καί τή νύφη

Un mariage à Desfina sous le grand platane Le témoin
des jeunes mariés conduit la dance

έρευνες γιά τήν άνεύρεσι καί άλλης πηγής ώστε νά λυθή
οριστικά τό σοβαρό αύτό πρόβλημα του χωρίου

Σ'όλα τά έργα πού έγιναν ή προγραμματίστηκαν πρωταγωνιστής

είναι ό Δήμαρχος κ Αθαν Μπάρλος Οχι μόνο
πρωτοστατεί σέ κάθε έκδήλωσι αλλά προσφέρει άφθονη καί
τήν τεχνική καί οικονομική βοήθεια της Εταιρείας πού
διευθύνει

Τελειώσαμε τήν έπίσκεψί μας στό Δίστομο εύχαριστώντας
τόν Αντιδήμαρχο κ Άθ Καΐλη καί τόν Γραμματέα τοΰ Δήμου
κ Ιωάννη Γαμβρίλη γιά τις πληροφορίες πού πρόθυμα μάς
έδωσαν

ΔΕΣΦΙΝΑ
Ή Δεσφίνα είναι μιά γραφική κωμόπολις χτισμένη σέ

υψόμετρο 580 μ σ'ενα οροπέδιο δυτικά του βουνού Κίρφις
κοινώς Ξηροβούνι πού άποτελεϊ τό νότιο παρακλάδι τοΰ

Παρνασσού Είναι δέ πιθανόν νά πήρε τό ονομά της άπό τό
ßauvo αύτό δηλαδή Κίρφις Κιρφίνα ή Δεσφίνα κατά παραφθορά

της λέξεως
Ή κτίσις της δέν είναι έπακριβώς καθωρισμένη πάντως

ανάγεται στόν 13ο μέ 14ο αιώνα μ.Χ Έπί τουρκοκρατίας
σύμφωνα μέ τήν παράδοσι ή περιοχή της Δεσφίνας άνηκε
στόν πασά τών Ιωαννίνων Κάποτε δέ γύρω στά 1800 μ.Χ
ό πατέρας τοΰ Ησαΐα περιέθαλψε τόν Άλή πασά τών Ιωαννίνων

πού περνοΰσε άπό έκεΐ στήν διάρκεια μεγάλης κακοκαιρίας

Σέ άνταπόδοσι ό Άλή πασάς έχάρισε στούς
κατοίκους της Δεσφίνης τήν περιοχή εκείνη τόν δέ Ησαΐα
έφηβο τότε πήρε μαζί του στά Ιωάννινα καί τόν σπούδασε
στέλνοντάς τον κατόπιν στήν Κωνσταντινούπολι γιά νά
συμπληρώση τις σπουδές του

Αύτά λέει ή παράδοσις Καί ή ιστορία μας βεβαιώνει ότι
ό Ησαΐας γεννήθηκε στή Δεσφίνα στά 1780 Πολύ νέος
άκόμη έγινε μοναχός στό Μοναστήρι τοΰ Ιωάννου τοΰ Προδρόμου

μαζί μέ τόν Αθανάσιο Διάκο Στά 1814 τόν κάλεσε
στήν Κωνσταντινούπολι ό Πατριάρχης Κύριλλος Τό έτος
1818 μυήθηκε στήν Φιλική Εταιρεία καί έν συνεχεία έγινε
Επίσκοπος Σαλώνων ΓΑμφίσσης και άρχισε τήν προπαρασκευή

της έπαναστάσεως Τόν Ιανουάριο τοΰ 1821 ξαναπήγε

στήν Κωνσταντινούπολι καί παίρνοντας οδηγίες άπό
τόν Πατριάρχη έπέστρεψε στήν Ελλάδα ήλθε σέ προσωπική
επαφή μέ τόν Παλαιών Πατρών Γερμανό καί μέ πολλούς
οπλαρχηγούς τοΰ Μωρηά καί της Στερεάς καί τόν Μάρτιο τοΰ
1821 ύψωσε τήν σημαία της έπαναστάσεως στήν έπαρχία

fierté d'Isaïe Leur hospitalité est grande et l'on conduit tout
étranger qui arrive au village sous le gtand platane de a place
centrale Ce platane est le centre de la vie du village c'est à

ses pieds que se déroulent les grandes manifestations et les
danses folkloriques et que sous ses ombrages se reposent les
Desfiniotes Tous les magasins du village sont groupis aux
alentours

Au dernier recensement la population de Desfina était de
3.116 habitants Les Desfiniotes sont pour la plupart agriculteurs

la culture des céréales des légumes de la vigne des
oliviers et des amandiers couvre une superficie de 3.200 hectares
d'autre part 11.500 hectares sont réservés à l'élevage de chèvres
et de moutons ainsi que de bovins dont la viande est réputée
dans la région Le miel de Desfina parfumé au thym est également

très apprécié Les Desfiniotes ont créé une Coopérative
Agricole avec un centre de distribution d'engrais et de matériel
agricole

Pendant la période du montage de notre usine de nombreux
Desfiniotes ont travaillé à St Nicolas Plusieuts font d'ailleurs
encore partie du Peisonnel de la Société Les femmes en tissant
sur leur métier pour le compte de certains commerçants d'Ata
chova accroissent de leur côté le revenu familial

La Commune de Desfina fait partie du département de la
Phocide On trouve à Desfina un Tribunal de Paix un poste
de Gendarmerie un bureau de Postes une école maternelle de
deux classes et une école primaire donation Syngrou un
centre météorologique et trois paroisses l'Assomption St
Démètre et St Charalambos qui est le protecteur du village
et dont la fête est célébrée le 10 Février Bien qu'un local existe
pour l'ouverture d'un gymnase celui-ci ne fonctionne pas encore
faute d'autorisation administrative

Des communications quotidiennes sont assurées par autocar
avec Itéa et Antikyra Un des grands projets des Desfiniotes
est l'amélioration de la route Itéa-Antikyta En effet de cette
façon Desfina deviendra plus accessible pour les voyageurs et
les touristes qui ne regretteront pas leur séjour au village
Nous ne devons pas oublier de souligner que nous avons trouvé
à Desfina un hôtel de 12 lits en très bon état confortable et
très propre

Mais le plus grand problème de la Commune d'après le
président M E Laïos et les secrétaires MM loan Papaïoannou

Μιά γερόντισσα Δεσφινιώτισσα γνέθει τή ρόκα της
ένώ ή μικρή εγγονή ποζάρει καμαρωτή

Cette jeune Desfiniote pose avec fierté aux côtés de
son aïeulle filant à la quenouille
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Λεβαδείας Σκοτώθηκε ενα μήνα άργότερα στήν μάχη της
Αλαμάνας μαζί μέ τόν Αθανάσιο Διάκο

Οί σημερινοί Δεσφινιώτες μιλοΟν πολύ συχνά γιά τόν
Ησαΐα μέ υπερηφάνεια Αύτό φυσικά δεν τους εμποδίζει νά

είναι συμπαθητικοί και φιλόξενοι Υποδέχονται μέ καλωσύνη
τόν κάθε ξένο και τόν όδηγοϋν αμέσως στήν κεντρική τσι
μεντόστρωτη πλατεία μέ τόν μεγάλο πλάτανο Ό πλάτανος
είναι τό σήμα κατατεθέν τής Δεσφίνας Έκεΐ γίνονται τά
πιο μεγάλα πανηγύρια και οί χοροί στή σκιά του ξεκουράζονται

οί Δεσφινιωτες και γύρω άπ αύτόν έχουν συγκεντρωθή
όλα τά καταστήματα παντοπωλεία κρεοπωλεία καφενεία
και ταβέρνες

Οί κάτοικοι τής Δεσφίνας υπολογίζονται σέ 3.116 άπο
γραφή 2.481 Ασχολούνται κυρίως μέ τήν γεωργία 32.000
στρέμματα καλλιεργώντας σιτηρά όσπρια άμπέλια έληές
και αμυγδαλιές Επίσης μέ τήν κτηνοτροφία 115.000 στρέμματα

βοσκότοποι διατηρούν δέ 15.000 16.000 αιγοπρόβατα
και αρκετούς μόσχους και προσφέρουν στήν κατανάλωσι τά
νοστιμώτερα κρέατα τής περιοχής Ασχολούνται άκόμη μέ
τήν μελισσοκομία πού δίνει ύπέροχο θυμαρίσιο μέλι Εχουν
ιδρύσει Γεωργικό Συνεταιρισμό μέ άποθηκευτικό κέντρο λιπασμάτων

και γεωργικών έφοδίων
Κατά τήν διάρκεια τής κατασκευής τοΰ δικού μας Εργοστασίου

εργάστηκε ενας μεγάλος άριθμός Δεσφινιωτών από
τούς όποιους αρκετοί έμειναν στό μόνιμο προσωπικό τής
Εταιρείας Τό εισόδημα τής Δεσφίνας συμπληρώνεται και
άπό τήν έργασία των γυναικών πού κατασκευάζουν υφαντά
στον αργαλειό γιά λογαριασμό έμπορων άπό τήν Αράχοβα

Ή Δεσφίνα αποτελεί ιδίαν κοινότητα πού ανήκει στόν
Νομό Φωκίδος Είναι εδρα Ειρηνοδικείου Σταθμού Χωροφυλακής

Ταχυδρομείου και Τηλεγραφείου Έχει διθέσιο
Νηπιαγωγείο και πλήρες Δημοτικό Σχολείο Δωρεά Συγγρού
Διαθέτει επίσης και κτίριο γιά τό Γυμνάσιο άπό δωρεά τοΰ
ομογενούς Γ Μελέτη αλλά δεν εχει έγκριθή άκόμη ή λειτουργία

του Εχει άκόμη Αγροτικό Ιατρείο Μετεωρολογικό
Σταθμό και τρεις ενορίες Τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου
τοΰ Άγ Δημητρίου και τοΰ Άγ Χαραλάμπους πού είναι και
ύ Προστάτης τοΰ χωριοΰ και τόν τιμούν στις 10 Φεβρουαρίου

Συγκοινωνεί τακτικά μέ τήν Ιτέα τρεις φορές τήν ήμέρα
και μέ τήν Αντίκυρα μία φοράΐ Ή βελτίωσις τοΰ δρόμου
άπό τήν Ιτέα μέχρι τήν Αντίκυρα είναι ενα άπό τά βασικά
προβλήματα τών Δεσφινιωτών Γιατί ετσι θά γίνη ή Δεσφίνα
προσιτή και γιά τούς περαστικούς και γιά τούς επισκέπτες
πού θά μείνουν πολύ εύχαριστημένοι άπό τήν διαμονή τους
Θά ήταν παράλειψι νά μή σημειώσουμε ότι βρήκαμε στή
Δεσφίνα ενα ξενοδοχείο 12 κλινών πολύ περιποιημένο
άνετο και πολύ καθαρό

Τό μεγαλύτερο όμως πρόβλημα τής Κοινότητος όπως μας
είπε ό Πρόεδρος κ Εΰθ Αάϊος και οί Γραμματείς κ κ Ίω
Παπαϊωάννου καί Κ Πετρόπουλος πού μας υποδέχτηκαν
μ έγκαρδιότητα στό Κοινοτικό Γραφείο είναι ή ϋδρευσις
Τό νερό είναι τόσο λίγο τό καλοκαίρι πού γίνεται πραγματική

διανομή μιας ώρισμένης ποσότητας κατά οικογένεια
κάθε μέρα Εύχόμαστε νά καρποφορήσουν σύντομα οί προσπάθειες

καί οί έρευνες πού γίνονται γιά τήν άνεύρεσι ύδατος
γιά νά άνακουφισθή ή καθ όλα συμπαθής καί γραφική Δεσφίνα

Πριν αποχαιρετήσουμε τήν Δεσφίνα κάναμε μιά έπίσκεψι
στό μικρό έκκλησάκι τών Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ
πού βρίσκεται δίπλα στή μεγάλη έκκλησία τοΰ Άγ Χαραλάμπους

Είναι ενα μικρό έκκλησάκι 3 Χ 6 μ περίπου
χωρίς παράθυρα καί μέ πλούσια έσωτερική διασκόσμησι μέ
τοιχογραφίες πού έγιναν επί βασιλείας Ανδρόνικου τοΰ
Παλαιολόγου τό ετος 1332 μ Χ Ή ζωγραφική κατά τούς
ειδικούς είναι καλύτερη άπό αυτή τοΰ Μυστρά ή δέ εικόνα
τής Θεοτόκου είναι ή πιό καλή τοΰ κόσμου ώς προς τήν ζωγραφική

Επιστρέφοντας είδαμε λίιγο εξω άπό τήν Δεσφίνα στά
δεξιά τοΰ δρόμου πού μας φέρνει στήν Αντίκυρα τό παλιό
μοναστήρι τοΰ Ιωάννου τοΰ Προδρόμου Εχει ώραϊες τοιχογραφίες

καί μιά πλούσια βιβλιοθήκη μέ ιστορικά κειμήλια
αλλά σήμερα είναι κλειστό διότι δέν ύπάρχει κανένας μοναχός

νά τό συντηρήση
Σημειώνουμε γιά κείνους πού θά θελήσουν νά έπισκεφθοΰν

τήν Δεσφίνα ότι απέχει μόνον 18 χιλιόμετρα άπό τά Ασπρα
Σπίτια καί ότι ό δρόμος στό μεγαλύτερο μέρος του είναι
αρκετά καλός

et C Petropoulos qui nous ont reçu très cordialement dans
le bureau de la Commune est celui de l'eau L'insuffisance de
celle-ci est telle en été qu'un rationnement quotidien est imposé
à chaque famille Nous souhaitons que les prospections nouvelles

soient fructueuses Ceci soulagera la sympathique et
pittoresque Desfina

Avant de quitter Desfina nous avons visité la petite chapelle
des Taxiarches Michel et Gabriel qui est située à côté de la
grande église de St Chaialambos C'est une petite chapelle
de 3 x 6 m environ sans fenêtres dotée d'une riche décoration

intérieure de fresques réalisées pendant le règne d'Andro
nicos Paléolcgos en 1332 après J.-C D'après certains la
peinture y est plus riche qu'à Mystra et l'icône de la Sainte
Vierge est la plus belle des peintures de ce genre existant au
monde

Sur notte chemin de retour nous avons aperçu un peu
après Desfina à droite de la route d'Antikyta le vieux monastère

de St Jean Baptiste On y trouve de belles fiesques
une riche bibliothèque et des objets historiques précieux Le
monastère est aujourd'hui fermé car il n'y a pas de moines
pour l'entretenir

11 est à remarquer pour celui qui désire visiter Desfina
qu'elle se trouve seulement à 18 km d'Aspra Spitia et que la
route sur sa majeure partie est bonne

Δεσφίνα Τό λιθόκτιστο Δημ Σχολείο
Desfina L'École Primaire

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ή AL Ε ΠΙ ΘΕΩΡΗΣΙΣ συγκεντρώνει στοιχεία
για τήν σύνταξι τής αρχαίας Ιστορίας τής περιοχής
μας

Γιά τον σκοπό αυτό απευθύνεται πρός τούς αναγνώστες

της μέ τήν παράκλησι νά τήν βοηθήσουν στο
δύσκολο αύτό έργο στέλνοντας πρός τή σύνταξι τοΰ
περιοδικού οποιαδήποτε μεμονωμένη πληροφορία τούς
είναι γνωστή

Υπολείμματα αρχαίων κτισμάτων πέτρες έπεξεργα
σμένες ή κομμάτια άπό αγγεία πού βρίσκονται κάπου
χωρίς νά έχουν γίνει πολύ γνωστά ή καί άλλα μι
κροευρήματα άρχαϊα νομίσματα κλπ πού έτυχε νά
βρεθούν άπό κάποιον όλα αυτά μπορούν νά γίνουν
σπουδαίες πηγές πληροφοριών γιά τό περιοδικό μας

Ευχαριστούμε άπό τώρα όλους εκείνους πού θά μας
βοηθήσουν στή σοβαρή αύτή έργασία πού έχομε
άρχίσει
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Ό κ Lacroix Προϊστάμενος των Διοικητικών Ύπη
ρεσιών απευθύνει χαμογελαστός τις ευχές του πρός
τα παιδιά τών εργαζομένων κατά την διάρκεια της
γιορτής τοΰ Χριστουγεννιάτικου δένδρου πού διωργά
νωσε ή Εταιρία

M Lacroix Chef des Services Administratifs s'adresse
en souriant aux enfants des agents réunis à l'occasion
de i'arbre de Noël organisé par ADG

Ό γυιός τοΰ κ Μηλιώνη κυττάζει εκστατικός τον
Aï-Βασίλη πού τοΰ χάρισε τό χριστουγεννιάτικο δώρο

του

Le fils de M Milionis remercie le Père Noël d'un regard
extasié

Στίς 29.12.67 έγινε μια όμορφη γιορτή στο Κεντρικά
Συνεργείο με διανομή δώρων Αριστερά ένας γερανός
κατεβάζει τό κλουβί μέ τήν γαλοπούλα δώρο στόν
πρώτο τυχερό της κληρώσεως

Le 29-12-67 un grand apéritif a été organisé à l'atelier
central avec distribution de prix A gauche le premier
prix une dinde est présentée dans une cage accrochée
au pont roulant
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τό φωτο-ρεπορτάζ
le reportage illustré

Αναμνηστική φωτογραφία από τήν έπίσκεψι στα
Ασπρα Σπίτια ομάδος εκπαιδευτών των Τεχνικών

Σχολών τοϋ Υπουργείου Εργασίας μέ τους έλληνες
καί γάλλους καθηγητάς των Ανωτέρω διακρίνονται
μεταξύ τών έπισκεπτών καί οί κ κ Άσπρέας
Φιλίππου καί Μαριάκης της Εταιρίας μας

Photo commemorative de la visite à Aspra Spitia des
moniteurs des écoles professionnelles du Ministère du
Travail accompagnés de leurs professeurs Grecs et Français

Parmi nos visiteurs on remarquera M M Aspreas
Filippou et Mariakis de notre Société
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ENTRE NOUS

Μέ τήν κυκλοφορία του τεύχους αύτοϋ, τό περιοδικό μας
συμπληρώνει ενός χρόνου ζωή. Ζωή δύσκολη, είναι αλήθεια,
άφοΰ έπρεπε νά υπερπηδηθούν πάμπολλα προβλήματα, τεχνικά
καΐ οργανωτικά. Φυσικά δέν έλύθηκαν όλα, άλλά έγινε μιά
κάποια άρχή κι' άποκτήθηκε μιά σχετική έμπειρία.

Ή "AL — ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ" εϊναι βασικά μιά προσπάθεια.
Μιά κοινή προσπάθεια όλου τοϋ προσωπικού της έταιρείας.
Γι' αυτό και χρειάζεται τή συμπαράστασι όλων μας. Δέν πρόκειται 

νά έπιτύχη τόν σκοπό της, αν σταθούμε μπροστά της
αδιάφοροι και απαθείς, οϋτε αν άρκεσθοΰμε σε μερικά άνεύ-
θυνα σχόλια - ευμενή ή δυσμενή, δέν έχει σημασία. Ούτε
πρέπει νά συγχέωμε τήν προσπάθεια αύτή μέ τις άλλες
ενέργειες τής Εταιρείας. Ή Εταιρεία μας χορηγεί τά μέσα,
έμείς καλούμεθα νά άξιοποιήσουμε τήν ιδέα. Νά φέρουμε τό
αποτέλεσμα. Νά γίνη τό περιοδικό μας πραγματικός κρίκος
άνάμεσά μας, ζωντανό μέσον επικοινωνίας και μιά άκόμη
εύκαιρία άλληλογνωριμίας μας.

Για όλα αύτά χρειάζονται μόνο δύο πράγματα :

Πρώτα - πρώτα ή γνώμη τοΰ προσωπικού γιά τό περιοδικό 

: Γιά όσα έγιναν, γιά τό πώς έγιναν και γιά τό τϊ πρέπει νά
γίνη στό μέλλον. Ή σελίδα αύτή θά φιλοξενή εύχαρίστως
γνώμες, κρίσεις και σχόλια τοΰ προσωπικού. Κάθε ύπόδειξι
θά λαμβάνεται σοβαρά ύπ' όψιν. Κάθε συμβουλή θά γίνεται
ευχάριστα άποδεκτή. Και κάθε γνώμη θά είναι ιδιαίτερα
σεβαστή. Αρκεί όλα νά είναι καλόβουλα και νά πηγάζουν
από πραγματικό ένδιαφέρον καί άπό τήν έπιθυμία νά αξιοποιήσουμε 

τις σελίδες τοΰ περιοδικού μας κατά τόν καλύτερο
τρόπο.

"Υστερα έρχεται τό θέμα τής συνεργασίας. Ή "AL— ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ" 

δέν πρόκειται ποτέ νά γίνη αυτό πού θέλουμε,
αν εμείς οί ίδιοι δέν τήν βοηθήσουμε άποτελεσματικά. "Αν
δέν τής δώσουμε τά μέσα νά έπιβιώση. Ό καθένας άπό έμάς
όποια δουλειά κι' αν κάνη καί σέ οποιοδήποτε έπίπεδο κι 'αν
βρίσκεται, μπορεί νά γίνη ενας καλός συνεργάτης τοΰ περι-
οδικοΰ μας. Άπό όσα παρατηρούμε γύρω μας, άπό όσα άκοΰμε
καί άπό όσα διαβάζουμε σέ βιβλία καί περιοδικά - έλληνικά καί
ξένα - κάτι θά έχη γενικώτερο ένδιαφέρον καί θά έξυπηρετή
τους σκοπούς τοΰ περιοδικού, είτε στήν άλληλοενημέρωσι,
είτε στόν μορφωτικό τομέα. "Ας τό στείλουμε, λοιπόν, νά
τό φιλοξενήσουν οί σελίδες τοΰ περιοδικού μας.

Έπειχα υπάρχουν πολλοί άνάμεσά μας μέ τό χάρισμα τής
δημιουργίας : Γράφουν, σκιτσάρουν, συνθέτουν ποιήματα,
μπορούν νά κάνουν κριτική, μποροΰν νά άναλύσουν ένα θέμα,
παίρνουν ένδιαφέρουσες φωτογραφίες. Ti πιό καλό από τό νά
τά παρουσιάσουν διά μέσου τοΰ περιοδικοΰ μας;

Στέλνετε λοιπόν πρός τήν σύνταξι τής AL-ΕΠΙΘΕΩΡΗ-
ΣΕΩΣ χωρίς ένδοιασμούς καί τις κρίσεις σας, άλλά, κυρίως
καί τις συνεργασίες σας. "Ετσι μονάχα θά συντελέσετε αποτελεσματικά 

στήν έπιτυχία τών σκοπών τοΰ περιοδικού μας.

Voici donc déjà une année qu'existe notre tevue, année
difficile, il est vrai, rar il a fallu surmonter plusieurs problèmes
d'ordre technique et d'organisation. Naturellement, tous nos
problèmes n'ont pu trouver une solution, mais le départ est
pris et une première expéiience a été acquise.

Au fond «AL-REVUE» représente un effort commun. Un
effott au service de tous. C'est d'ailleurs pour cette raison que
l'assistance de tous lui est nécessaire. Il n'est pas possible que
notre revue téussisse si nous restons indifférents et impassibles
à son égard, ou même si nous nous limitons à faire des commentaires 

faciles — favorables ou défavorables, peu importe.
De même devons-nous dissocier cet effort de ceux exigés par
notre vie professionnelle. La Société nous fournit les moyens;
nous sommes appelés à mettre en valeur l'idée; à aboutir à
un résultat, à faire de notre revue un lien entre ncus, un moyen
vivant de relation, une occasion supplémentaire de nous connaître 

mutuellement.

Pour ce faire, il nous faut seulement deux choses:

Tout d'abord, l'opinion du personnel sur la revue : sur
ce qui a été fait, sur la façon dont cela a été fait, sur ce qui
doit être fait à l'avenir. Cette page servira volontiers à accueillir
les opinions, critiques et commentaires de la part du personnel.
Toute indication sera sincèrement prise en considération. Tout
conseil sera accepté avec plaisir, et toute opinion sei a particulièrement 

tespectée. Il suffit que tout ceci soit désintéressé,
émanant d'un intérêt véritable et du désir de valoriser au mieux
les pages de notre revue.

En second lieu se pose, le problème de la collaboration.
«AL-REVUE» ne pourra jamais atteindre son but si nous ne
venons pas à son aide efficacement, si nous ne lui donnons
pas les moyens de survivre. Chacun de nous, quel que soit
son emploi ou son niveau, peut devenir un de ses meilleurs
collaborateurs. Il peut y avoir, dans ce que nous observons
autour de nous, dans ce que nous entendons, dans ce que nous
lisons, livres ou revues — grecques et étrangères — une donnée
d'un intéiêt général, qui pourra servir les buts de notre revue
tant du point de vue documentaire qu'instructif. Pensons donc
à en faire part à notre revue.

D'ailleurs, nombreux sont parmi nous ceux qui ont un
certain talent dans un domaine quelconque : ils peuvent, par
exemple, écrire, dessiner, composer des poèmes, faire des
critiques, analyser un sujet, prendre de belles photos. Quel
meilleur moyen de présenter leui création que par notre revue''

Envoyer donc, sans hésiter, à la rédaction d' «AL-REVUE»
non seulement vos critiques, mais aussi vos suggestions. C'est
ainsi que vous pourrez contribuer efficacement à son plus
grand succès.
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Γενική αττοψις του Περιπτέρου του Αλουμινίου της
Ελλάδος

Vue générale du Pavillon d'ADG

ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑ

ΛΑΟΣ ΣΤΗΝ 32λ ΔΙΕΘΝΗ
ΕΚΘΕΣΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ή Εκθεσις της Θεσσαλονίκης είναι κάθε χρόνο ή

ύπ αριθμόν 1 έπίσημος έκδήλωσις της Εθνικής Οικονομίας
Τον περασμένο χρόνο είχε μιά ιδιαίτερη λάμψι όχι μόνο

διότι ή Κυβέρνησις θέλησε διά της προσωπικής παρουσίας
τοΟ Πρωθυπουργού και των περισσοτέρων Υπουργών νά
υπογράμμιση τήν σπουδαιότητα πού απέδιδε σ αύτή τήν έκδή
λωσι αλλά έπίσης λόγω τοΟ αριθμού των ξένων κρατών 15

και τών εκθετών 2.421 ο ί όποιοι έλαβαν μέρος καθώς και
τών προσώπων 1.500.000 πού τήν επεσκέφθησαν

Τό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κατέλαβε εις τόν
τιμητικόν χώρον τό ίδιο περίπτερον όπως και κατά τά δύο

προηγούμενα χρόνια
Τήν πρώτη ήμέρα τής ένάρξεως τής Εκθέσεως τό περίπτερο

μας έτιμήθη μέ τήν έπίσκεψι τών Υπουργών Οικονομικών

και Συγκοινωνιών και τών Υφυπουργών Συντονισμού
Οικονομικών και Εμπορίου

Τήν έπομένην έλαβε χώραν ή επίσκεψις του Πρέσβεως
τής Γαλλίας του Εμπορικού Συμβούλου και μιας μεγάλης
ομάδος προσωπικοτήτων τής Γαλλίας

Μεταξύ τών άλλων σπουδαίων έπισκεπτών μας άναφέρουμε
τόν Υπουργό Βορείου Ελλάδος τόν Πρέσβυ έπί τών
Οικονομικών Υποθέσεων τής Πρεσβείας τής Ιταλίας
τόν Διευθυντή και τόν Υποδιευθυντή τής ΕΤΒΑ κλπ κλπ

Σημειώνουμε τέλος ότι πολυάριθμοι έπισκέπται παρήλασαν
από τό περίπτερο μας ένδιαφέρθηκαν γιά τά έκθέματά μας και
έξετίμησαν πολύ συχνά μεγαλοφώνως τήν σπουδαιότητα του
έπιτελεσθέντος έργου και τήν σημαντική εισφορά πού άντι
προσωπεύουν οϊ έγκαταστάσεις μας διά τήν Οϊκονομίαν τής
Χώρας

Ό τύπος περιέγραψε μέ έγκωμιαστικές λέξε>ς τήν συμ

ADG A LA 32e EXPOSITION
INTERNA TIONALE

DE SALONIQUE
L'Exposition de Salonique est chaque année la manifestation

officielle No 1 de l'Économie nationale

L'année dernière elle a revêtu un éclat particulier non
seulement parce que le gouvernement a tenu par la présence
effective du premier ministre et de la plupart des ministres
à souligner l'importance qu'il attachait à cette manifestation
mais aussi par le nombie des états étrangers 15 et des exposants

2.421 qui y ont participé ainsi que celui des personnes
1.500.000 qui l'ont visitée

ADG a occupé sur allée d'honneur le même pavillon
que les deux années précédentes

Le premier jour de l'ouvertute de l'Exposition notre pavillon

a été honoré de la visite des Ministres des Finances et
des Communications et des Sous-Seciétaires d'État à la Coordination

aux Finances et au Commerce

Le lendemain ce fut le tour de M l'Ambassadeur de France
du Conseiller Commercial et d'un groupe important de personnalités

françaises
Parmi nos autres visiteurs de marque citons le Ministre

de la Grèce du Nord le Ministre Plénipotentiaire Affaires
Économiques de l'Ambassade d'Italie le gouverneur et le

sous-gouverneur de ΓΕΤΒΑ etc etc

Signalons enfin que de très nombreux visiteurs ont défilé
dans notre pavillon se sont intéressés à notie présentation et

ont souvent à haute voix rendu hommage à l'importance de

l'oeuvre accomplie et à l'apport considérable que représente
notre implantation pour l'Économie du pays

La presse a signalé en termes élogieux notre participation
à la 32e Exposition de Salonique
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μετοχή μας εις τήν 32α "Εκθεσι Θεσσαλονίκης.
"Ετσι διαβάσαμε στήν καθημερινή οικονομική εφημερίδα

"Ημερησία" (13.9.67) :
"Επιβλητικό, εντυπωσιακό, εκφραστικό, τό περίπτερο

της Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και εις τήν έφετεινήν 32αν περίοδον τής
Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κυριαρχεί τής κεντρικής 

αρτηρίας τής Εκθέσεως και προκαλεί τό ΐδιαίτερον
ενδιαφέρον των έπισκεπτών.

Ή τελεία αρχιτεκτονική του περιπτέρου καί ό άπλός
άλλα τόσον εκφραστικός τρόπος προβολής των επιτευγμάτων 

τής έταιρείας δίδουν αμέσως εις τόν έπισκέπτην τήν
εύκαιρίαν νά ένημερωθή επί τής γονίμου δραστηριότητος
τοϋ "Αλουμίνιον τής Ελλάδος" πού έκπροσωπεΐ κατά
τρόπον άξιόλογον μίαν βασικήν μερίδα τής ελληνικής
βαρείας βιομηχανίας	 "
Καί ή μηνιαία έπιθεώρησκ, στήν .ελληνική γλωσσά,

"ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" άφιέρωσε στό
τεϋχος της του Σεπτεμβρίου 1967 ενα μεγάλο ρεπορτάζ από
τήν 32α Διεθνή "Εκθεσι Θεσσαλονίκης.

Αναφερόμενον δέ στό περίπτερο μας, τό "Δελτίον Διοικήσεως 

Επιχειρήσεων" γράφει :

"Τό περίπτερον τής "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"
δύναται νά θεωρηθή ότι είναι τό ώραιότερον. Άπό αισθητικής 

απόψεως, ύλικοϋ καί μέσων τά όποια έχρησιμο-
ποίησαν αϊ Δημόσιαι Σχέσεις θεωρείται ότι προσφέρει
ο,τι θά ήτο δυνατόν νά λογισθή ώς τέλειον.

Ή ιστορία τής βιομηχανίας, ή διαδικασία τής παραγωγής 

άλουμίνας καί αλουμινίου, ή εκθεσις τελικών
προϊόντων, αί ανθρώπινοι σχέσεις, ή δημιουργία του οικισμού 

"Άσπρα Σπίτια", τέλος δέ ή συμβολή τής εταιρείας 

Αλουμίνιον τής Ελλάδος καί εις τήν έν γένει
οίκονομικήν καί βιομηχανικήν άνάπτυξιν τής Ελλάδος
(εισροή μεγάλου ύψους συναλλάγματος) καί έν κατακλείδι 

ή διεθνής προβολή τής Ελλάδος έκ τοϋ έφοδιασμού
τής παγκοσμίου αγοράς μέ προϊόντα τής Αλουμίνιον τής
Ελλάδος, άποτελοϋν καί συνθέτουν τό περιεχόμενον τοϋ
ωραίου αύτοϋ περιπτέρου".

Ainsi nous avons pu lire dans le quotidien économique
«IMERISSIA» (13.9.67) :

«.Un géant de la production industrielle grecque
LA S.A. ADG A L'EXPOSITION DE SALON I Q UE

Elle suscite un très vif intérêt.
Cette année également, le pavillon de la S.A. ALUMINIUM 

DE GRÈCE à la 32e Exposition, est imposant,
impressionnant, expiessif, domine l'allée centrale et suscite
le très vif intérêt des visiteurs.

L'architecture parfaite du pavillon et la façon simple
mais tellement expressive de présentation des réalisations
de la société, donne immédiatement au visiteur la
possibilité de s'informer de l'activité féconde d'ADG qui
représente de façon magistrale une fraction essentielle de
l'industrie lourde hellénique...)).
La revue mensuelle de langue grecque «BUSINESS ADMINISTRATION 

BULLETIN» a consacré, dans son édition de
Septembre 1967, un long reportage sur la 32e Exposition Internationale 

de Salonique.
Se référant à notre pavillon, le «Business Administration

Bulletin» écrit :

«Le pavillon d'ALUMINIUM DE GRÈCE, peut être
considéré comme étant le plus réussi.

Du point de vue esthétique, et si l'on considère les
matériaux et moyens mis en oeuvre par les relations publiques 

de la société, ce pavillon peut être classé comme
parfait.

L'historique de l'industrie, le processus de fabrication
de l'alumine et de l'aluminium, l'exposition de produits
finis, les relations humaines, la création de la cité d'Aspra
Spitia, la contribution de la société ADG au développement
économique et industriel de la Grèce (afflux d'un montant
important de devises), et, pour couronner le tout, la propagande 

à l'échelle internationale en faveur de la Grèce
du fait de l'alimentation du marché mondial par des produits 

d'ADG, tout cela vous est exposé au pavillon d'Aluminium 

de Grèce».

Το έσωτερικόν τοΰ περιπτέρου.
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Ό Γιάννης Χριστοδούλου

Ο Γιάννης Χριστοδούλου τόν όποιον παρουσιάζομε σήμερα

άπ αύτη τή σελίδα εργάζεται στο Χυτήριο και είναι
μάλιστα ένας άπό τούς πιό παλιούς τοϋ τμήματος αύτοϋ
Είναι Άντικυριώτης κι έτσι ή συνομιλία μας έγινε στό σπίτι
του στήν Αντίκυρα

Εκεί συναντήσαμε στό πρόσωπο της κυρίας Χριστοδούλου
την πατροπαράδοτη υποδοχή πού επιφυλάσσεται σέ κάθε
ξένο Μας ώδήγησε στό μικρό σαλόνι και σέ λίγο ξανάφτασε
μ'ένα δίσκο κατάφορτο Καφέ πιοτό γλυκό και έπί πλέον άγιο
βασιλιάτικο μπακλαβά φτιαγμένον άπ τήν ίδια μιά και δέν
είχαν περάσει παρά δέκα μέρες άπ τήν Πρωτοχρονιά Στό
μεταξύ ό κ Χριστοδούλου είχε αρχίσει νά μας διηγήται μέ
λίγα λόγια τά σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής του

— Γεννήθηκα το 1929 και μεγάλωσα έδώ στήν Αντίκυρα
Μόλις τελείωσα τό Δημοτικό άρχισα νά ασχολούμαι μέ τά
λίγα κτήματα του πατέρα μου ό όποιος σημειώστε έχει
χάσει τό φως του άπό άρρώστια έδώ και 32 χρόνια Παράλληλα
ασχολήθηκα και μέ τή θάλασσα δηλαδή στό ψάρεμα και στις
μεταφορές μέ καΐκια μέχρι τις άπέναντι άκτές στήν Πελοπόννησο

Τά κτήματα μού έξασφάλιζαν τό ψωμί και τό λάδι
του σπιτιού και ή θάλασσα μοϋ άφινε γύρω στις 15.000 δραχμές
τό χρόνο Οταν ήρθε τό πρώτο τοπογραφικό συνεργείο γιά
τις μελέτες του Εργοστασίου έπιασα δουλειά εκεί και κατόπιν
εργάστηκα γιά ένα διάστημα στήν κατασκευή τών πηγαδιών
Υστερα πήγα πάλι στό τοπογραφικό συνεργείο τοϋ Εργοστασίου

και έμεινα δυόμισυ περίπου χρόνια δηλαδή μέχρι
τήν 1η Όκτωβρίου 1965 πού προσελήφθηκα μόνιμα στό
Χυτήριο

— Και ή Αντίκυρα πως ήταν κ Χριστοδούλου πριν
αρχίσουν οΐ έργασίες της Εταιρείας μας

— Ενα μικρό ψαράδικο χωριό όπου οί κάτοικοι έκτός
άπ τή θάλασσα είχαν και τή γεωργία σάν άπασχόλησι
Δέν μπορώ νά πώ πώς καλοπερνούσαν άλλά είχαν πάντοτε
πέντε δραχμές στήν τσέπη Εχει βλέπετε αύτό τό καλό
ή θάλασσα Σου δίνει πάντα κάτι έστω και λίγα Εκτός
άπό τις 140 περίπου οικογένειες τών Άντικυριωτών ύπήρ
χαν και γύρω στά 70 σπίτια πού άνηκαν σέ Δεσφινιώτες
πού κατέβαιναν γιά γεωργικές έργασίες και κυρίως γιά
τήν καλλιέργεια τών έληών Τό χωριό μέ ι ά 4-5 καφενεία
του έπαιρνε πραγματικά ζωή κάθε καλοκαίρι μέ τό πλήθος
τών παραθεριστών πού κατέβαιναν γιά μπάνια

Ό κ Χριστοδούλου είναι παντρεμένος και έχει δυό άγόρια
8 και 4 έτών Ή γυναίκα του δέν εργάζεται Μένει σέ ιδιόκτητο

σπίτι μέ τρία κύρια δωμάτια έκτός άπό τούς βοηθητικούς

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ
ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΜΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕ ΤΟΝ

ΓΙΑΝΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

χώρους πού βρίσκεται μπροστά στόν παραλιακό δρόμο Δέν
έχει έρασιτεχνικές άπασχολήσεις και τις ελεύθερες ώρες του
ξεκουράζεται ή βοηθά τόν μεγαλύτερο γυιό του στά μαθήματα
τοϋ σχολείου Οσο γιά τις φιλοδοξίες του ας άφήσωμε τόν
ίδιο νά μας τά πή καλύτερα

— Τό μεγάλο όνειρο μου είναι νά σπουδάσουν τά παιδιά
μου Τόχω καημό γιατί ό δικός μου ό πατέρας δέν είχε τις
δυνάμεις νά μέ βοηθήση και μένα νά σπουδάσω Και γι αύτό
περνώ δυό τουλάχιστον ώρες κάθε μέρα μέ τόν γυιό μου
βοηθώντας τον στά μαθήματα

Εχω έπίσης διαπιστώσει πώς μήνα μέ τόν μήνα κάτι
περισσεύει άπ τόν μισθό μου Οά προσπαθήσω λοιπόν νά
συγκεντρώσω μερικές οικονομίες νά φτιάξω τό σπίτι μου
άπ τήν άρχή γιατί όπως βλέπετε είναι παλιό Αν μπορέσω
μάλιστα θά τό φτιάξω ετσι ώστε νά είναι και έκμεταλλεύσιμο
μιά και βρίσκεται σέ καλή θέσι μέσα στήν αγορά

Στη συνέχεια φέραμε τή συζήτησι στήν έργασία τοϋ κ
Χριστοδούλου ρωτώντας τον κατ άρχήν νά μας πή τι δουλειά
κάνει

— Είμαι χύτης συνεχούς χυτεύσεως Άφοϋ δηλαδή
κάποιος άλλος συνάδελφος μοϋ κάνη τήν μετάγγισι τοϋ μετάλλου

άπό τόν φοϋρνο πετρελαίου στόν ήλεκτρικό έγώ θά
πάρω δείγμα πού θά σταλή στό Χημείο Αν τό κράμα είναι
έν τάξει θά προετοιμάσω τόν φοϋρνο και όλες τις σχετικές
συσκευές και θά κάνω τήν χύτευσι Οταν βγάλω τό προϊόν
μετά τήν χύτευσι θά τό παραλάβη κάποιος άλλος και έγώ
θά προετοιμάσω τήν έπομένη χύτευσι

— Είσθε ευχαριστημένος άπό τήν έργασία σας
— Ή έργασία μου είναι πάρα πολύ ένδιαφέρουσα Είναι

λεπτή και υπεύθυνη Απαιτεί συνεχή έπαγρύπνησι σ όλη τή
διάρκεια τής χυτεύσεως Μοϋ δίνει όμως μεγάλη ίκανοποίησι
κυρίως τή στιγμή πού βλέπω τις φρεσκοχυτευμένες γυαλιστερές

μπιγιέτες στις όποιες έχει μετασχηματισθή τό ρευστό
μέταλλο νά ανεβαίνουν σιγά-σιγά μέ τό άσανσέρ Πριν άπό
λίγον καιρό μάς είχε καλέσει ό Προϊστάμενος μας καί μας
άνεκοίνωσε ότι ή ποιότητα τοϋ άλουμινίου πού βγάζουμε
είναι έξαιρετική καί βρήκε εύνοϊκή υποδοχή άπό τήν κατα
νάλωσι Όμολογώ ότι τή στιγμή έκείνη αισθάνθηκα μιά
βαθειά ίκανοποίησι καί ύπερηφάνεια

— Έχετε δυσκολίες στήν έργασία σας

— Εχω μάθει τή δουλειά μου πολύ καλά καί δέν άντι
μετωπίζω κανένα πρόβλημα

Συνέχεια στή σελ 20
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Ο 100.000ός
ΤΟΝΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

LA 100.000e
TONNE D'ALUMINIUM

Έπ ευκαιρία της παραγωγής του ΙΟΟ.ΟΟΟοϋ τόννου αλουμινίου

από το Έργοστάσιον Άγ Νικολάου ό κ JOUVEN
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας
συνεκάλεσε τον παρελθόντα Νοέμβριον τούς δημοσιογράφους
ειδικούς έπί των Υπουργείων Συντονισμού Βιομηχανίας και
Εμπορίου ώς έπίσης και τούς άνταποκριτάς των γαλλικών
εφημερίδων και του Πρακτορείου Γαλλικού Τύπου

Άφοϋ εξέφρασε την χαράν του δια τήν εϋκαιρίαν πού τού
εδόθη να συνομιλήση μέ τούς οικονομικούς συντάκτας τού
καθημερινού και εβδομαδιαίου τύπου της χώρας ό κ JOUVEN
ανήγγειλε ότι ή Α Ε Αλουμίνιον τής Ελλάδος ήταν ύπερή
φανη διότι παρήγαγε τόν ΙΟΟ.ΟΟΟόν τόννον μετάλλου

Ό κ JOUVEN διευκρίνισεν έπίσης ότι ό όγκος τών έξα
γωγών θά άνέλθη κατά τό 1967 σέ 30.200.000 δολλάρια περίπου

στά όποια πρέπει νά προστεθη ή άξια τού άλουμινίου πού
διετέθη στήν έλληνική άγορά ύπολογιζόμενη σέ 5.000.000
δολλάρια περίπου

Άφοϋ είπε μερικά λόγια γιά τό σχέδιο έπεκτάσεως του
τμήματος άλουμίνας πού βρίσκεται υπό μελέτην στό Υπουργείο

Συντονισμού ένώ συνεχίζονται οΐ διαπραγματεύσεις γιά
τόν έφοδιασμό σέ βωξίτη τών μελλοντικών έγκαταστάσεων
ό κ JOUVEN έπεξετάθη περισσότερο στό Κέντρον Πληροφοριών

Άλουμινίου πού έγκατέστησε ή Εταιρεία μας στό
κέντρον τών Αθηνών στήν όδό Κοραή αριθμός 5

Ή βασική αποστολή τού Κέντρου Πληροφοριών Άλουμινίου
συνίσταται στό νά συμβάλη στήν διάδοσι τής χρήσεως

τού άλουμινίου στήν Ελλάδα στά διάφορα μεταποιητικά
στάδια διά τής οργανώσεως επιδείξεων νέων έφαρμογών
διά τής έπιλύσεωςτεχνικών προβλημάτων και διά τής παροχής

συμβουλών και ύποδείξεων πρός τις ένδιαφερόμενες
βιομηχανίες και τεχνικές έπιχειρήσεις

Μετά τήν όμιλίαν τού κ JOUVEN οί παρόντες δημοσιογράφοι

έζήτησαν διάφορες πληροφορίες πάνω στή ζωή και
τούς σκοπούς τού Άλουμινίου τής Ελλάδος Ό Πρόεδρος μας
άπήντησε σέ όλες τις έρωτήσεις πού τοΰ ύπεβλήθησαν

Ή συνάντησις έκλεισε μέ μιά μικρή δεξίωσι κατά τήν
διάρκειαν τής όποιας βασίλεψε άπόλυτη έγκαρδιότητα

Ή παραγωγή τού 100.000ού τόννου άλουμινίου συνέπεσε
μέ τήν έπίσκεψι τού κ JOUVEN και τού Διοικητικού Συμβουλίου

στό έργοστάσιο τήν 17.11.67
Μέ τήν εύκαιρία αύτή ή Διεύθυνσις προσέφερε σαμπάνια

μέσα στά κτίρια τής Ηλεκτρολύσεως όπου παρευρέθησαν
πολυάριθμοι εργαζόμενοι και ό κ JOUVEN άπηύθυνε συγχαρητήρια

πρός τό προσωπικό τοΰ έργοστασίου Έν συνεχεία
έλαβε τόν λόγον ό κ Πεσματζόγλου μέλος τοΰ Διοικητικού
Συμβουλίου ό όποιος εύχήθηκε προκοπή στήν Εταιρεία και
έξέφρασε τά συγχαρητήριά του σέ όλους αυτούς πού μέ τήν
έργασία τους συνέβαλαν στήν παραγωγή τών 100.000 τόννων
άλουμινίου και κατά συνέπεια στήν άνάπτυξι τής χώρας μας

— A l'occasion de la production pai 1 Usine de St Nicolas de
la 100.000e tonne d'aluminium M JOUVEN président du
conseil d'administration de notre société a rencontré en novembre

dernier les représentants de la presse accrédités auprès
des ministères de la Coordination de l'Industiie et du Commerce

auxquels s'étaient joints les conespondants des journaux
français et de l'Agence France-Presse

Après s'être félicité de l'occasion qui lui a été donnée de
s'entretenir avec les rédacteurs chargés des questions économiques

de la presse quotidienne et périodique du pays M
JOUVEN annonça que la S.A ADG était fière d'avoir produit
sa lOO.OOOème tonne de métal

M JOUVEN a également précisé que le volume des exportations

s'élèvera en 1967 à 30.200.000 environ auxquels
doit s'ajouter la valeur de l'aluminium livré au marché grec
estimée à environ S 5.000.000

Après avoir dit quelques mots sur le projet d'extension de
la section alumine qui se trouve à l'étude au ministère de la
Cooidination alors que les négociations se poursuivent pour
l'approvisionnement en bauxite des futures installations M
JOUVEN s'est étendu plus longuement sur le Centre d'Information

de l'Aluminium qui a été installé par notre soc iété en
plein centre d'Athènes au No 5 de la rue Koraï

La mission principale du Centie d'Information de l'Aluminium

est de contribuer au développement de l'utilisation de
l'aluminium en Grèce aux diveis stades de sa transformation
par l'organisation de démonstrations des nouvelles applications
par la résolution de problèmes techniques par des conseils
et indications donnés aux diverses industries et entreprises
intéressées

Après l'exposé de M JOUVEN les journalistes présents
demandèrent différents renseignements sur la vie et les projets
d'ADG Notre président répondit à toutes les questions qui
lui furent posées

Une petite réception emprunte d'une grande cordialité
clôtura cette rencontre

— La production de la 100.000e tonne d'aluminium a coïncidé
avec la visite de M Jouven et du conseil d'Administration à
l'Usine le 17-11-67

A cette occasion le champagne fut offert par la Direction
dans les locaux de l'Électrolyse De nombreux agents y participèrent

et M Jouven a adressé quelques mots de félicitatioui
au personnel de l'Usine M Pesmatzoglou membre du consel,s
prit également la parole pour formuler des voeux de prospérité
pour la Société et féliciter tous ceux qui par leur travail ont
contribué à la production de ces 100.000 tonnes d'aluminium
et par conséquent au développement de notre pays

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ME TON ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Συνέχεια από τήν σελ 19

— Οίίτε από τις συνθήκες εργασίας
— Μά οί συνθήκες έργασίας είναι πολύ καλές Άνετη

σάλλα πολύ ψηλή μέ πλήρη φωτισμό και εξαερισμό και
κανονική θερμοκρασία Αν μάλιστα μπορούσε νά κλειστή
ή πρός τήν ήλεκτρόλυσι πλευρά τής σάλλας πού τή βρίσκει
εύκολα ό βοριάς και αν ήταν δυνατόν νά βγουν εξω άπό τήν
αίθουσα οί άνεμιστήρες τών φούρνων μαζούτ πού κάνουν
θόρυβο οί συνθήκες έργασίας στό Χυτήριο θά ήσαν ιδεώδεις

— Εχετε φιλοδοξίες στήν έργασία σας
— Μοναδική μου έπιδίωξι είναι νά είμαι καλός στή δουλειά

μου Και φιλοδοξία μου νά είμαι ό καλύτερος Γιά
μεγαλύτερη θέσι οϋτε πού τό σκέπτομαι γιατί χρειάζονται
πολλά γράμματα πού έγώ δέν κατέχω Πάντως είμαι πλήρως

ευχαριστημένος άπό όσα κερδίζω Μοΰ έπιτρέπουν νά ζώ
καλά μέ τήν οίκογένειά μου και νά αντιμετωπίζω τό μέλλον
μέ αισιοδοξία

— Γιά τό περιοδικό μας τΐ έχετε νά πήτε
— Δέν τό βλέπω σάν διαφημιστικό μέσον τής Εταιρείας

άλλά σάν ύπόθεσι πού άφορα άποκλειστικά τό Προσωπικό
Πολύ θά ήθελα όμως νά βρίσκω έκεΐ μέσα και ώρισμένες
χρήσιμες πληροφορίες όπως έπί παραδείγματι τι γίνεται σέ
περίπτωσι ασθενείας άτυχήματος κλπ Κατά τά άλλα μοϋ
άρέσει πάρα πολύ και τό θεωρώ χρήσιμο και έποικοδομητικό

Ευχαριστήσαμε τόν κ Χριστοδούλου και φεύγοντας τοΰ
δώσαμε τήν ύπόσχεσι νά ικανοποιήσουμε πολύ γρήγορα τήν
επιθυμία του
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

CONCOURS DE
PHOTOGRAPHIE

Σ ΣΤΑΡΑ τοϋ Συνεργείου Όχημάτων Μικρές
αγάπες στή μεγάλη θάλασσα Α Βραβείο

S STARAS du Station Service Petites amitiés à la
grande mer 1er prix

P DEBRAIS της Προληπτικής Συντηρήσεως
A τι δροσερό Α Βραβείο

P DEBRAIS de l'Entretien Préventif Hum ça fait
du bien 1er prix
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Ή καθυστέρησις της κυκλοφορίαςτοΰ προηγουμένου τεύχους του
περιοδικού μας δεν επηρέασε καθόλου 

. . . τον ρυθμό, με τον όποιον
συνεχίζονται τα ευτυχή γεγονότα
της καινούργιας μας πολιτείας.

"Ετσι, τα Οίκογενεικά μας παρουσιάζονται 

ηϋξημένα, διότι αναφέρονται σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο. 

Για τις τυχόν παραλείψειςδεν ευθύνεται τό περιοδικό μας,
άλλα οί ίδιοι οί ενδιαφερόμενοι, πού
ϊσως αμέλησαν νά ενημερώσουντό Γραφείο Προσωπικού, πού μαςδίνει κάθε φορά τά σχετικά στοιχεία.

Τά γεγονότα, πού μας έγιναν
γνωστά, είναι τά έξής :

ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝ
16. 9.67 Ό κ. Παναγιώτης Δρόσης, τής Υπηρεσίας 

Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών, 

και ή δις Βασιλική Περαματζή.4.11.67 Ό κ. Νικόλαος Πλατής, τής Ύπηρε-
σίας Οικισμού, και ή δις Βάσω "Αλεξίου.

8.11.67   Ό κ. Μάρκος Θεοδωράκης, τής 'Αλου-
μίνας, και ή δις Φωτεινή Χρηστάκη.

1 1 . 1 1 . 67   Ό κ. Γεώργιος Μώκος, της Υπηρεσίας
Συντηρήσεως, και ή δις Μαίρη Νι-
κολανδή.

19 . 1 1 . 67 Ό κ. Βασίλειος Στεφανόπουλος, τής
"Αλουμίνας, και δις Νόρα Μαυροπού-
λου.

24.12.67 Ό κ. Παναγιώτης Παπαδημητρίου,
Εργοδηγός "Αλουμινίου, και ή δις
Βασιλεία Γείτονα.

25.12.67 Ό κ. Λάμπρος Παπαλάμπρος, Εργοδηγός 

"Αλουμινίου, και ή δις Αγγελική
Παπαγεωργίου.6. 1.68 Ό κ. Χρήστος Σταύρου, τής Υπηρεσίας 

Συντηρήσεως, και ή δις Αθηνά
Μπότση.21. 1.68 Ό κ. Δημήτριος Κόντος, τής Υπηρεσίας 

Συντηρήσεως, και ή δις Εύθυμία
Κουκιάσα.

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ

13. 8.67 Ό κ. Απόστολος Κατσαδήμας, Εργοδηγός 

"Αλουμινίου, και ή δις Καλλιόπη 

Νικολάου.
20. 8. 67 Ό κ. Κωνσταντίνος Βλάχος, τής Ηλεκτρολογικής 

Υπηρεσίας, και ή δις
Μαρία Κατσαμάγκου.

20. 8. 67 Ό κ. Ανδρέας Ζέρβας, τής Υπηρεσίας
Συντηρήσεως, και ή δίς Αικατερίνη
Μέτη.

3. 9. 67 Ό κ. Ραφαήλ Φυρΐγος, του Χυτηρίου,και ή δίς "Ιωάννα Δελασούδα.
10. 9. 67 Ό κ. Χρήστος Ρασιδάκης, τής "Ηλεκτρολογικής 

"Υπηρεσίας, και ή δίς
Μαρία Ξυκομηνοϋ.

10. 9. 67 Ό κ. "Ιωάννης Μαυρίκας, τής Υπηρεσίας 
Συντηρήσεως, και ή δίς Ζήνα

Άγγελούση.

19. 9. 67 Ό κ. Φώτης Κωνσταντόπαιδος, ιατρός
τής Εταιρείας μας, και ή δις Ντόρα
Κοκκαλίδου τής STN.

16 10 67 Γυιό.

29. 10.67 Ό κ. Γεώρ/ιος Κυρια£ής, τής Υπηρεσίας 
Συντηρήσεως, και ή δίς ΆΟηνά

Δη μόκα.

16 10 67 Κόρη.

5. 11.67 Ό κ. Δημήτριος Αθανασίου, τής Άλου- 16 10 67 Κόρη.
μίνας, και ή δίς Αναστασία Μπασδέκη.

26. 11.67 Ό κ. Παναγιώτης Δελ,εάς, τοϋ Χυτηρίου, και ή δίς Τασιούλα Σταθούλα.
17 10 67 Κόρη.

10. 12.67 Ό κ. Ματθαίος Δαρμής, τής Υπηρε¬
σίας Συντηρήσεως, και ή δίς Καίτη 25 10 67 Γυιό.
Άρμάου.

12.67 Ό κ.  Γεώργιος  Μουσουλμάνος, τοϋ
Χημείου, και ή δίς Ουρανία Ζηνέλη.

3 11 67 Γυιό.

17. 12.67 Ό κ. Γεώργιος Σταύρου, τής Υπηρεσίας 
Συντηρήσεως, και ή δίς Γεωργία

Περγαντά.

8 11 67 Γυιό.

28 12.67 Ό κ. Λάζαρος Σούλης, τών Διοικητικών 9 11 67 Κόρη.
Υπηρεσιών, και ή δίς Ελένη Άντζου-
λάτου. 12 1 I 67 Γυιό.

30. 12.67 Ό κ. Αθανάσιος Τσουμπός, τής Άλου-
μΐνας, και ή δίς Κατερίνα Σωτηροπού-
λου, τών Δοικητικών Υπηρεσιών. 14 11 67 Γυιό.

31. 12.67 Ό κ. Νικόλαος Βάγγης, τής Άλουμίνας
και ή δίς Ευαγγελία Πέταλα. 29.11 67 Γυιό.

7. 1. 68 "Ο κ. Παναγιώτης Βάρκας, τών Ηλεκτροδίων, 

και ή δίς Ζαχαρούλα Λάππα.
27. I. 68 Ό κ. Ευστάθιος Δημάκης- Εργοδηγός

Αλουμινίου, και ή δίς Εύα Πάσχου.
1 12 67 Κόρη.

4 12 67 Γυιό.

ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
11 12 67 Κόρη.

7. 8.67 Κόρη. Ή κ. και ό κ. Μάμαλης Ταξιάρχης, 

τής Υπηρεσίας Συν¬
14 12 67 Κόρη.

τηρήσεως. 17 12 67 Κόρη.
15 8.67 Κόρη. Ή κ. και ό κ. Μίχας Σεραφείμ,

του Χυτηρίου.
26 8.67 Γυιό.   Ή κ. και ό κ. Μαυροδήμος Ευ¬ 22 12 67 Κόρη.θύμιος, τής Άλουμίνας.
31 8.67 Κόρη. Ή κ. και ό κ. Ψαθάς Γεώργιος.

27 12 67 Γυιό.τής Άλουμίνας.
2. 9.67 Κόρη. Ή κ. και ό κ. Magnin Jean, Ερ¬

γοδηγός Αλουμινίου. Τήν ώνό- 27 12 67 Γυιό.
μασαν Anne.

4. 9.67 Γυιό. Ή κ. και ό κ. Ντούμπας Κων¬
σταντίνος, τής Άλουμίνας. 27 12 67 Γυιό.

11 9.67 Γυιό. Ή κ. Kui ό κ. Σουργιαδάκης
Ελευθέριος, τών Ηλεκτροδίων.

Κόρη.14 9.67 Γυιό. Ή κ. καί ό κ. Σαραηλίδης Δημήτριος, 

τού Αλουμινίου.
I 1 68

18 9.67 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Καραγκίκας Πα¬ 1 1 68 Κόρη.
ναγιώτης, τοϋ Χυτηρίου.

25 9.67 Κόρη Ή κ. καί ό κ, Ξηρογιάννης Κων¬
σταντίνος, τής Άλουμίνας. 68 Κόρη.27 9.67 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Αθανασίου Σωτήριος,  

τοϋ τμήματος Φορτοεκφορτώσεων καί Μεταφορών.

1 1

4. 10.67 Γυιό. Ή κ. καί ό κ. Γαγάνης Αθανάσιος,  

τής  Υπηρεσίας Συντηρήσεως.

4 1 68 Γυιό.

6. 10.67 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Κασσωτάκης
Πέτρος, τοϋ Λογιστηρίου.

10 1 68 Γυιό
7. 10.67 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Γαβριήλ Χαρά¬ 12 68 Γυιό.λαμπος, "Εργοδηγός Άλουμίνας. 1

7 10.67 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Μπαλωματίνης
"Αγγελος, τοϋ Αλουμινίου. 13 1 68 Γυιό.

14. 10.67 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Λουλούδης Μιχαήλ,   

Εργοδηγός "Ηλεκτρολογικής 
Υπηρεσίας.

15. 10.67 Κόρη Ή κ. καί ό κ. Skonieczny Maurice
Προϊστάμενος   Γενικής Αποθήκης. 

Τήνώνόμασαν Véronique.

21 I .68 Κόρη.

Ή κ. καί ό κ. Λεοντύπουλος
"Αθανάσιος, τής Υπηρεσίας
Συντηρήσεως.Ή κ. καί ό κ. Πομώνης Αντώνιος, 

τής Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας.

Ή κ. καί ό κ. Πούφτης Ίω'ιν-
νης, του Χυτηρίου.Ή  κ. καί ό.  κ. Δέλιος Κωνσταντίνος, 

τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως.

Ή κ. καί ό κ. Ρόδης Λουκάς,
τής 'Αλουμίνας.Ή κ. καί ό κ. Τελώνης "Αριστείδης, 

του "Αλουμινίου.Ή κ. καί ό   κ.   Devand Jean,
Αιοικητικόν Στέλεχος. Τόν ωνό-
μασαν Edouard.
Ή κ. καί ό κ. Σαραντίδης Δημήτριος, τών Ηλεκτροδίων.Ή κ. καί ό κ. Ζαχαράκης Ευστάθιος, 

τής Ηλεκτρολογικής
Υπηρεσίας.Ή κ. καί ό κ. Ξανθόπουλος
Δημήτριος, τοϋ Λογιστηρίου.Ή κ. καί ό κ. Σάκαλης Αθανάσιος,  

τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως.

7 Η   κ.   καί   ό   κ. Γαλανάκος
"Ανδρέας, τοϋ "Αλουμινίου.Ή κ. καί ό κ. Χήνας Ευστάθιος,
τής Υπηρεσίας Φορτοεκρορτώ-
σεων καί Μεταφορών.Ή κ. καί ό κ. Γεωργίου Ευάγγελος, 

τών "Ηλεκτροδίων.
Ή κ. καί ό κ. Μουτεβελής Θεόδωρος, 

Εργοδηγός Χυτηρίου.
Ή κ. καί ό κ. Κουτουλούκης
Λουκάς, τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως.

Ή κ. καί ό κ. Μενοΰνος Νικήτας, 
του Γραφείου Μελετών.

Ή κ. καί ό κ. Μίτζας Γεώργιος.
τής'Ηλεκτρολογικής'Υπηρειτίας
' Η κ. καί ό κ. Σκουρολιάκος
Ευάγγελος, τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως.

Ή κ. και ό κ. Μαλουχος Ευάγγελος, 

τοϋ "Αλουμινίου.
Ή κ. καί ό κ. Λασΰρας Κωνσταντίνος, 

τοϋ Χημείου.
Ή κ. καί ό κ. Πασιούδης Στέφανος, 

τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως.

Ή κ. καί ό κ. Μπέλλος Γεώργιος, τής ' Υπη ρεσίας Συν-
τηρήσεως.
Ό κ. καί ή κ. Ραμαντάνη Βασιλ.,
τής Υπηρεσίας Φορτοεκφορτώσεων 

καί Μεταφορών.
Ή κ. καί ό κ. Λέφας Νικηφόρος,
Εργοδηγός 'Αλουμίνας.
Ή κ. καί ό κ. Ευθυμίου Νικόλαος, 

τής Άλουμίνας.Ή κ.  καί  ό  κ. Μπεγιώργης
Γεώργιος.   Βοηθός "Αρχιεργο-
δηγοϋ    τής "Ηλεκτρολογικής
Υπηρεσίας.
Ή κ. καί ό κ. Αποστόλου Νικόλαος, 

τής Ηλεκτρολογικής
Υπηρεσίας.
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□Ε LA FAMILLE

Le retard mis à la diffusion du
dernier numéro de notre revue n'a
point influencé le rythme avec lequel
se poursuivent les heureux événements

dans notre nouvelle cité
Ainsi les Nouvelles de la Famille

sont beaucoup plus nombreuses cette
fois car elles s'étendent sur une plus
longue période Vous constaterez probablement

des omissions mais notre
revue n'en est guère responsable en
effet celle-ci s'adresse pour obtenir
les éléments nécessaires à cette rubrique

au Bureau du Personnel qui
ne peut lui fournir évidemment que
les renseignements qui lui ont été
donnés par les intéressés eux-mêmes

Les éléments portés à notre connaissance

sont donc les suivants

FIANÇAILLES
M Panayîotis Drossis du Service Manutentions

et Transports et Mlle Vassi
liki PeramaUÏ
M Nicolaos Platis du Service Cités et
Mlle Vasso Alexiou
M Marcos Theodorakis de I'-Mumine
et Mlle Fotir.i Chrisiaki
M Georgios Mokos du Service Entretien

et Mlle Mary Nikolandi
M Vassilios Stefancpoulos de l'Alumine

et Mlle Nora Mavropoulou
M Panayiotis Papadimitriou Agent
Maîtrise Aluminium et Mlle Vassilia
Yitona
M Lambros Papalambros Agent Maîtrise

Aluminium et Mlle Angueliki Pa
pageorniou
M Christos Stavrou du Service Entretien

et Mlle Athina Rotsi
M Dimitrios Contos du Service Entretien

et Mlle Efthimia Coukiassa

Kl 9 67

4 11 67

8 11 67

11 11 67

19 1 1 67

24 12 67

25 12 67

1.68

1 68

MAKIAGES

20 8 i>7

3 9 67

10 9 67

10 9 67

16 9 67

29 ίο 67

5 11 67

M Apostolos Katsadimas Agent Maîtrise
Aluminium a épousé Mlle Kaliopi

Nicolaou
M Constantinos Vlachos du Service
Électrique a épousé Mlle Maria Katsa
magou
M Andreas Zervas du Service Entretien
a épousé Mlle Aikaterini Meti
M Rafaïl Fyrigos de la Fonderie a
épousé Mlle loanna Delassouda
M Christos Rassidakis du Service Electrique

a épousé Mlle Maria Xikominou
M loannis Mavrikas du Service Entretien

a épousé Mlle Zîna Angueloussi
M Fotis Constantopaidos médecin de
notre Société a épousé Mlle Dora Ko
kalidou du Service RE/STN
M Georgios Kyriazis du Service Entretien

a épousé Mlle Athina Dimoka
M Dimitrios Athanassiou du Service
Alumine a épousé Mlle Anastassia
Pasdeli

26.11.67 M Panayotîs Deleas de la Fonderie a
épousé Mlle Tassîoula Stathoula

10.12.67 M Mathaios Darmis du Service Entretien
a épousé Mlle Ketty Armaou

11.12.67 M Georgios Moussoulmanos du Laboratoire

a épousé Mlle Ourania Zinelli
17.12.67 M Georgios Stavrou du Service Entretien

a épousé Mlle Georgia Perganta
28.12.67 M La7aros Soulis des Services Administratifs

a épousé Mlle Eleni Antjou
latou

30 1 2.67 M Athanassios Tsoumb->s de Alumine
a épousé Mlle Katcrina Sotiropoulou
des Services Administratif

11 12.67 M Nicolaos Vaguis de l'Alumine a
épousé Mlle Evanguelia Pelala

7 1.68 M Panayoïis Varkas du Service Électrodes

a épousé Mlle Zacharoula Lappa
27 1.68 M Efstathios Dîmakis Agent Ma'tiise

Aluminium a épousé Mlle Eva Paschou
NAISSANCES

7 8.67 M TaKiarchis MamalK du Service Entretien

et Mme font part de la naissance
de leur fille

15 8.67 M Serafîm Michas de la Fondeiie et
Mme font part de la naissance de leur
fille

26 8.67 M.Efthîmios Mavrodimos de l'Alumine
et Mme font part de la naissance de leur
fils

31 8.67 M Georgios Psathas de l'Alumine et
Mme font part de la naissance de leur
fille

2 9.67 M Jean Magnin Agent Maîtrise Aluminium

et Mme font part de la naissance
de leur fille Anne

4 9.67 M Constantinos Doumbas de l'Alumine
et Mme font part de la naissance

de leur fils
II 9.67 M Éleftherios Sourgiadakis du Service

Électrodes et Mme font part de la naissance

de leur fils
14 9.67 M Dimitrios Saraïlidis de l'Aluminium

et Mme font part de la naissance de leur
fils

18 9.67 M Panayotis Karaguikas de la Fonderie

et Mme font part de la naissance
de leur fille

25 9.67 M Constantinos Xiroyannis de l'Alumine
et Mme font part de la naissance

de leur fille
77 9.67 M Sotirios Athanassiou du Service Manutentions

et Transports et Mme font
part de la naissance de leur fille

4 1 0 67 M Athanassios Gaganis du Service
Entretien et Mme font part de la naissance

de leur fils
6.10.67 M Petros Kassotakis de la Comptabilité

et Mme font part de la naissance
de leur fille

7 10.67 M Charalambos Gavriil Agent Maîtrise
Alumine et Mme font part de la naissance

de leur fille
7.10.67 M Anguelos Balomatinis de l'Aluminium

et Mme font part de la naissance
de leur fille

14.10.67 M MichaTl Louloudis Agent Maîtrise
du Service Électrique et Mme font part
de la naissance de leur fille

15.10.67 M Maurice Skonieczny Chef Magasin
Général et Mme font part de la naissance
de leur fille Véronique

16.10.67 M Athanassios Leondopoulos du Service

Entretien et Mme font part de la
naissance de leur fils

16.10 67 M Antonios Pomonis du Service Electrique

et Mme font part de la naissance
de leur fille

16.10.67 M loannis Pouflïs de la Fonderie et
Mine font part de la naissance de leur
fille

1 7 1 0 67 M Constant nos Delios du Service
Entretien et Mme font part de la naissance

de leur fille
25 10.67 M Loucas Rodis de l'Alumine et Mme

font part de la naissance de leur fils
3 1 1 67 M Arîstidis Telonis de l'Aluminium et

Mme font part de la naissance de leur
fils

8.11 67 M can Devaud Cadre Administratif
et Mme font part de la naissance de leur
fils Edouard

9 1 1 67 M Dimitrios Sarandidis du Service
Électrodes et Mme font part de la
naissance de leur fille

12 1 1 67 M Efstathios Zacharakis du Service
Électrique et Mme font part de la naissance

de leur fils
14 1 1 67 M Dimitrios Xanthcpoulos de la Comptabilité

et Mme font part delà naissance
de leur fils

29.11.67 M Athanassios Sakplis du Service Entretien

et Mme font part de la naissance
de leur fils

1 12.67 M Andreas Ghalanakos de l'Aluminium
et Mme font part de la naissance

de leur fille
4.Ι2.Γ7 M Efstathios Chinas du Service Manutentions

et Transports et Mnc font part
de la naissance de leur fils

1 1 12.67 M Evanguelos Georgiou du Service
Électrodes et Mme font part de la
naissance de leur fille

14.12.67 M Théodoros Moutevelis Agent Maîtrise

de la Fonderie et Mme font part
de la naissance de leur fille

17.12.^7 M Loucas Koutouloukis du Service
Entretien et Mme font part de la naissance

de leur fille
22.12.67 M Nikitas Menounos du Bureau d'Études

et Mme font part de la naissance
de leur fille

27.12.67 M Georgios Mitzas du Service Électrique

et M ne font part de la naissance
de leur fils

27.12.67 M Evanguelos Skouroliakos du Service
Entretien et Mme font part de la naissance

de leur fils
27.12.67 M Evanguelos Malouchos de l'Aluminium

et Mme font part de la naissance
de leur fils

1 1.68 M Constantinos Dassyras du Laboratoire
et Mme font part de la naissance

de leur fille
1 1.68 M Stefanos Passioudis du Service Entretien

et Mme font part de la naissance
de leur fille
part de la naissance de leur fils

1 1.68 M Georgios Bellos du Service et
Entre'ien et Mme font part de a

4 1 68 M et Mine Va;siliki Ramadani du Service

Manutentions et Transports font
naissance de leur fille

10 1 68 M Nikiforos Lefas Agent Maîtrise Alumine

et Mme font part de la naissance
de leur fris

12 1.68 M Nicolas Efthymiou de l'Alumine et
Mme font part de la naissance de leur
fils
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ΛΕΣΧΗ ΜΕΔΕΩΝ
Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ

CLUB MEDEON
L'ACTIVITÉ DE NOTRE CLUB

Παραθέτομε πιό κάτω τις κυριώτερες εκδηλώσεις
της Λέσχης μας γιά τό διάστημα άπό 1ης

Σεπτεμβρίου 1967 μέχρι τέλος Ιανουαρίου 1968
όπως μας δόθηκαν άπό τήν Διοίκησι της Λέσχης

ΠΟΑΟΣΦΑΙΡΟΝ

Σ αύτό τό διάστημα έγιναν οί έξης συναντήσεις
1 ΤΟΠΙΚΟΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΥΠΕΑΛΟΝ κ ΖΕΡΒΑ

Άγ Βαθ Τέρμ
Πρώτος όμιλος Αντίκυρα 3 9 10-7

Στεΐρι 2 2 5-8
Κεραυνός 2 4 5-5
Μεδεών I I 1 1-3

Δεύτερος όμιλος Μεδεών II 3 7 6-5
ΠΑΟ Κυριακίου 3 7 7-4
ΕΤΡΕΞ I 3 7 5-2
ΕΤΡΕΞ II 3 3 0-8

Το τουρνουά συνεχίζεται

2 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

28.10.1967 Μεδεών ΕΤΡΕΞ
6.11.1967 Ήλεκτρόλυσις ΕΤΡΕΞ

12.11.1967 Ήλεκτρόλυσις ΕΤΡΕΞ
1 9 1 1 1 967 Μεδεών ΕΤΡΕΞ
26.11.1967 Μεδεών ΠΑΟ Κυριακίου
3.12.1967 ΠΑΟ Κυριακίου ΕΤΡΕΞ II
9 1 2 1 967 Μεδεών Αντίκυρα

10.12.1967 ΠΑΟ Κυριακίου ΕΤΡΕΞ I
1 7 1 2 1 967 ΕΤΡΕΞ I ΕΤΡΕΞ II
26 1 2 1 967 Μεδεών ΠΑΟ Κυριακίου

Κύπελλον Λούσκου
6.1.1968 Μεδεών ΕΤΡΕΞ II 2-0

28 1.1968 Αντίκυρα Στεΐρι 4-3
28.1.1968 Μεδεών ΠΑΟ Κυριακίου 3-2

Τα μέτρα της ΔΕΗ για περιορισμό στην κατανάλωση
ρεύματος μάς ανάγκασαν να καταργήσουμε τις βραδυνές
προπονήσεις

3-2
3 1

2-2
5-0
5-2
4 0
2-3
1 0
2 0
5 2

9 Σεπτεμβρίου 1967
8 Όκτωβρίου 1967
18 Νοεμβρίου 1967
31 Δεκεμβρίου 1967

ΧΟΡΟΙ
Μηνιαίος χορός μέ PICK UP
Χορός μέ ορχήστρα
Μηνιαίος χορός μέ PICK UP
Ρεβεγιόν μέ 2 ορχήστρες και
στουγεννιάτικο διάκοσμο

χρι

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
28 29 Όκτωβρίου 1967 Εκδρομή στήν Όλυμπία Αργός

Επίδαυρο Μέ αότήν έκλεισε τό
πρόγραμμα έκδρομών 1967

ΒΟΛΛΕΫ
Σ αυτούς τούς μήνες πού είναι περίοδος βροχών τό

Βόλλεϋ περιωρίστηκε σέ προπονήσεις δταν τό επέτρεπε
ό καιρός

ΤΕΝΝΙΣ
Τά περιοριστικά μέτρα στήν κατανάλωση του ρεύματος

είχαν σοβαρώτατο αντίκτυπο στό τέννις διότι ή χρήσις τών
γηπέδων δεν ήταν δυνατή παρά μόνον τό Σαββατοκύριακο
ΓΥ αύτό και άναγκασθήκαμε ν αναβάλλουμε γιά άργότερα τά
τουρνουά πού είχαν προβλεφθή

ΣΚΑΚΙ
Έτελείωσε τό πρωτάθλημα τού Σκακιού Ή άπονομή τών

έπάθλων έγινε στίς 12 Σεπτεμβρίου 1967 Νικηταί ήσαν κατά
σειρά οΐ κ.κ Β Τασσόγλου Γ Κιμωλιάτης Δ Στέργιου και
I Κουτριάς

Nous citons ci-dessous les principales manifestations
du Club pour la période du 1er Septembre 1967

à fin Janvier 1968 d'après les informations fournies
par le Comité du Club

FOOTBALL

Au cours de cette période les rencontres suivantes ont eu
lieu

1 TOURNOI LOCAL COUPE M ZERVAS
Rencontres Points Buts marqués

Poule A Antikyra 3 9 10-7
Stiri 2 2 5-8
Keravnos 2 4 5-5
Médéon I 1 1 1-3

Poule B Médéon II 3 7 6-5
PAO Kyriaki 3 7 7-4
ETREX I 3 7 5-2
ETREX II 3 3 0-8

Le tournoi continue

2 DIVERSES RENCONTRES

28.10.1967 Médéon-ETREX 3-2
5.11.1967 Electrolyse-ETREX 3-1

12.11.1967 Electrolyse-ETREX 2-2
19.11.1967 Médéon-ETREX 5-0
3.12.1967 PAO Kyriaki-ETREX II 4-0
9.12.1967 Médéon Antikyra 2-3

10.12.1967 PAO Kyriaki-ETREX I 1-0
17.12.1967 ETREX I-ETREX II 2-0
26.12.1967 Médéon-PAO Kyriaki 5-2 Coupe M

6 1.1968 Médéon-ETREX II 2-0
28 1.1968 Antikyra-Stiri 4-3
28 1.1968 Médéon-PAO Kvriaki 3-2

Louskos

Les mesures prises par l'Entreprise Publique d'Électricité
afin de limiter la consommation de courant électrique nous
ont obligé à supprimer les entraînements de soir

BALS
9 Septembie 1967 Bal mensuel au son de disques
8 Octobre 1967 Bal animé par un orchestre

18 Novembre 1967 Bal mensuel au son de disques
31 Décembre 1967 Réveillon animé par deux orchestres La

salle avait été spécialement décorée à
cette occasion
EXCURSIONS

28 29 Octobre 1967 Excursion à Olympie-Argos-Épidaure
qui clôturait le programme des excursions

prévues pour 1967

VOLLEY BALL
Pendant cette période de pluies le volley-ball s'est limité

à quelques entraînements lorsque le temps le permettait
TENNIS

Les mesures prises pour économiser du coulant ont eu de
conséquences sérieuses pour le tennis car les terrains ne pouvaient

souvent être utilisé qu'aux week ends C'est pour cette
raison que nous avons été amenés à remettre les tournois prévus
à une date ultérieure

ÉCHECS

Le tournoi d'échecs est terminé La disttibution des prix
a eu lieu le 12 Septembre 1967 aux vainqueurs MM Vas
Tassoglou G Kimoliatis D Stergiou et J Koutrias
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ΑΙΑΛΕΞΕΙΣ CONFÉRENCES
Τό τμήμα Διαλέξεων εγκαινίασε την δράσι του μέ τήν ομιλία 

του κ. PIERRE GASSIER, διευθυντού του Γαλλικού
Ινστιτούτου της Θεσσαλονίκης, μέ θέμα : Μπωντελαίρ και
Γκόγια. Ή ομιλία συνοδεύθηκε από φωτεινές προβολές.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Ή Έκθεσι - Διαγωνισμός Ζωγραφικής πού είχε διοργα-

νωθή, πραγματοποιήθηκε στις 10,11 και 12 Δεκεμβρίου στό
ισόγειο της Ζουϊσάνς. Στήν εκθεσι ελαβον μέρος 14 ερασιτέχνες 

ζωγράφοι μέ 45 εργα. Για τήν απονομή των βραβείων
μετακαλέσαμε από τήν Αθήνα δύο ειδικούς : Τήν κ. Παπα-
δόγκωνα, κριτικό, καί τόν ζωγράφο κ. Τούγια. 'Η επιτροπή,
εκτός των άνωτέρω, περιλάμβανε αντιπροσώπους της Διευθύνσεως 

του έργοστασίου καί του Δ.Σ. του Συλλόγου. Τά
βραβεία άπενεμήθησαν ως έξης : Εις τόν κ. Άνδριανόπουλον,
Ιον Βραβεΐον έκθέσεως. Είς τήν κ. Κωνσταντοπαίδου, 2ον
βραβεϊον έκθέσεως. Είς τήν κ. Λέλλεβιτς, βραβεΐον σχεδίου.
Είς τόν κ. Γουλιαρμήν, βραβεΐον χρωματικής συνθέσεως.

La Section «Conférences» du Club a inauguré son activité
avec la conférence de M. Pierre GASSIER, Directeur de l'Institut 

Français de Salonique, sur «Baudelaire et Goya». Celle-ci
était accompagnée de projection de slides.

PEINTURE

Une Exposition-Concours de Peinture a été organisée les
10, 11 et 12 Décembre au rez-de-chaussée de la «Jouissance».
Ont participé à ce Concours, 14 peintres amateurs ayant exposé
45 oeuvres. Mme Papadonguona, critique, et M. Touyas,
peintre, avait été spécialement appelés pour la distribution des
prix. A part ces deux personnes, le Comité était composé des
représentants de la Direction de l'Usine et du Comité du Club.
Les prix ont été décernés comme suit : 1er prix de l'Exposition
à M. Andrianopoulos. 2me prix de l'Exposition à Mme Cons-
tantopaidos. Prix pour le meilleur dessin à Mme Lelewicz. Prix
pour la meilleure composition de couleurs à M. Gouliarmis.

ΣΙΝΕ-ΚΛΑΜΠ

Πρώτη έκδήλωσις τοΰ Σινέ - Κλάμπ, μέ τό φιλμ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ" 

πού εδόθη στις 14 Δεκεμβρίου 1967.

ΘΕΑΤΡΟ

Στις 1 5 Ιανουαρίου ό θίασος Φοίβου Ταξιάρχη έδωσε μιά
Ιδιόμορφη καλλιτεχνική βραδυά πού άπετελεΐτο από αποσπάσματα 

άπό αρχαίες τραγωδίες, απαγγελίες Δημοτικών τραγουδιών 
καί σκηνές από τό έρωτικό δράμα "Έρωφίλη".

CINÉ - CLUB

Le début des séances du Ciné-Club a été maïqué le 14 Décembre 

1967 avec la projection du film «Les Professionnels».

THÉÂTRE

Le 15 Janvier 1968, la Troupe Phivos Taxiarchis a donné
une soiiée artistique composée de quelques extraits de tragédies
anciennes, de récitations, de chants populaires et de quelques
scènes du drame d'amour intitulé «Hérophili».

Oi βραβευθέντες της έκθέσεως ζωγραφικής. Άπό	Les lauréats de l'Exposition-Concours de peinture. De
αριστερά προς τά δεξιά : κ. Ανδριανόπουλος, αϊ κ.κ.	gauche à droite : M. Andrianopoulos, Mmes Lelewicz
Lelewicz καί Κωνσταντοπαίδου  καί ό κ. Γουλιαρμής.	et Constantopaidos et M. Gouliarmis.
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ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΑΣ ΜΕΙΔΙΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

1 23456789 10 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

Ό Μετεωρολόγος της Εταιρείας μας κ Εϋάγγελος
Μίστιλης μας απέστειλε τό κάτωθι μετεωρολογικόν δελτίον

Καθ ολην την διάρκειαν τοϋ προσεχούς μηνός Μαΐου θά
πνεύσουν άνεμοι από βορράν πρός νότον και από δυσμάς πρός
ανατολάς ή και αντιστρόφως Γενικώς θά είναι μέτριοι μέ
όλίγη ή και ασθενείς οί βαρύτερον δέ ασθενείς θά εισαχθούν
ε'ις τό Νοσοκομείον Άγιου Νικολάου πρός παρακολούθησιν
Ή θάλασσα θά είναι κατά πάσαν πιθανότητα ταραγμένη ή
απλώς συγχισμένη μέ άλλα λόγια φουρτούνα στα μπατζάκια
μας Τέλος ή θερμοκρασία θά ανέρχεται κατά την ήμέραν και
θά κατέρχεται τήν νύχτα εκτός έάν σας χαλάση τό θερμόμετρο
όπότε θά σας δείχνη πάντα την ίδια θερμοκρασία

ΕΠΙΓΡΑΦΗ Σ ΕΝΑ ΜΝΗΜΑ

Ένθάδε κείται
ή σύζυγος μου Μαριγώ
Άπέθανεν έκείνη
κα'ι γλύτωσα εγώ

οριζοντίως

1 Λέγονται και κανόνια
2 Δέν έχει πατρίδα ή δέν τήν άγαπά αιτ
3 Ενα κρατικόν νοσηλευτικόν ίδρυμα — Δίφθογγος
4 Ξενικόν γυναικεϊον όνομα — Πατρίς τοϋ Ιπποκράτους
5 Σημαίνει τώρα δά — Μεγάλη Σχολή της Αεροπορίας

αρχικά
6 Ποταμός της Αττικής — Ξένον Πρακτορεϊον ειδήσεων
7 άουτ σημαίνει τελειωτικό χτύπημα — Τό μικρό όνομα

μεγάλου Ελληνος συνθέτου
8 Τόν συναντάμε κυρίως στα λιμάνια ένάρθρως
9 Αύτά δέν έχουν διαφορά άντιοτρ ένάρθρως

ΙΟ Διπλασιαζόμενον ξεπουλάει — Τελικός σύνδεσμος
Μουσικός φθόγγος

ΨΕΜΑ ΜΕ ΟΥΡΑ

Συζητούν δυό ψεύτες
— Πέρυσι λέει ό πρώτος είχα πάει γιά κυνήγι στόν βόρειο

πόλο Χρησιμοποιούσα ενα δπλο πού έκτοξεύει νερό Kai
έκανε τόσο πολύ κρύο πού τό νερό βγαίνοντας άπό τό όπλο
πάγωνε στόν άέρα και γίνονταν σάν άτσάλινο σπαθί κα'ι έτσι
σκότωνα μέ τήν πρώτη τ'ις αρκούδες

— Αύτό δέν είναι τίποτα λέει ό δεύτερος Έγώ είχα πάει
γιά διακοπές σ'ένα άγρόκτημα στήν περιοχή τοϋ Ισημερινού
Εκανε τόση πολλή ζέστη πού ταΐζαμε τ'ις κότες κομματάκια

πάγο γιατί άλλοιώς έκαναν τα αύγά βρασμένα

ΚΑΘΕΤΩΖ

1 Νοστιμίζει τό χοιρινό ένάρθρως δημοτ
2 Μονάδα ήλεκτρικής άντιστάσεως — Στρατιωτική μονάδα

πεζικοΰ
3 Μάθημα τοϋ Γυμνασίου αχρηστον κατά τήν γνώμην

τών μαθητών
4 Αλλοδαπός ξένος — Μάρκα φορτηγών αύτοκινήτων
5 Δέν έχω ορεξιν νά πράξω κάτι πλήττω καθαρ
6 Σύνδεσμος — Στόν πληθυντικό σημαίνει τά μέρη τοϋ πλοίου

πού βρίσκονται στήν ίδια γραμμή μέ τήν έπιφάνεια τής
θαλάσσης

7 Γερμανικόν άνδρικόν όνομα άντιοτρ — Κλωστή γνέμα
8 Αρθρον πληθ — Επίρρημα σημαίνον παρά ταύτα
9 Μέ τό πρός προσανατολίζει — Προτρέπει

ΙΟ Συμπλ Σύνδεσμος — Ό,τι και τό 9 καθ β — Αλογο

Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
οριζοντίως

I ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 2 ΕΜΕ — ΑΝΑ — TEA 3 ΚΑΤΑΡΤΙ
4 ΑΠ — ΛΟΣΤΟ — NO 5 ΜΗΝ — ΣΑΡ ΡΑΣ — ΟΕΘ ΘΕΟ
6 OK — ΣΕ 7 ΑΡΑ — Α ΠΙΑ 8 ΦΩΝΗ — ΑΡΠΑ 9 ΩΜΑ—
ΑΡΑ — ΩΑΠ ΠΑΩ ΙΟ ΣΑ— ΕΡΑΝΩ— OE II ΩΤΑ Ι2
ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ Ι3 ΠΟΤΑ — ΟΠΩΣ Ι5 ΑΦΗ

ΚΑΟΕΤΩΣ
I ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ 2 AM — ΠΗΚ — ΩΜΑ — ΥΠ(Ο

3 ΔΕΚ(Α — ΑΝΑ — ΟΝΟΜΑ 4 ΑΛ — ΑΡΗ — ΟΤ ΤΟ
5 ΓΑΤΟΣ— ΑΡΩΜΑΤΑ 6 ΑΝΑΣΑΣ— ΟΡΑΤΟ 7 ΣΑΡΤΡ —
ΑΝΑΤΟΜΗ 8 ΤΟ— ΣΙΑ— ΑΠ ΠΑ 9 ΑΤΙ — ΑΡΩ— ΕΞΩΣΙ
ΙΟ ΡΕ — Ν ΕΣ — ΠΑΟ — ΙΣ 1 1 ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τό τμήμα τοΰ Εργοστασίου πού σχηματίζουν τά αριθμημένα

γράμματα είναι Η ΛΕΚΤΡ ΟΛΥΣΙ Σ
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