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ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ LE GLORIEUX
ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ GALAXIDI

Μιλώντας γιά τό Γαλαξείδι μιλάμε κυρίως για τό παρελθόν
Γιατί τό τταρελθόν είναι ή δόξα ή δύναμις ό πλούτος ή κυριαρχία

στις θάλασσες και ή ευημερία στη στεριά Τό σήμερα είναι
ή έγκατάλειψις και οι αναμνήσεις πού συντροφεύουν τούς απόμαχους

της θάλασσας κάθε βράδυ στα μικρά καφενεία της παραλίας
Και —ίσως— ή έλπίδα Ή ελπίδα των νεωτέρων γιά ενα

καλύτερο μέλλον
Ας πάρωμε δμως τά πράγματα μέ τήν σειρά Ας κάνωμε μιά

σύντομη αναδρομή στό παρελθόν πριν παρουσιάσωμε τό σήμερα

En parlant de Galaxidi nous parlons surtout du
passé Car le passé c'est la gloire la puissance la richesse

la domination des mers et la prospérité sur le
continent Le présent c'est l'abandon les souvenirs
qui égaient les vieux loups de mer le soir daris les
petits cafés sur la plage C'est— peut être — aussi
l'espoir L'espoir des plus jeunes pour un avenir
meilleur

Mais prenons les choses en ordre et retournons au
passé
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Μία άττό τις τέσσερις γοργόνες πού βρίσκονται στο
ναυτικό μουσείο του Γαλαξειδίου
Une des quatre sirènes qui se trouvent au Musée de
Galaxidi

Τήν θέσιτοϋ σημερινού Γαλαξειδιοϋ κατείχε στήν αρχαιότητα
ή πόλις τών Λοκρών Οίάνθη Χτίσθηκε δύο περίπου εκατονταετηρίδες

πριν από τόν Τρωικό πόλεμο από τόν Λοκρό άπόγονον
τοϋ Δευκαλίωνος ΟΊ διάφοροι ιστορικοί της αρχαιότητος τήν
αναφέρουν μέ ώρισμένες παραλλαγές στήν ονομασία Ό Σκύλαξ
τήν ονομάζει Εϋανθιν ό Πλούταρχος Ύάνθιαν ό Στράβων ΟΊάν
θειαν Τήν τελευταία αΰτή ονομασία ακολουθεί και ό Παυσανίας

I 38,9 ό όποιος άναφέρει οτιή πόλις είχε Ιερό της Αφροδίτης
καθώς και ναό κα'ι άγαλμα της Αρτέμιδος μέσα στό άλσος από
πεύκα και κυπαρίσσια πού ύπήρχε πιό πάνω άπό τήν πόλι

Ή Οίάνθη ήταν μία άπό τ'ις σημαντικώτερες πόλεις των Λοκρών

τό κράτος τών όποιων περιελάμβανε τήν σημερινή Φωκίδα

κα'ι έκτεινόταν μέχρι τήν Ναύπακτο ΟΊ Οϊανθείς αναφέρονται

σαν διοργανωτα'ι αγώνων για όλη τήν Λοκρίδα Άπό τό
λιμάνι τής ΟΊάνθης φαίνεται νά απέπλευσαν οί Λοκροί ο'ι Έττι
ζεφύριοι γιά τήν άποίκισι τής Κάτω Ιταλίας Στράβων Στ
259 Ή πόλις βρισκόταν σέ μεγάλη ακμή άνάμεσα στό δον και
4ον αιώνα π.Χ τό δέ πολίτευμα ήταν τυραννικό καί κατελύθη
τό 383 π.Χ Μέ τό ίδιο όνομα φέρεται μέχρι τήν έκτη έκατοντα
ετηρίδα μ Χ οπότε καί κατεστράφη άπό σεισμό

Ή ταυτότης τής ΟΊάνθης πρός τό σημερινό Γαλαξείδι προκύπτει

άπό πολλά στοιχεία Στήν πλαγιά τοϋ βουνού δυτικά
τής σημερινής κωμοπόλεως κοντά στό εκκλησάκι τοϋ Αγίου
Βλασίου άναφαίνονται άρχαΐες πέτρες σέ διάφορες άποστάσεις
Έκεϊ γύρω άνεκαλύφθησαν διάφορα άρχαιολογικά εύρήματα
πού φυλάσσονται στό Μουσείο τοϋ Γαλαξειδίου καθώς καί δύο
χάλκινες πλάκες μέ ψηφίσματα τών ΟΊανθέων

Μέχρι πριν άπό τήν Ελληνική Έπανάστασι έσώζοντο στήν
ίδια περιοχή ο'ι τρεις πλευρές τών τειχών τής άρχαίας πόλεως
Τήν ίδια εποχή κάποιος γεωργός ένώ έσκαβε τό άμπέλι του
βρήκε ένα μικρό χάλκινο άγαλμα Παρίστανε γυναίκα πού κρατούσε

στό δεξί χέρι ένα τόξο και στό άριστερό δυό λαγόπουλα

C'est à l'emplacement même du Galaxidi d'aujourd
nui que fut construite dans les temps anciens la ville
des Locréens Yanthi environ 200 ans avant la Guerre
de Troie par Locros descendant de Deucalion Les
historiens de l'antiquité nous parlent de cette ville de
diverses manières Skylax l'appelle Evanthis Plutarque
et Strabon l'appellent Yanthian Cette dernière dénomination

est également utilisée par Pausanias I 38 9
pour nous dire que la ville possédait un sanctuaire de
Venus ainsi qu'un temple et une statue de Diane dans
un bosquet plein de pins et de cyprès qui dominait la
ville

Yanthi était une des plus importantes villes des
Locréens dont l'état comprenait la Phocide actuelle et
s'étendait jusqu'à Naupacte Les Yanthiens étaient les
organisateurs de compétitions sportives pour l'ensemble
de Locris Il apparaît qu'à partir du port d'Yanthi les
Locréens dénommés Epizéfyrii émigrèrent vers le
Sud de l'Italie Strabon VI 259 La ville était très prospère
entre le VI et le IV siècle avant J.C et vivait sous un
tyrannique qui fut aboli en 383 avant J.C La ville est
nommée Yanthi jusqu'au Vie siècle après J.C date à
laquelle elle fut détruite par un tremblement de terre

L'identification de Yanthi à la ville de Galaxidi de
nos jours se base sur plusieurs éléments Sur la pente
de la montagne à l'Ouest de la ville actuelle près de la
petite chapelle de saint Vlassios des pierres anciennes
ont été découvertes à plusieurs endroits ainsi que des
objets archéologiques conservés au Musée de Galaxidi
et deux plaques en cuivre gravées par les Yanthiens

Jusqu'avant la Révolution Hellénique demeurèrent
les trois côtes des murs de l'ancienne ville A cette
époque également un cultivateur travaillant dans ses
vignes trouva une statuette en cuivre Celle-ci représentait

une femme qui tenait à sa main droite un arc
et à sa main gauche deux petits lièvres Son front était
bandé d'un ruban qui portait l'inscription Yanthéon
des Yanthiens d'où il ressort que cette femme était

la personnification de la Ville Yanthi Cette statuette
n'existe plus aujourd'hui malheureusement car elle
avait été vendue à l'époque à un anglais ou à un habitant
des îles Ioniennes

Enfin dans la région de l'ancienne ville Halaios
l'Itéa de nos jours il a été retrouvé une autre inscription

que l'archéologue allemand ROSS et le grec RANGAVIS
ont traduite et dont il ressort également que Galaxidi
occupe aujourd'hui la place de l'ancienne ville Yanthi

Pour la première fois au Xe siècle après J.C cette ville
apparaît sous le nom de Galaxidi Certains disent que

son nom vient d'une plante appelée galatsida qui
abonde dans cette région alors que d'autres soutiennent

que le mot Galaxidion prend sa racine de Gala
xavri et de la terminaison idion qui signifie figure
image ou même adoration Quant à Galaxavri elle était
une Nymphe fille de l'Océan et de Tithys Ainsi Galaxidi
signifierait lieu d'adoration de Galaxavri c'est-à-dire
de la mer

Tout ce que nous connaissons sur l'histoire de
Galaxidi après le Xe siècle et jusqu'à la fin du XVIIe
provient du fameux manuscrit Chronique de Galaxidi
découvert en 1864 pendant les fouilles au monastère
du Sauveur hors de Galaxidi Il a été écrit en 1703 par
le moine Efthymios et les faits historiques qu'il relate
tirent leur source d'anciens manuscrits parchemins

et des bulles d'or authentiques qui sont conservés
encore au Monastère du Christ-Sauveur

Les faits mentionnés dans cette Chronique n'intéressent

pas seulement Galaxidi mais aussi l'histoire
d'Amphissa de Lidoriki et de Naupacte La première
édition de la Chronique a été publiée en 1865 par le
célèbre historien de Galaxidi Κ N Sathas qui mit au
jour des trésors immenses de l'Histoire Hellénique du
Moyen Age Son buste en marbre se trouve aujourd'hui
à Galaxidi
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Ένας στενός καΊ ανηφορικός δρόμος στό Γαλαξείδι.Τα σφαλιστά παντζούρια και οϊ ξεφτισμένοι τοίχοι στα
τταληά   αρχοντικά,  μαρτυρούν  τήν έγκατάλειψι.

Une ruelle montant à Galaxidi. Les persiennes fermées 

et les murs presque détruits des anciennes
maisons bourgeoises témoignent de l'abandon
actuel du village.

Τό μέτωπο της ήταν τυλιγμένο μέ μιά ταινία, πού έφερε τήν επιγραφή 

«ΟΙΑΝΘΕΩΝ», και φαίνεται πώς ήταν ή προσωποποίη-
σις της πόλεως Οίάνθης. Τό άγαλμα δυστυχώς δέν υπάρχει σήμερα, 

γιατί πουλήθηκε σέ κάποιον "Αγγλο ή "Επτανήσιο, τήν
εποχή εκείνη.

Τέλος, στήν περιοχή τοΰ αρχαίου Χαλαιοϋ (της σημερινής
Ιτέας) έχει άνευρεθή μια ϋλλη επιγραφή, ή όποία ερμηνεύθηκε
από τόν Γερμανό αρχαιολόγο Ross και τόν "Ελληνα Ραγκαβή και
από τήν οποίαν προκύπτει επίσης, ότι τό Γαλαξείδι κατέχει τήν
θέσι της άρχαίας Οϊάνθης.

Τό Γαλαξείδι αναφέρεται για πρώτη φορά μ' αύτό τό όνομα
τόν ΙΟον αιώνα μ. Χ. Μερικοί ύποστηρίζουν, ότι ή ονομασία του
οφείλεται στό φυτό «γαλατσίδα», πού αφθονεί στήν περιοχή,
ένώ άλλοι δέχονται τήν εκδοχή, ότι ή λέξις «Γαλαξείδιον» εχει
τήν ρίζα της άπό τό «Γαλαξαύρη» και τήν κατάληξι «-είδιον», πού
σημαίνει μορφή, εικόνα ή και λατρεία. Ή δέ Γαλαξαύρη ήταν
μία Νύμφη, κόρη τοΰ Ωκεανού και της Τηθύος. Κατά συνέπειαν
μπορεί να δοθή ή ερμηνεία, οτι Γαλαξείδι σημαίνειτόπος λατρείας
της Γαλαξαύρης, δηλαδή τής θαλάσσης.

Μοναδική πηγή τής ιστορίας τοΰ Γαλαξειδίου για τήν περίοδο 
άπό τόν ΙΟον αιώνα μέχρι τα τέλη τοΰ 17ου, είναι τό περίφη-

Selon cette «Chronique», la ville de Galaxidi a été
dévastée en 981 après J.C. par une invasion Bulgare.
En 1269, la ville passa au Duc de Nouvelle Patras, Jean
le Bâtard, et vers la fin du XlVe siècle, elle a été achetée
par les Chevaliers Joannins de Rhodes. En 1448 elle
fut restaurée et fortifiée par le Commandant byzantinde Vostitsa, Constantin Kandakouzinos, et elle est
ensuite passée sous le joug des Turcs.

Au début du XVIIIe siècle Galaxidi a été soumis au
Royaume d'Ali Pacha de loannina.

Pendant la Révolution Hellénique, Galaxidi fut un
important centre maritime, libre de la co-existence
turque et dirigé par un Bey Turc. Initié depuis le début
à la lutte de l'indépendance par l'Hétairie, elle a armé
en mars 1821 ses navires les plus grands et les meilleurs.
Mais le 17 septembre, la flotte algérienne d'Ismaïl Gibraltar 

entra dans le golfe de Corinthe avec plus de 2.000
soldats. Elle a conquis d'abord les forteresses de Rion,
d'Andirion et de Naupacte, puis le 19 du même mois,
elle attaqua Galaxidi. Malgré la lutte héroïque des malheureux 

Galaxidiotes et l'aide apportée par Panourghias
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μο χειρόγραφο Χρονικό τοΰ Γαλαξειδίου Βρέθηκε τό 1864
κατά τις ανασκαφές στό μοναστήρι τοΰ Σωτήρος λίγο έξω άπό
τό Γαλαξείδι Γράφτηκε τό έτος 1703 άπό τόν ίερομόνοχον Εύ

θύμιον τά δέ ιστορικά γεγονότα πού αναφέρει είναι εύ

γαλμένα άπό παλαιά χειρόγραφα μεμβράνια σιζίλια και χρυσό
βουλλα αύθ:ντι:<ά önou ευρίσκονται νά είναι και σώζονται ε'ις
τό βασιλικόν Μοναστήρι τοΰ Σωτήρος Χριστού

Τά γεγονότα πού άναφέρονται στό Χρονικό ένδιαφέρουν
όχι μονάχα τό Γαλαξείδι άλλά και τήν ιστορία τής Άμφίσοης
τοΰ Λιδωρικίου και τής Ναυπάκτου Η πρώτη έκδοοις ιού Χρονικού

έγινε τό 1865 άπό τόν περίφημο Γαλαξειδιώτη ιστοριοδίφη
Κ Ν Σάθα ό όποιος έχει φέρει στό φως άμύθητους θησαυρούς
τής Μεσαιωνικής Ελληνικής Ιστορίας Μαρμάρινη προτομή του
υπάρχει σήμερα στό Γαλαξείδι

Σύμφωνα λοιπόν μέ τό Χρονικό τό Γαλαξείδι ερημώθηκε
τό98Ι μ Χ άπό επιδρομή τών Βουλγάρων τό 1269 περιήλθε στόν
δούκα τών Νέων Πατρών Ιωάννη τόν Νόθο και οτά τέλη τοΰ
14ου αιώνος άγοράσθηκε άπό τούς Ίωαννΐτες ιππότες τής Ρόδου

Κατά τό 1448 άνακαινίσθηκε καί ώχυρώθηκε άπό τόν
βυζαντινό

διοικητή τής Βοστίτσης Κωνσταντίνο Καντακουζηνό
άλλά σέ λίγο περιήλθε στήν οριστική κυριορχίο τών Τούρκων
Στις άρχές τοΰ 18ου αιώνος τό Γαλαξείδι ύπήχθη στό κράτος
τοΰ Άλή Πασά τών Ιωαννίνων

Κατά τούς χρόνους τής Ελληνικής Επαναστάσεως τό Γαλαξείδι

ήταν ένα άριστο ναυτικό κέντρο ελεύθερο άπό τουρκική
συμβίωσι διοικούμενο άπό έναν Τούρκο βέη Μυήθηκε άπό νωρίς

στόν άγώνα άπό τούς Φιλικούς καί τόν Μάρτιο tcû 1821

έξώπλισε τά μεγαλύτερα καί πιό καλά πλοία του Άλλά otic 17

Σεπτεμβρίου μπήκε στόν Κορινθιακό κόλπο ό άλγερινός στόλος
τοΰ Ισμαήλ Γιβραλτάρη μέ περισσότερους άπό 2.000 στρατιώτες
Κυρίευσε τά φρούρια τοΰ Fiou τοΰ Αντιρρίου καί τής Ναυπάκτου

καί στις 19 τοΰ μηνός επετέθη εναντίον τοΰ Γαλαξειδίου
Παρά τόν ήρωικόν άγώνα τών άτυχων Γαλαξειδιωτών καί τήν
βοήθεια τοΰ Πανουργιά άπό 200 παλληκάρια τό Γαλαξείδι ύπέ
κυψε στά τρομερά πυροβόλα τών Αλγερινών ΟΊ Γαλαξιδιώτες
εγκατέλειψαν τήν πόλι τήν όποια έκαψε ό Ισμαήλ Γιβραλτάρης
μαζύ μέ οσα καράβια δέν πήρε μαζύ του Ή πόλις άνοικοδομή
θηκε τήν έποχή τοΰ Όθωνος

Τό Γαλαξείδι ύπήρξε ένα άπό τά μεγαλύτερα ναυτικά κέντρα
τής Ελλάδος ΟΊ Γαλαξειδιώτες άναφέρονται σάν έφοπλισταί
μέ βαθειά εμπορική κρίσι καί πλοίαρχοι μέ άφθαστη ναυτική πεΐ

Ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Νικολάου σέ άριστο

αρχιτεκτονικό σχέδιο

La Cathédrale de Saint-Nicolas d'un style architectural

excellent

avec ses 200 braves Galaxidi succomba sous les coups
des canons Algériens Les Galaxidiotes désertèrent
la ville qui fut brûlée par Ismaï Gibraltar avec tous les
navires qu'il ne put emporter avec lui La ville fut reconstruite

à l'époque d'Othon
Galaxidi fut un des plus grands centres maritimes

de la Grèce Ses habitants sont considérés comme
étant des armateurs à l'esprit commercial profond et
des capitaines de bateau d'une grande expérience Ce
sont eux qui ont appliqué les premiers le système d'auto
assurance de leurs navires afin que les primes d'assurances

restent au pays
Pendant les années de prospérité de 1867 à 1890

Galaxidi possédait la flotte commerciale la plus importante
de la Grèce 500 grands navires et 300 petits jaugeant

au total 70 à 80.000 tonnes chiffre considérable
pour l'époque La mesure utilisée pour l'achat et la
vente des navires était un fez plein de pièces de monnaie

d'or A Galaxidi fonctionnèrent également les
deux premières écoles navales de D ZAGORAS et
H KAVASSILAS

Aux environs de 1890 commence la décadence de
Galaxidi C'est l'époque où les mers sont sillonnées par
les bateaux à vapeur Les Galaxidiotes sont des marins
et des Capitaines de bateaux très renommés mais accrochés

avec entêtement aux vieilles idées Convaincus
que sur mer c'est la marine à voiles seule qui prévaudrait

ils n'ont pas accepté de se conformer à la nouvelle
situation Et lorsque la marine à vapeur domina Galaxidi
a cessé d'être une force composée de propriétaires de
bateaux et d'armateurs Depuis cette époque jusqu'à
nos jours Galaxidi n'offre plus à la Marine que des
marins Les galaxidiotes étaient et sont toujours les
meilleurs capitaines de la Marine Marchande

Galaxidi est aujourd'hui une petite ville pittoresque
avec plusieurs maisons inhabitées d'autres écroulées
qui témoignent avec éloquence de l'abandon La plupart
de ses habitants vivent loin de leur ville natale surtout
dans la région d'Athènes D'après les informations que
nous a très volontiers données le Président de la Commune

M Nie Tsandilis que nous remercions vivement

Ό Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου Τμήμα άπό τό περίφημο

ξυλόγλυπτο τέμπλο τής εκκλησίας τοϋ Άγιου
Νικολάου εργο του σκαλιστού Μαστρογιαννακοϋ άπό
τά Ζαγοροχώρια τής Ηπείρου

L'Annonciation de la Vierge Fragment du fameux
iconostase sur bois de l'Eglise de Saint Nicolas
œuvre du sculpteur Mastroyannakos originaire de
Zagorohoria en Epire
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Τό λάβαρο μέ την πρωτότυπη άπεικόνισι του ΆγιουΝικολάου πού σώζει ενα καράβι πού κινδυνεύει άπό
την τρικυμία

Représentation expressive de Saint-Nicolas sauvant
un bateau de la tempête qui le menace

ρα και πρώτοι αύτοί εφήρμοσαν τό σύστημα τών αύτασφαλειών
τών πλοίων των για νά μή φεύγουν τα ασφάλιστρα άπό τόν τόπο

τους Στά χρόνια της άκμής 1867 1890 τό Γαλαξείδι είχε
τόν μεγαλύτερο εμπορικό στόλο της Ελλάδος δηλαδή περίπου
300 μικρά και 500 μεγάλα πλοία μέ συνολική χωρητικότητα τόν
αστρονομικό για τήν εποχή έκείνη αριθμό τών 70 80 χιλιάδων
τόρνων Μέτρο γιά τήν αγοραπωλησία τών καραβιών ήταν ένα
φέσι γεμάτο χρυσά νομίσματα Στό Γαλαξείδι λειτούργησαν

και οι πρώτες δύο ναυτικές Σχολές τοϋ Δ ΖΑΓΟΡΑ καί
τοϋ Η ΚΑΒΑΣΙΛΑ

Γύρω στά 1890 και μετά άρχίζει ή παρακμή τοϋ Γαλαξειδιοϋ
Είναι ή εποχή πού τις θάλασσες οργώνουν τά άτμόπλοια Οϊ
Γαλαξειδιώτες ησαν περίφημοι ναυτικοί και καπεταναίοι άλλά
ριζωμένοι μέ πείσμα στις παληές άντιλήψεις Πίστευαν πώς
στή θάλασσα θά ύπερισχύση ή ναυτική ικανότητα πού άναδει
κνύεται μονάχα μέ τά πανιά και δέν δέχτηκαν νά προσαρμοσθούν

στήν καινούργια κατάστασι Κι οταν νίκησε ό ατμός
τό Γαλαξείδι έπαψε νά ύπάρχη σάν πλοιοκτητικιη και εφοπλιστική
δύναμι Άπό τότε και μέχρι σήμερα τό Γαλαξείδι 5έν προσφέρει
στήν ναυτιλία παρά τούς ναυτικούς ΟΊ Γαλαξειδιώτες ήσαν και
είναι ο'ι καλύτεροι πλοίαρχοι τοϋ Εμπορικού Ναυτικού

Σήμερα τό Γαλαξείδι είναι μιά γραφική κωμόπολις μέ πολλά
σπίτια άκατοίκητα κι άλλα ερειπωμένα πού εύγλωττα μαρτυρούν

τήν έγκατάλειψι Οί πιό πολλοί Γαλαξειδιώτες ζουν σήμερα
μακρυά άπό την πατρίδα τους κυρίως στήν περιοχή της Αθήνας

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού πρόθυμα μάς έδωσε ό
πρόεδρος της Κοινότητος κ Νικ Τσαντίλης καί γιά τά όποια
τόν ευχαριστούμε θερμά καί άπό τήν θέσι αύτή οί κάτοικοι ανέρχονται

σήμερα μόλις στούς 1.500 άπό τούς όποιους πολλοί κατάγονται

άπό τά γύρω ορεινά χωριά κι έχουν μετοικήσει στό
Γαλαξείδι

ici le nombre des habitants de Galaxidi s'élève actuellement
à 1.500 personnes dont beaucoup sont originaires

des villages environnants qui sont venus s'installer à
Galaxidi

Les habitants s'occupent d'agriculture et d'élevage
ou sont marins Quelques uns sont des pêcheurs et
possèdent de petits bateaux mais leur pêche couvre à
peine les besoins locaux Une autre partie des habitants
se compose de vieux loups de mer et de retraités

Galaxidi possède une Station Portuaire ainsi qu'un
Poste de Police alors que le Tribunal de Paix a été
transféré dernièrement à Amphissa Il possède également

une Ecole Primaire à six classes et un Gymnase
Naval complet qui vise à donner à la nouvelle génération
une formation qui lui permettra de gagner sa vie et de
perpétuer dans le domaine maritime la brillante tradition
du pays

A Galaxidi fonctionnent un Bureau de l'O.T.E et
un bureau des Postes qui présentent un grand mouvement

à cause de la correspondance avec les marins qui
voyagent Il y a aussi trois hôtels et une pension ainsi
que des chambres meublées chez l'habitant pouvantaccueillir 300 personnes au total Il y a trois restaurants
et un pavillon touristique appelé Kendri merveilleusement

placé au bord d'un ravissant bosquet de pins qui
couvre la pente de la colline au Sud du Port

L'alignement des rues est passable à Galaxidi et
l'on rencontre trois places et trois églises paroissialesA la place Xirolakka — deuxième port de Galaxidi — l'on
voit le buste de Ger Zohios fondateur de la Caisse de
Retraite des Marins Il y a également ici un réseau
d'eau intérieur mais l'eau est rare et provient d'un
puits et d'un sondage

Le climat ici est le meilleur de la région sain et très
bon avec zéro d'humidité L'ambiance est calme la
mer est propre mais sans rivages intéressants Galaxidi
attire pendant l'été des visiteurs et des touristes dont
le nombre dépasse celui des habitants

Galaxidi est relié aujourd'hui à Itéa par une route
asphaltée d'une longueur de 17 km en excellent état

à l'exception d'un tronçon de 1,7 km en cours d'achèvement
la route de Galaxidi à Naupacte est actuellement

en construction

Ή μικρή εκκλησία της Μονής του Σωτήρος 5 χλμ περίπου

έξω άπό τό Γαλαξείδι
La chapelle du Monastère du Sauveur à environ
5 km de Galaxidi



Οι κάτοικοι άσχολοΰνται μέ τήν γεωργία και τήν κτηνοτροφία
ή είναι ναυτικοί Ελάχιστοι είναι ψαράδες μέ μικρά σκάφη πού
μόλις σχεδόν καλύπτουν τις επιτόπιες ανάγκες σέ ψάρισ Μιά
άλλη μερίδα κατοίκων είναι ci απόμαχοι της θάλασσας ο'ι συνταξιούχοι

ναυτικοί
Τό Γαλαξείδι είναι έδρα Λιμενικού Σταθμού καθώς και Σταθμού

Χωροφυλακής ένώ τό Ειρηνοδικείο μεταφέρθηκε πρόσφατα
στην Αμφισσα Εχει 4θέσιο Δημοτικό Σχολείο και πλήρες

Ναυτικό Γυμνάσιο πού φιλοδοξεΤ νά δώση στήν καινούργια
γενιά τά έφόδια γιά νά κερδίση τή ζωή καί τή θάλασσα άκολου
θώντας τήν λαμπρή ναυτική παράδοσι τοϋ τόπου

Στό Γαλαξείδι λειτουργεί Γραφείο τοΰ ΟΤΕ και Ταχυδρομικό
Γραφείο τά όποια παρουσιάζουν μεγάλη κίνησι λόγω της έπι
κοινωνίας μέ τούς ναυτικούς πού ταξιδεύουν Υπάρχουν επίσης

τρία ξενοδοχεία καί ένας ξενώνας καθώς και ένοικιαζόμενα
δωμάτια σέ σπίτια πού μπορούν νά έξυπηρετήσουν συνολικά
γύρω στά 300 άτομα Γιά φαγητό ύπάρχουν τρία έστιατόρια καί
ένα τουριστικό περίπτερο τό Κεντρί σέ περίφημη θέσι στήν
άκρη τοΰ θαυμάσιου άλσους άπό πεύκα πού σκεπάζει τήν πλαγιά

τού μικρού λόφου στά νότια τοΰ λιμανιού
Τό Γαλαξείδι έχει άνεκτή ρυμοτομία τρεϊς πλατείες καί τρεις

ένοριακούς ναούς Στήν πλατεία τοΰ Χηρόλακκα —δεύτερο λιμάνι

τοϋ Γαλαξειδιοΰ— έχει στηθή ή προτομή τού Γερ Ζωχιοΰ
Ίδρυτοΰ τοΰ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Διαθέτει έπίσης
έσωτερικό δίκτυο ύδρεύσεως άλλά τό νερό είναι λιγοστό καί
προέρχεται άπό ένα πηγάδι καί άπό μία γεώτρησι

Τό κλίμα είναι τό καλύτερο τής περιοχής Ξηρό και ύγιεινό
μέ ύγρασία μηδέν Τό περιβάλλον γαλήνιο καί ή θάλασσα καθαρή
χωρίς όμως αξιόλογες άμμουδιές Ετσι τό Γαλαξείδι έλκύει
πολλούς έπισκέπτες καί παραθεριστές πού τό καλοκαίρι σχεδόν

ξεπερνούν σέ άριθμό τούς μόνιμους κατοίκους Σήμερα
τό Γαλαξείδι συνδέεται μέ έναν περίφημο άσφαλτοστρωμένο
δρόμο 17 χιλιομέτρων μέ τήν Ιτέα ένα ένδιάμεσο τμήμα 1,7
χλμ δέν έχει άκόμη άποπερατωθή ένώ βρίσκεται ύπό κατασκευήν

ό δρόμος Γαλαξειδίου Ναυπάκτου
Ό επισκέπτης δέν πρέπει νά παράλειψη νά έπισκεφθή τόν

μητροπολιτικό ναό τοΰ Αγίου Νικολάου Θά θαυμάση τό άριστο

άρχιτεκτονικό σχέδιο τις σπάνιες εικόνες Σταύρωσις Φυγή

στήν Αίγυπτο κλπ μιά πρωτότυπη άπεικόνισι τοΰ Άγιου
πάνω σ ένα λάβαρο καί κυρίως τό θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο

μοναδικό στήν Ελλάδα καί ένα άπό τά τρία καλύτερα τής
Εύρώπης

Σέ μικρή άπόστασι βρίσκεται ό ναός τής Άγιας Παρασκευής
μέ τό περίφημο ήλιακό ρολόϊ πού δείχνει όχι μονάχα ώρες
άλλά ημέρες καί έποχές

Λίγο πιό κάτω συναντάμε τό Ναυτικό Μουσείο τού Γαλαξειδίου
πού είναι άνοιχτό κάθε μέρα 8-12 και 4-6 Ή πιό

μεγάλη άπό τις τρεις αίθουσες περιλαμβάνει τά έξης έκθέματα
I Παρακολουθήματα πλοίων όπως μακαράδες έξάντες

πυξίδες φανούς πλεύσεως κλπ ολα τής παληάς ναυτιλιακής
εποχής

2 Περισσότερους άπό 100 ζωγραφικούς πίνακες ή φωτογραφίες

πλοίων τοΰ Γαλαξειδιώτικου έμπορικοΰ στόλου Μεταξύ
αύτών ύπάρχει καί τό Αίολος I 150 τόννων πού τό 1875 έφθασε

στήν Αμερική μόνον μέ τά πανιά του πράγμα απίστευτο γιά
τήν έποχή εκείνη πού μόνον τά ατμόπλοια περνούσαν τόν Ατλαντικό

Τό ίδιο κατώρθωμα πέτυχε καί τό Γραβιά τήν ίδια
περίπου έποχή

3 Πραγματικές μακέττες πλοίων έργα απομάχων θαλασσί
νών τοΰ Γαλαξειδίου Ξεχωρίζει τό ομοίωμα τοΰ Σάντα Μαρία
τού Κολόμβου καί τοΰ ιστιοφόρου Άγιος Νικόλαος

4 Τέλος τέσσερις ξύλινες γοργόνες —οι δύο σέ φυσικό
ανθρώπινο μέγεθος —πού άποτελούσαν τό έμβλημα τών Γαλσ
ξειδιώτικων ττλοίων καί στόλιζαν τό άκρόπρωρον

Ή δεύτερη αίθουσα περιλαμβάνει ύψιστης σημασίας ναυτι
λιακά έγγραφα καί διπλώματα υπογραφόμενα άπό τούςέκπρο
σώπους τοΰ πρώτου μετά τήν Επανάσταση έλληνικοϋ κράτους
Έπίσης τά κείμενα τών αύτασφαλειών Αδελφότης καί Σω
τήρ πού άπετέλεσεν τις βάσεις τοΰ μεγαλυτέρου ασφαλιστικού
οργανισμού τοΰ κόσμου LLOYD'S REGISTER

Ή τρίτη αίθουσα είναι μιά αρκετά πλούσια βιβλιοθήκη όπου
φιλοξενούνται και Γαλαξειδιώτες συγγραφείς οπως ή Εϋα
Βλάμη Σκελετόβραχος ή Κωστούλα Μητροπούλου Πρόσωπα

καί φιγούρες καί ό Ι.Δ Μητρόπουλος Ισραήλ Πει

Έκμάθησις κωπηλασίας στούς μαθητάς καί μαθήτριες
του Ναυτικού Γυμνασίου Γαλαξειδίου από τόν Λιμενάρχη

κ Η Ζήκα
Ecole de rame pour les élèves garçons et filles
du Gymnase Naval de Galaxidi par le Capitaine du
Port M I ZIKAS

Le visiteur ici ne doit pas manquer de s'arrêter à
l'église de la Métropole de St Nicolas où il peut admirer
la magnifique architecture les icônes rares telles que
la Crucifixion la fuite en Egypte etc une représentation

originale du Saint sur un étendard et surtout le
merveilleux sanctuaire de la nef en bois sculpté
unique en son genre dans toute la Grèce et l'un des
trois plus beaux d'Europe

A une petite distance l'on trouve l'Eglise de Sainte
Paraskévi avec le fameux cadran solaire qui indique
non seulement les heures mais aussi les jours et les
saisons

Plus loin nous rencontrons le Musée Naval de
Galaxidi ouvert tous les jours de 08h.00 à 12h.0O et de
16h.00 à 18h.00 La plus grande de ses trois salles comprend

les objets suivants
1 Instruments et accessoires de bateaux tels que

poulies sextants boussoles fanaux de navigation etc
tous appartenant à l'ancienne époque maritime

2 Plus de 200 tableaux ou photos représentant des
bateaux de la flotte marchande de Galaxidi L'on peut
voir parmi eux le Aiolos de 1.150 tonnes qui est arrivé
en 1875 en Amérique seulement avec ses voiles chose
incroyable à l'époque étant donné que l'Atlantique était
traversé seulement par des bateaux à vapeur Ce
même exploit avait été réussi par le Gravia à la même
époque environ

3 Des maquettes originales de bateaux œuvres de
retraités de la mer de Galaxidi L'on distingue la reproduction

du Santa Maria de Colombe et celle du voilier
Saint Nicolas

4 Enfin quatre sirènes en bois — dont les deux ont
la taille d'une femme et qui constituaient l'emblème
des navires de Galaxidi et qui ornaient la proue du
bateau

La deuxième salle comprend des documents navals
d'une très grande importance notamment des diplômes
signés par les représentants du premier Etat Hellénique
après la Révolution L'on voit également les textes des
polices auto-assurances de la Fraternité et du Sauveur

qui ont constitué les bases du plus grand Organisme
d'Assurance du monde le Lloyd's Register

Dans la troisième salle une bibliothèque assez riche
renferme les oeuvres des écrivains Galaxidiotes comme
par exemple Eva Vlami Skeletovrahos Kostoula
Mitropoulou Visages et Figures et I.D Mitropoulos

Israël Questions du Pirée Karaïskakis qui
termine aussi son œuvre Histoire de Galaxidi Il y a
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ραιωτικά θέματα», «Καραϊσκάκης»), ό όποιος τελειώνει και την
συγγραφή τοϋ έργου «Ιστορία τοΰ Γαλαξειδιοϋ». Στήν Ίδια αίθουσα 

ύπάρχει και μιά μεγάλη βιτρίνα μέ Πλούσια αρχαιολογικά 
ευρήματα τής παλαιάς Οϊάνθης, από ανασκαφές τών αρχώντοΰ 20οϋ αιώνος. "Αλλα ευρήματα παρελήφθησαν άπό τό Μουσείο 

τών Δελφών για έξέτασι και κατάταξι, χωρίς να επιστραφούν 
στό Γαλαξείδι. Σέ μιά πλευρά τής αιθούσης υπάρχουν ακόμη 

παληά όπλα τής Επαναστάσεως, άπω ς καριοφύλλια και τρομπόνια.

Μερικές δεκάδες μέτρα νοτίως τοΰ λιμανιού, μέσα στό άλσος
τών πεύκων, ύπάρχει ενας βράχος μέ μιά μικρή σπηλιά, τό εσωτερικό 

τής όποιας θυμίζει άρχαίους τάφους. Φέρει τήν ονομασία«Ό τάφος τοΰ Λοκροϋ».
Τέλος, πέντε περίπου χιλιόμετρα δυτικά τοΰ Γαλαξειδιοϋ,

στήν πλαγιά ενός μικρού βουνού, βρίσκεται τό μοναστήρι τοΰ
Σωτήρος. Χτίσθηκε τό 1147 άπό τόν Μιχαήλ Κομνηνό καίτήν
Θεοδώρα. Καταστράφηκε άπό σεισμό τό 1580 και τό 1862 και
ξαναχτίσθηκε στά παληά θεμέλια τό 1908. Ό χωματόδρομος πού
φθάνει μέχρις εκεί είναι σέ καλή κατάστασι γιά αυτοκίνητο και ή
θέα άπό έκεϊ ψηλά είναι θαυμάσια.

Αύτό είναι τό Γαλαξοίδι. Γιά τήν παρουσίασί του όφείλομε
θερμότατες εύχαριστίες στόν κ. Ηλία Ζήκα, Λιμενάρχη τοΰ Γαλαξειδιοϋ 

και Πρόεδρο τής Λιμενικής Επιτροπής. Μας δέχθηκε μέ
άληθινή εγκαρδιότητα, μας ξενάγησε σέ κάθε γωνιά τοΰ Γαλαξειδιοϋ 

και τής περιοχής και μας έδωσε κάθε πληροφορίακαι στοιχείο, πού μας ένδιέφερε. Και πάλι τόν εύχαριστοΰμε.

aussi une grande vitrine où sont exposés des objets
anciens, découverts à l'ancienne Yanthi, pendant les
fouilles du XXe siècle. D'autres objets ont été remis
au Musée de Delphes pour examen et classification et
n'ont plus été rendus à Galaxidi. Sur un des côtés de la
salle sont exposées des armes anciennes de la Révolution, 

telles que de longues carabines et espignoles.
A quelques dizaines de mètres au Sud du Port, dans

le bosquet des pins, apparaît un rocher avec une petite
caverne dont l'intérieur ressemble à un ancien tombeau.
On le nomme «Tombeau de Locros».

Enfin, à 5 kilomètres environ au Sud de Galaxidi, sur
la pente d'une colline, se dresse le monastère du Sauveur, 

construit en 1147 par Michel Komninos et Théodora.
Détruit par un tremblement de terre en 1580 et 1862, ila été rebâti sur ses anciennes fondations en 1908. La
route de terre qui mène jusque là est en bon état pour
les voitures; la vue de là-haut est ravissante.

Voilà Galaxidi. Pour vous le présenter nous avons
dû nous adresser au Commandant du Port M. Ilias
Zikas, également Président du Comité Portuaire, auquel
nous exprimons notre profonde reconnaissance. Il nous
a accueilli très cordialement, nous a guidés dans tous
les coins de Galaxidi et de la région et nous a donné
tout renseignement qui pourrait nous intéresser. Encore
une fois, nous le remercions.

ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ΤΩΝ ΠΑΛΗΩΝ
Τού κ. Γιάννη Παπαηλία Ζήκα

Παληόν καιρό μια ζηλευτή Πόλι άρχοντοχτισμένη
απλώνονταν σ' ακρογιαλιά σιγουροφυλαγμένη
άπ' τούς καιρούς, τους πειρατές κι' άπό τής ζήλειας μάτι
γιατ' ήταν τής Πατρίδας μας έ'ν' ακριβό κομμάτι.Έν' άπ' τα λίγα λαμπερά τοΰ Τόπου μας πετράδια,
πούχε νά δείξη μ' άσβυστα και ξέχωρα σημάδια.
Εΐχ' Ιστορία αθάνατη ... κι' αμάραντα Στεφάνια
δάφνης, μ' ανθούς και άγγιχτα άπ' τής λήθης τήν αφάνεια!!

Στήν άκρη αυτή τής θάλασσας που σαν γαλάζιο μάτι
κα'ι πού ό ήλιος κι' ή δροσιά τήν κάνουνε κι' αστράφτει
μην άμελήσης, ξένε μου, στ' ώραΐο σου ταξείδι,
σταμάτα μπρος στόν τόπο αύτό, πού λένε ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ ! !

Τό ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ τό παληό, χώρα καπεταναίων,
πού δεν τους τρόμαζαν καιροί, φουρτούνες, σοροκάδες,out' ο'ι φοβέρες τών οχτρών, μέ τις πολλές άρμάδες.Γιατ' είχαν πέτρινη καρδιά και στήθια άπό ατσάλι,πού φώληαζαν παλληκαριά κι' απόφαση μεγάλη.Κι' δταν γυρίζαν νικητές σωστοί κα'ι δοξασμένοι,τ' άγγιχτο άραξοβόλι τους κλάμα χαράς προσμένει-ν' αχήσουν τα καμπαναριά, τρανής γιορτής τή σκόλη,
πού άστραφταν μέσ' στα γιορτινά κόσμος κι' ή χώρα ολη.
Κοπέλλες ροδοκόκκινες μέ τα φλωριά απλωμένα,στά κουμπωμένα στήθια τους τ' άγουροφουσκωμένα.Μά κι' ο'ι μανάδες κα'ι ο'ι νηές κι' αυτο'ι οί γέροι ακόμα,
μέ τό τσιμπούκι τ' άσβυστο κα'ι τή χαρά στό στόμα,
πρόσμεναν ν' άγγαλιάσουνε νιάτα γεροδεμένα,τα νιάτα πού ξανάρχονταν στή Χώρα δοξασμένα.Γι" άναπολήστε μιά σκηνή πού δέν άλλοιώνει ό χρόνος:Μέσ' στις χαρούμενες στιγμές πώς ξαλαφρώνει ό πόνος!!
Χορός, λαούτα κα'ι βιολιά, χαρές και πανηγύρια
σαν γυιός,.. πατέρας,., κα'ι παππούς, τσούγκριζαν τα ποτήρια!

Μέσα στ' άραξοβόλι αύτό πού γιόμιζαν τ' αμπάρια
γιά νά ξαναρμενίζανε γι' άλλων καινούργια άχνάρια,
άντίκρυζες άσπρες σειρές άλμπορα, αντένες, ξάρτια,
πομοιαζαν μέ τις μύτες τους πυκνά στεγνά ελάτια,
πλώρες ψηλές περήφανες, γοργόνες που γελούσαν,
πού άπ' önou κι' äv τις κύτταζες λές σοϋ γλυκομιλοΰσανκι' άλλες πάλι πού χύμαγαν, όχηές αγριεμένες,σάν μανιασμένες δράκαινες κα'ι στρίγγλες στοιχειωμένες.
Στήν κάθε πλώρη στέκονταν, λές σάν μαρμαρωμένη
ή μπρούτζινη κορμοστασιά ή θαλασσοδαρμένη,

τοΰ καπετάνιου ποκλεινε μέσ' στήν πλατειά καρδιά του
όλους τό Ίδιο, πιότερο κι' άπό παιδιά δικά του...
Γιατί σάν "Ελληνας παληός στις φλέβες του είχε αίμα,
πού δέ θαρρούσε τί θά πή ποτέ ή λέξη ψέμμα!...

Σ' αύτές τ'ις μέρες φίλοι μου ζούσε τό ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ,
Τό ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ τών παληών μέ τήν τρανή Άρμάδα
πού μέ τήν Γαλανόλευκη τιμώντας τήν ΕΛΛΑΔΑ
όργωνε δρόμους μακρυνούς κα'ι θαλασσοδαρμένους,
δίνοντας αίμα προσμονής στους δόλιους Σκλαβωμένους.Γι' αύτό κι' εμείς οί νιότεροι μπροστά σ' αύτη τήν άκρη
τής δοξασμένης Χώρας μας αφήνοντας τό δάκρυ,
χαράς μαζ'ι κα'ι έκστασης, σάν φόρο εύγνωμοσύνης,
ύμνολογοΰμε τή ΓΕΝΙΑ τής Εποχής Εκείνης.
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ

ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΜΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΗΝ

κ CICOTTO

Μέ τήν συνέντευξι τοϋ σημερινού τεύχους κάνομε άκόμη
μιά καινοτομία Παρουσιάζομε μιά εκπρόσωπο τοϋ γαλλικού
στοιχείου τό όποΤο έστω και σέ μικρό ποσοστό δέν παύει νά
άποτελή μέρος τοϋ προσωπικού της Α Ε Αλουμίνιον της Ελλάδος

Επρεπε λοιπόν σέ κάποιο τεύχος νά φιλοξενήσωμε ένα
Γάλλο εργαζόμενο γιά νά δούμε και πώς έχουν τά πράγματα
άπό γαλλικής πλευράς

Ή κ CICOTTO τήν οποίαν παρουσιάζομε μέ τή σημερινή
συνέντευξι δέχθηκε πρόθυμα νά μας άπαντήση στό μικρό έρω
τηματολόγιο πού είχαμε έτοιμάσει άρχίζοντας μέ ένα σύντομο
βιογραφικό σημείωμα

— Γεννήθηκα στή Μασσαλία όπου έκανα τις σπουδές μου
και έργάσθηκα επί έξι χρόνια σέ μιά άσφαλιστική Εταιρία Άφοϋ
έζησα δυό χρόνια στήν Αλγερία και ένα στήν Ιταλία λόγω των
έπαγγελματικών ύποχρεώσεων τοϋ συζύγου μου ήλθα στήν
Ελλάδα τόν Φεβρουάριο τοϋ 1965

— Πόσον καιρό έργάζεσθε στήν Α Ε Αλουμίνιον τής Ελλάδος

κυρία CICOTTO και τί έργασία κάνετε
—Εργάζομαι στήν Υπηρεσία Φορτοεκφορτώσεων καί Μεταφορών

άπό 4 και πλέον χρόνια ΕΊχα προσληφθή γιά νά εργασθώ
ΰπό τόν κ AUBERLINDER πού είχε μεγάλη άλληλογρα

φία Αύτή ή έργασία μέ ευχαριστούσε πολύ γιατί είμαι στενοδα
κτυλογράφος Μετά τήν άναχώρησί του ή έργασία μου είναι περισσότερο

ποικιλόμορφη Ασχολούμαι κυρίως μέ τά λογιστικά
άποθέματα τής άλουμίνας τοϋ βωξίτου τοϋ άλουμινίου καί τής
άλου μίνας πού έξάγεται

— Είσθε εύχαριστημένη άπό τό είδος τής έργασίας σας
—Ή έργασία μου είναι ενδιαφέρουσα και εύχάριστη
— Τί γνώμη έχετε γιά τους Ελληνες συναδέλφους σας
— ΟΊ περισσότεροι άπό τούς Έλληνες συναδέλφους μου είναι

άξιαγάπητοι καί άνάμεσά τους έχω βρή μερικούς καλούς φίλους
Εκτιμώ Ιδιαίτερα τήν συνεργασία μου μέ τήν κ Σιάκα Μοιραζόμαστε

τό ϊδιο γραφείο έδώ και 4 χρόνια καί συνεννοούμεθα
πολύ καλά

—Αντιμετωπίζετε έπαγγελματικά προβλήματα ή δυσκολίες
καί ποιας μορφής

— Ναί αντιμετωπίζω συχνά προβλήματα και δυσκολίες
προσπαθώντας νά συμβιβάσω τήν επαγγελματική μου ζωή μέ
τήν ιδιωτική στήν όποια άποδίδω μεγάλη σημασία

— Ποιά είναι ή οικογενειακή σας κατάστασις κυρία CICOTTO

— Είμαι παντρεμένη καί έχω μιά κόρη 13 έτών
—Ό σύζυγος σας έργάζεται καί ποιά είναι ή έργασία του
—Ό σύζυγος μου είναι Ομαδάρχης στό τμήμα σωληνουρ

γείου τής Εταιρίας CAMOM ή όποια έκτελεϊ ήδη τήν έπέκ
τασι τοϋ έργοστασίου

— Πώς βρίσκετε τήν διαμονή σας στά Ασπρα Σπίτια
—Ή ζωή στά Ασπρα Σπίτια μέ ικανοποιεί άπολύτως Μερικοί
παραπονούνται γιά τήν μονοτονία της Οσον άφορα εμένα

ζώ μιά ζωή τόσο δραστήρια πού ή ησυχία τοϋ οικισμού όχι μόνο
δέν μέ δυσαρεστεί άλλά μέ ικανοποιεί πλήρως

— Σας δημιουργεί προβλήματα ή συμβίωσίς σας μέ τούς
Ελληνες

Ή κυρία CICOTTO στο Γραφείο της
Madame CICOTTO à son bureau de travail

QUI EST QUI
A ASPRA SPITIA

UNE

INTERVIEW
AVEC

Mme CICOTTO

L'interview présentée dans ce numéro est nouvelle
C'est à une française que nous nous adressons aujourd
hui qui représente même si elle est en minorité une
partie de l'effectif d'ADG C'est pour considérer les
choses d'un autre point de vue que nous avons questionné

un membre de notre personnel féminin Mme Cicotto
Mme Cicotto a bien voulu accepter de répondre au

petit questionnaire que nous avions préparé en commençant

par quelques brefs renseignements personnels
— Je suis née à Marseille où j'ai fait mes études et

où j'ai travaillé six ans dans une Compagnie d'Assurances
Je suis arrivée en Grèce en Février 1965 après

avoir vécu deux ans en Algérie et un an en Italie du fait
des activités professionnelles de mon époux

— Depuis combien de temps travaillez-vous à ADG
Mme Cicotto et quel travail faites-vous

— Je travaille à ADG dans le Service M T depuis
plus de 4 ans J'avais été engagée pour travailler avec
M AUBERLINDER qui faisait beaucoup de correspondance

Cet emploi me plaisait beaucoup puisque je suis
sténodactylo Depuis son départ mon travail est plus
varié Je m'occupe notamment des stocks comptables
de l'Alumine des Bauxites de l'Aluminium et de l'Alumine

exportés
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— Οχι διότι ή γειτονιά μας στόν οικισμό είναι πάρα πολύ
συμπαθής—Εκτός άπό τήν περιοχή έχετε γνωρίσει καθόλου τήν Ελλάδα

και ποιες είναι ο'ι εντυπώσεις σας— Εχομε έπισκεφθή πολλές περιοχές της Ελλάδος Ξεκινώντας
άπό τήν Πάτρα κάναμε τόν γύρο τής Πελοποννήσου Όλυ

μπία Τρίπολις Σπάρτη Ναύπλιον Μυκήνες Επίδαυρος
Κόρινθος Αϊγιον πού μας άφησε εξαιρετικές άναμνήσεις Υπάρχει

μιά περιοχή πού μοΰ αρέσει Ιδιαίτερα Ό Βόλος Περιοχή
καταπράσινη ανθισμένη ξεκουραστική μέ τό Πήλιό της δροσερό

και ζωογόνο
Τα Μετέωρα μέ εντυπωσίασαν μέ τό περίεργο και μεγαλόπρεπο

θέαμα τους
Ή Καστοριά είναι ενα περίφημο μέρος πού μοΰ άρεσε πολύ
Εχομε κάνει τήν διαδρομή άπό τήν Θεσσαλονίκη μέχρι τήν

Άλεξανδρούπολι περνώντας άπό τήν Καβάλα γιά νά φθάσωμε
μέχρι τήν Τουρκία

Περάσαμε μιά βδομάδα στή Ρόδο κα'ι επιστρέψαμε ένθουσια
σμένοι

Κάναμε μιά κρουαζιέρα πολύ εύχάριστη γιά νά επισκεφθούμε
τά νησιά Υδρα Μύκο/ο κα'ι Δήλο πού είναι γραφικά και μένουν
άξέχαστα

Ή Ελλάδα είναι μιά χώρα πολύ ένδιαφέρουσα νά τήν έπισκεφθή

κανείς όχι μονάχα γιά τις άρχαιότητες άλλά κα'ι γιά
τις άντιθέσεις τοϋ τοπίου της πού είναι άλλοτε άγονο και άγριο

άλλοτε πλούσιο και καταπράσινο
Εχομε νά επισκεφθούμε πολλά άκόμη μέρη πριν φύγωμε

άπό τήν Ελλάδα Έλπίζομε νά μπορέσωμε νά πάμε σύντομα στήν
Κέρκυρα και άργότερα νά επισκεφθούμε τήν Κρήτη— Θά θέλατε νά μάς πήτε τήν γνώμη σας γιά τό περιοδικό
μ°ς

— Τό περιοδικό μας είναι ενα έξαίρετο μέσον έπικοινωνίαςκατά γενικήν όμολογίαν Είναι μόνον λυπηρόν πού όλα τά άρθρα
δέν μεταφράζονται πάντοτε στά Γαλλικά

—Τελειώνοντας σάς εύχαριστοΰμε θερμά κυρία CICOTTO
γιά τήν συνεργασία σας και σάς διευκρινίζομε οτι δέν μεταφράζονταιστά Γαλλικά τά άρθρα πού άφοροϋν κυρίως τό έλληνικό
προσωπικό μερικά άνέκδοτα τό σταυρόλεξο κα'ι τά λογοτεχνικά

κείμενα πού δέν είναι εϋκολο νά άποδοθοϋν στά Γαλλικά

— Etes-vous contente de votre genre de travail
— Mon travail est intéressant et agréable
— Quelle est votre opinion sur vos collègues Grecs
— La plupart de mes collègues Grecs sont charmants

et j'ai quelques bons camarades parmi eux J'apprécie
surtout la collaboration de Mme SIAKA Nous partageons

le même bureau depuis 4 ans et nous nous
entendons très bien

— Avez-vous des problèmes professionnels ou des
difficultés et lesquels

— Oui j'ai fréquemment des problèmes et des difficultés

pour concilier ma vie privée et ma vie professionnelle
car j'attache une grande importance à ma vie

privée
— Quelle est votre situation de famille Mme Cicotto
— Je suis mariée et j'ai une grande fille de 13 ans
— Votre époux travaille-t-il et quel est son travail
— Mon époux est Chef d'Equipe dans la Section

Tuyauterie de la Sté CAMOM qui fait actuellement
l'extension de l'usine

— Comment trouvez-vous votre séjour à Aspra
Spitia

— La vie à Aspra Spitia me convient parfaitement
Certaines personnes se plaignent de sa monotonie
En ce qui me concerne je mène une vie si active que la
tranquillité de la cité loin de me déplaire me satisfait
pleinement Nous y sommes très heureux

— La vie en commun avec les Grecs vous crée-t-elle
des problèmes

— Non car notre voisinage dans la cité est tout à
fait sympathique

— A part la région avez-vous visité la Grèce et
quelles sont vos impressions

— Nous avons visité plusieurs régions de Grèce
Dans le Péloponnèse en partant de Patras nous avons
fait un circuit dont je garde un excellent souvenir
Olympie Tripoli Sparte Nauplie Mycènes Epidaure
Corinthe Eghion Il y a une région que j'aime bien
c'est Volos La campagne est verte fleurie reposante
avec son Pilion frais et vivifiant

Les Météores m'ont impressionnée par leur panorama
curieux et grandiose

Kastoria est un très beau site qui m'a beaucoup plu
Nous avons longé la côte de Salonique en passant

par Kavala jusqu'à Alexandroupolis pour atteindre la
Turquie

Nous sommes allés vivre une semaine à Rhodes et
nous en sommes revenus enthousiasmés

Nous avons fait une croisière très agréable pourvisiter les îles d'Hydra Myconos et Delos qui sont
pittoresques

et inoubliables
La Grèce est un pays très intéressant à visiter non

seulement à cause de ses vestiges mais aussi par les
contrastes de son relief tantôt aride et sauvage tantôt
riche et verdoyant

Nous avons encore beaucoup de choses à voir
avant de quitter la Grèce Nous espérons pouvoir aller
prochainement à Corfou et plus tard visiter la Crète

— Voulez-vous dire ce que vous pensez de notre
revue

— Notre revue est un excellent moyen de liaison
apprécié par tous Il est cependant regrettable que tous
les articles ne soient pas toujours traduits en Français

— Pour terminer nous remercions vivement Mme
Cicotto de sa collaboration et tenons à préciser quenous ne traduisons pas en Français les articles quiconcernent principalement le personnel grec les anecdotes

mots-croisés et les textes littéraires difficilement
traduisibles
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ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ POUR CONNAITRE NOTRE USINE

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

SERVICE
MANUTENTION

ET TRANSPORTS

Φόρτωσις ανύδρου άλουμίνας χϋμα με την βοήθεια ειδικών 

δοχείων των 6.000 κιλών, στο καράβι " MONTE
CASSINO" μέ προορισμό τό λιμάνι της Γδύνιας
(Πολωνία).

Chargement d'alumine calcinée en vrac par containers 

de 6.000 kgs sur M S «MONTE CASSINO»
à destination de GDYNIA (Pologne).

"Ενα άττό τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ Εργοστασίου
μας είναι ή ϋπαρξις μιας ιδιωτικής προκυμαίας πραγματικού λιμανιού 

σ' ένα σημείο τοΰ χώρου των εγκαταστάσεων του. Καί
αν μερικές φορές επιβάτες καί πληρώματα πλοίων δίνουν σ' αύτό
τό τμήμα τοϋ Εργοστασίου τήν οψι τοπικής γιορτής, δέν πρέπει
νά γελασθοϋμε. Τό λιμάνι αύτό άποτελεϊ πραγματικά τμήμα μιας
Υπηρεσίας τοΰ Εργοστασίου, τής οποίας ό ρόλος δέν είναι καθόλου 

αμελητέος.
Ή λειτουργία του εξασφαλίζεται από τήν "Υπηρεσία Φορτοεκφορτώσεων 

καί Μεταφορών, σέ συνεργασία μέ τό Τελωνείο
καί τό Λιμεναρχείο.

Un des traits originaux de notre Usine est l'existence
dans son enceinte d'un quai privé véritable port, et, si
quelquefois passagers et équipage de navires donnent
à cette partie de l'Usine un air de kermesse, il ne faut
pas s'y tromper, ce port fait bien partie d'un Service
de l'Usine dont le rôle n'est pas négligeable.

Sa gestion est assurée par le Service M.T. en collaboration 

avec le Service des Douanes et la Capitainerie
du Port.
Son équipement comprend:
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ΟΊ εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν
— Μιά προκυμαία μήκους 260 μέτρων μέ βάθος θαλάσσης 12

μέτρων
— Δύο ήλεκτροκινήτους γερανούς ττού μετακινούνται πάνω

σέ σιδηροτροχιές και μπορούν να σηκώσουν ενα φορτίο 8 τόν
νων και να τό μετακινήσουν σέ άκτίνα 22 μέτρων

— Μιά αποβάθρα κατασκευασμένη ειδικά για νά δέχεταιτόν ΠΑΡΝΑΣΣΟ τό καράβι πού μεταφέρει τόν βωξίτη
— Μιά μεταφορική ταινία πού καταλήγει σέ δύο σιλό εναποθηκεύσεως

βωξίτου πού έχουν χωρητικότητα 1700 τόννων
τό καθένα

— Ένα κτίριο εναποθηκεύσεως άλουμίνας χωρητικότητος
25.000 τόννων και μιά έγκατάστασι ένσακκίσεως πού μπορεί
νά γεμίση μέχρι 1500 σάκκους σέ μιά ώρα

— Σωληνώσεις για τήν έκφόρτωσι του πετρελαίου και της
σόδας καθώς και ένα συλλέκτη άκαθάρτου ϋδατος

— Ένα ύπόστεγο 1250 τετρ μέτρων για τήν προσωρινή στέ
γασι κιβωτίων και σάκκων Τό ύπόστεγο αύτό έχει μιά ιδιαίτερη
αίγλη διότι είχε τήν τιμή νά στεγάση ύ ψηλές προσωπικότητεςκατά τήν ημέρα τών έγκαινίων τοϋ Εργοστασίου

ΟΊ έγκαταστάσεις αύτές όμως δέν μπορούν νά άνταποκριθοΰν στις άνάγκες της έπεκτάσεως τοϋ Εργοστασίου ή όποία
έχει ήδη άρχίσει Έτσι ένας τρίτος γερανός τών 1 2 τόννων αύτή
τή φορά πρόκειται σέ λίγο νά άλλάξη τήν οψι τής προκυμαίαςπού θα έπεκταθή και ή ίδια φθάνοντας τά 420 μέτρα

Νά και μερικοί άριθμοί πού δίνουν μιά ιδέα γιά τήν σπουδαιότητα
τής δραστηριότητος τοϋ λιμανιού κατά τό έτος 1968 Τό

σύνολον τών ύλικών πού ξεφορτώθηκαν είναι περίπου τό έξής
— 9.000 τόννοι διαφόρων έμπορευμάτων κιβώτια σάκκοι

βαριά άντικείμενα κλπ
— 40.000 τόννοι άνθρακούχων προϊόντων χύμα κώκ πίσσα
— 120.000 τόννοι ρευστών προϊόντων χύμα πετρέλαιο σόδα

Στούς αριθμούς αύτούς πρέπει νά προστεθούν 250.000 τόνοι
βωξίτου πού μετέφερε τό βωξιτοφόρο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Κατά τήν ίδια περίοδο έξήχθησαν άπό τό λιμάνι τά έξής προϊόντα

— 43.000 τόννοι άλουμίνας χύμα— 30.000 τόννοι άλουμίνας σέ σάκκους

Εκφόρτωσις του βωξίτου ττού μετέφερε τό βωξιτοφόρο
μας Παρνασσός άττό τήν Ιτέα
Déchargement de la bauxite en provenance d'Itéa
transportée par notre bauxitier PARNASSOS

— Un quai de 260 mètres de long avec une profondeur
d'eau de 12 mètres

— Deux grues électriques sur rail capable de saisir
une charge de 8 tonnes à 22 mètres de portée— Une darse spécialement conçue pour recevoir
le PARNASSOS navire affecté au transport
de la bauxite

— Une chaîne de transporteurs à bande aboutissant
à 2 trémies de stockage pour la bauxite d'une
capacité de 1.700 t chaque— Un bâtiment de stockage de l'Alumine d'une
capacité de 25.000 t et une installation d'ensa
chage pouvant remplir jusqu'à 1.500 sacs dans
une heure

— Des lignes de tuyaux pour déchargement de fuel
et de la soude liquide ainsi qu'un collecteur d'eau
brute

— Un hangar ouvert de 1.250 m pour la mise sous
abri provisoire du caissage et de la sacherie Ce
hangar possède des lettres de noblesse puisqu'il
a eu l'honneur d'abriter des hôtes illustres le jour
de l'inauguration de l'Usine

Cet équipement ne sera pas suffisant pour subvenir
aux besoins des extensions de l'Usine en cours Bientôt
une troisième grue de 12 t cette fois viendra modifier
la silhouette de notre quai lui-même porté à 420 mètres

Voici quelques chiffres qui donneront une idée de
l'importance detrafic portuaire au cours de l'année 1968
Le tonnage importé a été environ de

— 9.000 t de marchandises diverses Caisses sacherie

fardeaux etc
— 40.000 t de matières carbonées en vrac Coke

brai
— 120.000 t de produit liquide en vrac fuel soude
A ces chiffres il faut ajouter 250.000 t de Bauxite

transportées par le PARNASSOS
Pendant la même période le tonnage exporté était

d'environ
— 43.000 t d'Alumine en vrac
— 30.000 t d'Alumine en sacs
— 66.000 t d'Aluminium sous différentes formes

billettes plaques lingots

Φόρτωσις αλουμινίου σέ πλάκες τών 5.500 κιλών στο
καράβι Δελφοί μέ προορισμό τήν Αμβέρσα

Chargement des plaques de 5.500 kgs d'Aluminium
sur MS DELFI à destination d'Anvers
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Ό κ DUCASTIN διευθύνει την εργασία άνυψώσεως
ένός μπλοκ 18 τόν μιας λεκάνης ηλεκτρολύσεως ή
όποια θα άνακατασκευασθή
M DUCASTIN dirige Γ opération d enlèvement
d'un bloc de 18 T d'une cuve d'électrolyse en réfection

— 66.000 τόννοι αλουμινίου σέ διάφορα σχήματα κολώνες

πλάκες χελώνες
Δηλαδή συνολικά ξεφορτώθηκαν στό λιμάνι περίπου 4 1 9.000

τόννοι και εξήχθησαν άπό αϋτό I 39.000 τόννοι
Τό σύνολον τών πλοίων πού προσεγγίζουν κάθε χρόνο στό

λιμάνι τοΰ Άγ Νικολάου είναι περίπου 1 50 Ό αριθμός αύτός
δέν περιλαμβάνει τις αφίξεις τοΰ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ πού πραγματοποίησε

Ι96 ταξίδια μεταξύ Ιτέας και Αγίου Νικολάου Ό
ειδικός εξοπλισμός του επιτρέπει τήν φόρτωσι στήν Ιτέα 1 200
τόννων βωξίτου σέ μιάμιση ώρα και τήν έκφόρτωσί των στόν
Αγιο Νικόλαο μέσα σέ 3 ώρες Μερικές φορές τοΰ συμβαίνει νά

παίζη κα'ι ένα δευτερεύοντα ρόλο πού συνίσταται στήν παροχή
βοηθείας σέ ατυχείς ναυαγούς ή ακόμη μέ τήν εύκαιρία ρίψεως
πυροτεχνημάτων νά χρησιμεύη σάν βάσις έξαπολύσεως
άκινδύνων πυραύλων Εκτός άπό αύτές τίς ένδοξες στιγμές
μπορούμε νά βλέπωμε τή σιλουέττα του νά διαγράφεται κάθε
μέρα μέσα στόν κόλπο μέ άκρίβεια ρολογιού

Ή Υπηρεσία Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών εξασφαλίζει
τήν διακίνησι τοΰ συνόλου τών άνωτέρω εμπορευμάτων

τόσο κατά τήν εισαγωγή οσο και κατά τήν εξαγωγή Τό προσωπικό
τοϋ Τμήματος Διαμετακομίσεως τράνζιτο ρυθμίζει σέ

κάθε περίπτωσι δλες τίς άπαραίτητες τελωνειακές διατυπώσεις
υποβάλλει στό Τελωνείο διάφορες δηλώσεις πιστοποιητικά βεβαιώσεις

κλπ γιά νά έγκριθή άπό τούς άγαπητούς μας τελωνειακούς

ή χρησιμοποίησις τοΰ ύλικοΰ καί ή κατανάλωσις τών
πρώτων ύλών

Δέν πρέπει νά ξεχάσωμε τόν κ Σκούρτη τόν τελωνειακό μας
Σύμβουλο ό όποιος αν και δέν άνήκη στήν ίδια Υπηρεσία παρέχει

μέ άφοσίωσι στό Τμήμα Διαμετακομίσεως δλη του τήν
βοήθεια σέ θέματα της άρμοδιότητός του

Αλλά ή δραστηριότητα της Υπηρεσίας Φορτοεκφορτώσεων
καί Μεταφορών δέν σταματά εδώ Πρέπει τώρα νά μιλήσωμε
γιά τίς εσωτερικές μεταφορές τοΰ Εργοστασίου Πρόκειται κατ
άρχήν γιά τήν έξασφάλισι της μεταφοράς της παραγόμενης ανύδρου

άλουμίνας Φορτηγά αυτοκίνητα πού σύρουν ειδικές δεξαμενές

βυτία μεταφέρουν κάθε μέρα 800 τόννους άλουμίνας
και εξασφαλίζουν τήν ομαλή λειτουργία τοϋ φούρνου πυρώσεως

Soit un trafic total dans le sens entrée d'environ
— 419.000 t

et dans le sens sortie de
— 139.000 t
Le nombre de bateaux touchant Saint Nicolas chaque

année est environ de 150 Ce chiffre ne comprend pas
les escales du PARNASSOS car à lui seul il a effectué
196 voyages entre Itéa et Saint Nicolas Son équipement
très spécial lui permet de charger à Itéa 1.200 t en une
heure trente et de décharger à Saint Nicolas en 3 heures
le même tonnage Accessoirement il lui arrive de jouer
les terres neuves se portant au secours de malheureux
naufragés ou bien à l'occasion d'un feu d'artifice de
servir de base de lancement à d'inoffensives fusées
en dehors de ces moments glorieux l'on peut voir sa
silhouette se découper chaque jour dans la baie avec
une régularité d'horloge

Ces tonnes de marchandises le Service M T en
assure la manipulation à l'entrée ou à la sortie Le
Personnel de la Section Transit règle les formalités
douanières nécessaires à chaque opération dépose
auprès du Service des Douanes diverses déclarations
attestations certificats avant que soit autorisée par
nos amis douaniers la mise en service du matériel ou
la consommation des matières premières N'oublions
pas M Skourtis notre Conseil douanier qui bien que
ne faisant pas partie du Service donne à notre Section
Transit tout l'appui de sa compétence et de son dévouement

Mais l'activité de M T ne s'arrête pas là Il nous faut
parler maintenant des transports intérieurs de l'Usine
Il s'agit d'assurer le transport de la production en alumine
calcinée Chaque jour des camions tractant des citernes
spéciales d'une capacité de 800 tonnes de produit
sauvent de l'étouffement le four à calciner et nourrissent
ce dévorceur d'Alumine qu'est l'Electrolyse Pour
l'alimentation des broyeurs d'autres camions tractant
cette fois des remorques d'un type spécial transportent

Τοττοθέτησις ένός δακτυλίου 1 2.000 κιλών στον φούρνο
πυρώσεως ϋπό τήν έπίβλεψιν τοϋ κ Α Εξηντάρη

Mise en place d'un bandage de 12.000 kgs au four à
calciner sous la direction de M A EXINDARIS
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ένώ παράλληλα τροφοδοτούν μέ άλουμίνα τήν αδηφάγο Ήλε
κτρόλυσι

Για τήν τροφοδότησι τών μύλων αλέσεως τοϋ βωξίτου άλλα
φορτηγά πού σύρουν αύτή τή φορά ρυμούλκες ειδικού τύπου
μεταφέρουν άπό τήν προκυμαία τούς 1 200 τόννους τοϋ βωξίτου
πού ξεφορτώνει κάθε μέρα ό ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ μας ένώ τεράστιοι
φορτωτα'ι πού έχουν τήν οψι βιβλικών τεράτων σπρώχνουν μέρα

και νύχτα τόν έναποθηκευμένο βωξίτη και τόν ασβεστόλιθο
άπό τό λατομείο πρός τις ειδικές χοάνες

Ή Υπηρεσία Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών επεμβαίνει
επίσης όταν πρόκειται να άνυψωθή ή νά τοποθετηθή ένα

αντικείμενο πολύ βαρύ όπως έπ'ι παραδείγματι ένας δακτύλιος
φούρνου ένας έκτονωτής ένας μύλος άλέσεως κλπ Τό ειδικό
τμήμα της Υπηρεσίας διαθέτει γιά τόν σκοπό αύτό διαφόρους
γερανούς και κατάλληλα έργαλεΐα όπως παλάγκα ύδραυλικά
βαρούλκα τροχαλίες κλπ

Γιά τήν έκτέλεσι τών πολυαρίθμων αύτών έργασιών ή Υπηρεσία

Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών απασχολεί μόνιμον
προσωπικό 52 άτόμων και τριάντα περίπου έργαζομένους πού
τούς χορηγεί μιά έργολαβική έταιρία Απαραίτητο συμπλήρωμα
αύτοϋ τοϋ εργατικού δυναμικού είναι ένας σημαντικός αριθμός
μηχανημάτων πού ανήκουν στήν ίδια Υπηρεσία δηλαδή 10

γερανοί 28 άνυψωτικά μηχανήματα 7 έλκυστήρες 200 ίππων
5 φορτηγά αύτοκίνητα 14 ρυμούλκες και 9 φορτωταί Οί ειδικευμένοι

τεχνίτες τοϋ συνεργείου οχημάτων περιβάλλουν μέ
ιδιαίτερες φροντίδες τό ύλικό αύτό και προσπαθούν νά τό διατηρούν

σέ αρίστη κατάστασι

Πριν κλείσωμε τόν κύκλο τών δραστηριοτήτων τής Υπηρεσίας
Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών δέν πρέπει νά ξε

χάσωμε τήν ίδιότητά της σάν προμηθευτού έργατικών χειρών
Οί διάφορες Υπηρεσίες τοϋ Εργοστασίου χρειάζονται συχνά
ένα συμπληρωματικό αριθμό έργατών γιά ώρισμένες έργασίες
Τότε ή Υπηρεσία Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών σέ συνεργασία

μέ μιά έργολαβική έταιρία προσπαθεί νά τις Ίκανοποιή
ση κατά τό μέτρον τοΰ δυνατού προγραμματίζοντας κάθε βράδυ
τις έργασίες πού πρέπει νά έκτελεσθοϋν τήν άλλη μέρα Απρόβλεπτες

περιπτώσεις ή έπείγουσες άνάγκες έρχονται συχνά νά
ανατρέψουν αύτό τό πρόγραμμα όπότε χρειάζεται νά καταβληθούν

ύπεράνθρωπες προσπάθειες
Αλλά τί τό έκπληκτικό Μήπως δέν βρισκόμαστε στή χώρα

τοϋ Ηρακλέους

Άνύψωοις ενός αύτοκλείστου κλιβάνου προσβολήςτών 46 τόν μέ τήν βοήθεια τών γερανών GOTTWALD
40 τ και Ρ Η 18 τ πού τούς χειρίζονται ο'ι κ κ Κ

Σιδερής και Φ Ληξουριώτης

Levage d'un autoclave de 46.000 kgs par nos gruesGOTTWALD 40 T et P H 18 T conduites parMM SIDERIS et LIXOURIOTIS

Ένσάκκισις άνυδρου άλουμίνας και τοποθέτησις τών
σάκκων στις παλέττες

Ensachage d'Alumine calcinée et mise sur pallettes

du quai vers eux les 1.200 t de Bauxite amenées chaque
jour par notre PARN ASSOS et d'énormes chargeuses
à roues ayant l'apparence de monstres antidéluviens
poussent jour et nuit la bauxite stockée et le calcaire
de la carrière vers les trémies

M T intervient également lorsqu'il s'agit d'enlever
ou de mettre en place une pièce très lourde comme par
exemple un bandage de four un défendeur un broyeur
etc La Section des levageurs dispose à cet effet des
différentes grues d'un matériel adapté tel que palan
vérin hydraulique treuil etc

Pour réaliser ces nombreuses tâches M T dispose
d'un effectif de 52 personnes employés à la Cie et d'une
trentaine d'agents fournis par une entreprise Complément

indispensable de cette main d'oeuvre un parc
d'engins important est géré par M T Il comprend

— 10 grues
— 28 chariots élévateurs
— 7 tracteurs de 200 cv
— 5 camions
— 14 remorques
— 9 chargeuses à godet
Les spécialistes du garage entourent de soins attentifs

tout ce matériel et veillent à le maintenir en
parfaite santé

Pour terminer ce tour d'horizon sur les activités de
M T il ne faut pas oublier de citer son rôle de fournisseur
d'hommes Les différents services de l'Usine ayant
souvent besoin d'une main d'oeuvre d'appoint pour
certains travaux M T en collaboration avec une entreprise

essaie dans la mesure du possible de les satisfaire
en établissant chaque soir un planning des travaux à
effectuer le lendemain Nombre d'imprévus ou d'urgence
viennent souvent bouleverser ce programme nécessitant

alors de véritables tours de force Mais quoi d'étonnant
ne sommes-nous pas au pays d'Héraclès
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ και ΑΛΛΑ...
ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝ

3-6-68 Ή Δις Ήλιάνα   Γκιών, της   Γενικής Διευθύνσεως,και ό κ. Αλέξανδρος Στταθάρπς.
26-	1 1-68 Ή Δις Λουκία Μαυρομάτη, της Υπηρεσίας Προμη¬

θειών, και ό κ. Δημήτριος Δαγρές.
25-12-68 Ή Δις Χαρούλα Χαρίτου, της "Υπηρεσίας Προμηθειών, 

κα'ι ό κ. Κωνσταντίνος Σιβένας.
13-4-69 Ό κ. Διονύσιος Πεφάνης,τής Υπηρεσίας Συντηρή

σεως, και ή Δις Φαλιά Καπρή.
19-	4-69 Ή Δις "Εφη Άγραφιώτου, τοϋ Χημείου, και ό κ. Αντώ¬

νιος Κονταράκης.
3-	5-69 Ό κ. Μελισσάρης Καραμελισσάρης, τής Υπηρεσίας

Συντηρήσεως, και ή Δις   Αθανασία Τριαντάφυλλου.
17-	5-69 Ή Δις "Αγνή Τρίμη, τής   Υπηρεσίας Προμηθειών,και ö κ. Κωνσταντίνος Γκουβέλης.
31-5-69 Ό κ. Ευάγγελος Μπακοϋρος, τής Υπηρεσίας Οικισμού,

και ή Δις Ρίτσα Κουτσοβίτη.
31-5-69 Ό κ. Βασίλειος Τσακίρογλου, Εκτελωνιστής τοϋ Τμήματος 

Φορτοεκφορτώσεων καί Μεταφορών, κα'ι ή Δις
Αθανασία Ρωμούδη.

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ
20-	7-68 Ή Δις Ιωάννα  Κυρίκου,   τής   Υπηρεσίας Προμη¬

θειών, και ό κ. Παναγιώτης Μελετάκος.
2-2-69 Ό κ. Κωνσταντ. Θαλασσινός, Εργοδηγός Αλουμινίου,

και ή Δις Χάιδω Καμάνη.
9-2-69 Ό κ. Πέτρος Άρμάος, τοϋ Χυτηρίου, και ή Δις Μαρία

Μαριάκη.
9-2-69 Ό κ. Γεώργιος Κατής, τοϋ Αλουμινίου, καί ή Δις Κωνσταντίνο 

θεοδωροπούλου.
13-	4-69 Ό κ. Αντώνιος Παλυκανδριώτης, τοϋ Χυτηρίου, κα'ι

ή Δις Νικολέττα Περρή.
14-	4-69 Ό κ. θεοχάρης Ίωακειμίδης, τής Ηλεκτρολογικής Υ¬

πηρεσίας, και ή Δις Αγλαία Δαλιάνη.
19-	4-69 Ό κ. Μάρκος Ίωσηφίδης, τής "Υπηρεσίας Συντηρή¬

σεως, και ή Δις Μαρία Άγγελοκωνσταντή.
20-	4-69 Ό κ. Γεώργιος Γεωργίου, τής Ηλεκτρολογικής "Υπη¬

ρεσίας, καί ή Δις Ιωάννα Αργυρίου.
1 8-	5-69 Ό κ. ' Ιωάννης Σαλίπας, τής "Υπηρεσίας Φορτοεκφορτώ¬

σεων καί Μεταφορών, και ή Δις Μαρία Πινήρου.
1-6-69 Ό κ. Γεώργιος Γουργιώτης, τής "Υπηρεσίας Συντηρήσεως, 

και ή Δις Ζωή Μπακολουκά.
ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
19-	1-69   Γυιό. Ή κ. καί ό κ. "Ηρακλής Λεοντίου, τοϋ Τμήματος

Παραγωγής Ενεργείας.
9-2-69   Γυιό. Ή κ. και ό κ. Κωνσταντ. Σιακούλης, τών Ηλεκτροδίων.

21-	2-69   Κόρη. Ή κ. και ό κ. Σπυρίδων Κουτέας, τοϋ Αλουμι¬
νίου.

22-	2-69   Κόρη. Ή κ. και ό κ. Ποϋλος Ποϋλος, τής "Υπηρεσίας
Συντηρήσεως.

24-2-69 Γυιό. Ή κ. κα'ι ό κ. Δημήτριος Κοντός, τής "Υπηρεσίας
Συντηρήσεως.

27-	2-69   Κόρη. Ή κ. και ό κ. Χριστόφορος Αλεξανδρής, τοϋ
Τμήματος Παραγωγής Ενεργείας.

4-	3-69   Κόρη. Ή κ. και ό κ. Ηλίας Μαργαρίτης, τοϋ Τμήματος
Φορτοεκφορτώσεων κα'ι Μεταφορών.

12-3-69 Κόρη. Ή κ. κα'ι ό κ. Ανδρέας Πουρνάρας, τής "Υπηρεσίας 

Συντηρήσεως.
18-	3-69   Γυιό. Ό κ. καί ή κ. Αικατερίνη Τσουμποϋ,τοϋ Κέντρου

Πληροφοριών Αλουμινίου.
19-	3-69   Γυιό. Ή κ. και ό κ. Φώτης Κωνσταντόπαιδος, ιατρός

τής "Εταιρίας μας.
19-3-69 Γυιό. Ή κ. και ό κ. Γεώργιος Νικολάου, τών Διοικητικών 

"Υπηρεσιών.
21-3-69 Γυιό. Ή κ. καί ό κ. Δημήτριος Κωτούλας, Βοηθός Άρ-

χιεργοδηγοϋ τοϋ Αλουμινίου.
21-3-69 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Σταμάτης Σμυρνιώτης, Εργοδηγός

Αλουμινίου.
31-3-69 Γυιό. Ή κ. καί ό κ. Γεώργιος Χαρτοματσίδης, Εργοδηγός 

Χυτηρίου.
1-4-69   Γυιό. Ή κ. και ό κ. Λουκάς Κουρεντής,τοϋ Αλουμινίου.
7-4-69   Γυιό. Ή κ. καί ό κ. Δημήτριος Χρήστου, τοϋ Αλουμινίου.

I 1-4-69 Γυιό. Ή κ. καί ό κ. Παναγιώτης Βάρκας, τών Ηλεκτροδίων.

3-5-69 Κόρη. Ή κ. και ό κ. Δημήτριος Ανδριανόπουλος, τοϋ
Χημείου.

5-	5-69   Κόρη. Ή κ. κα'ι ό κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, τοϋ Α¬
λουμινίου.

6-	5-69   Κόρη. Ή κ. και ό κ. Αλέξανδρος Σκουρολιάκος, τής
"Υπηρεσίας Συντηρήσεως.

16-5-69   Γυιό. Ή κ. και ό κ. Θεοφάνης Μηλιώνης, Εργοδηγός
Χυτηρίου.

1 8-5-69   Γυιό. Ή κ. καί ό κ. Νικόλαος Αθανασίου, τοϋ Χυτηρίου.
21-5-69   Κόρη. Ή κ. και ό κ. Νικόλαος Λιασκόπουλος, Εργοδηγός 

Αλουμινίου.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καλωσορίζομε τους νεοπροσληφθέντας στήν "Εταιρία μας
μετά τήν 1-3-69 και τούς εύχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Στήν Γενική Αποθήκη: Δήμος Καρούζος (έργατοτεχνίτης )και Κονδύλια Παπαγεωργοπούλου καί Αναστάσιος ' -υκαρί-
δης (ύπάλληλοι).

Στήν "Υπηρεσία Φορτοεκφορτώσεων καί Μεταφορών : Περικλής 

Κυριακού (εργοδηγός) και Λουκάς Δελής, Κωνσταντίνος
Ταράτσαλος καί Φώτιος Ληξουριώτης (χείριστα! μηχανημάτων).

Στήν Ηλεκτρολογική "Υπηρεσία: Αναστάσιος Πιλάτης (ή-
λεκτροτεχνίτης ύπό έκπαίδευσιν ).

Στήν "Υπηρεσία Προμηθειών : Αγγελική Τοψιδάκη και Αναστασία 

Θεοδωροπούλου (δακτυλογράφοι ) καί Ιωάννης Μαριά-
κης (ύπάλληλος).

Στό Χημείο : Νικόλαος Κραββαρίτης (εκπαιδευόμενος χειριστής 

σπεκτρογράφου ) καί Θωμάς Δαφνόπουλος (παρασκευαστής).

Στό Τμήμα Παραγωγής Ενεργείας : Ιωάννης Σμυρνιώτης
(έργατοτεχνίτης ύπό έκπαίδευσιν).

Στό Αλουμίνιο : Αθανάσιος Αντωνίου, Ιωάννης Μπενέκος
και Εύάγγελος Μπαλώκας  (έργατοτεχνϊτες ).

Στις Γενικές Τεχνικές "Υπηρεσίες : Χριστ. Τσακιρίδης καί
Θεόδωρος Χαλκίτης (έργατοτεχνϊτες ).
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Στήν Γενική Διεύθυνσι Στυλιανός Καραγιώργης Διοικη
τικόν Στέλεχος

Στό Λογιστήριο Χαρίκλεια Ίεροττούλου διατρήτρια
ΔΙΑΛΕΞΙΣ

Στα πλαίσια τών εκδηλώσεων πού έχουν προβλεφθή για τό
έτος 1 969 τό όποιον χαρακτηρίσθηκε άπό τήν Εθνική Κυβέρνησι
σάν ετος της Μεγάλης Ελληνικής Ναυτιλίας ό Λιμενικός Σταθμός

Αντίκυρας διωργάνωσε μια διάλεξι στις 20 Μαρτίου στην
αίθουσα τοϋ κινηματογράφου ΑΠΟΛΛΩΝ Ομιλητής ήταν
ό Λιμενάρχης Ιτέας Ανθυποπλοίαρχος κ Β Παπαγιάννης ό
όποιος άνέπτυξε τό θέμα του Ή Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία
μέ γλαφυρότητα και σαφήνεια καταχειροκροτηθείς άπό ένα πυκνότατο

ακροατήριο
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μέ κάθε επισημότητα έγινε και έφέτος στά Ασπρα Σπίτια ό
εορτασμός τής μεγάλης έθνικοθρησκευτικής μας γιορτής τής
25ης Μαρτίου

Πρωινό εγερτήριο μέ εμβατήρια σαλπίσματα και τύμπανο
κρουσίες Επειτα ή θεία λειτουργία και ή δοξολογία στήν εκκλησία

τής Αναλήψεως και ή παρέλασις τών Σχολείων και τών
Προσκόπων στή λεωφόρο Νηρέως

Στις I I ή ώρα άρχισε στόν κινηματογράφο Απόλλων
ή όμορφη γιορτή τοϋ Δημοτικού Σχολείου Ασπρων Σπιτιών μέ
τόν Πανηγυρικό τής ήμέρας πού έξεφώνησε ό Διευθυντής τοϋ
Σχολείου κ Κ Κατωπόδης

Στις 12.30 ή Διεύθυνσις τής Α Ε Αλουμίνιον τής Ελλάδος
δεξιώθηκε τις τοπικές Αρχές στό Εστιατόριο Ζαχαροπλαστείο
τών Ασπρων Σπιτιών

Στις 6 τό απόγευμα έγινε στόν κινηματογράφο Απόλλων
ή γιορτή τοϋ Γυμνασίου μέ άπαγγελίες ποιημάτων εμβατήρια
ϋμνους κα'ι εθνικούς χορούς άπό μαθητές και μαθήτριες μέ έθνι
κές ενδυμασίες Ακολούθησε ή ομιλία τοϋ Διευθυντού τοΰ Γυμνασίου

κ Χρ Καρπούζη μέ θέμα 25η Μαρτίου ένας σταθμός
έθνικοθρησκευτικοϋ μεγαλείου και ή καθ'όλα επιτυχημένη γιορτή

έκλεισε μέ τήν προβολή τών κινηματογραφικών ταινιών Τό
κρυφό Σχολειό και Τό Μεσολόγγι

Στις 2 Μαίου ανέλαβε τά καθήκοντά του ό νέος ιατρός τοϋ
ΙΚΑ κ ΚΥΡΟΥ ό όποιος διαμένει στήν όδόν Ιφιγένειας άριθ
2 ΠΡΟΚΑΤ και τό προσωπικόν του τηλέφωνον είναι τό 37 Άσπρων

Σπιτιών

Έξ άλλου στις 10 Μαΐου άφίχθη στά Άσπρα Σπίτια και ανέλαβε

άμέσως ύπηρεσίαν ό νέος Διευθυντής τοϋ Υποκαταστήματος
ΙΚΑ Παραλίας Διστόμου κ Γρ ΒΛΑΧΟΣ

Τό περιοδικό μας διερμηνεύοντας τά αισθήματα τών κατοί
κών τών Άσπρων Σπιτιών εύχεται τό καλώς ήλθατε στόν ιατρό

κ ΚΥΡΟΥ και στόν κ ΒΛΑΧΟ

Τά Άσπρα Σπίτια πανηγύρισαν έφέτος στις 22 Μαΐου τήν έο
ρτή τής Αναλήψεως Τό άπόγευμα τής προηγουμένης έψάλη Μέγας

Εσπερινός άνήμερα δέ έτελέσθη ή θεία λειτουργία χοροστα
τοϋντος τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβα
δείας κ Νικοδήμου στήν ομώνυμη μικρή έκκλησία τών Άσπρων

Σπιτιών πού ήταν άσφυκτικά γεμάτη άπό τούς πιστούς
Τό βράδυ ή Διεύθυνσις τοϋ Εστιατορίου Ζαχαροπλαστείου

διωργάνωσε χορευτική βραδυά μέ συμμετοχή λαϊκό δημοτικού
μουσικού συγκροτήματος

Τό άπόγευμα τοΰ Σαββάτου 24 Μαΐου μιά όμάδα Όδηγών
τής Τοπικής Εφορείας Λεβαδείας έπεσκέφθη τό Εργοστάσιο
και τά Άσπρα Σπίτια προσκεκλημένη άπό τήν Τοπική Εφορεία
Άσπρων Σπιτιών τοϋ Σώματος Ελληνίδων Όδηγών Μέ τήν
ευκαιρία αύτή ο'ι Όδηγοί ώργάνωσαν μιά πυρά κατά τις 8 τό
βράδυ μέ ένα πλούσιο και διασκεδαστικό πρόγραμμα πού περιελάμβανε

τραγούδια άνέκδοτα σκέτς προσκοπικά παιχνίδια
κλπ Στήν έπιτυχία τής γιορτής συνέβαλαν και ο'ι Πρόσκοποι
τών Άσπρων Σπιτιών πού είχαν επίσης προσκληθή Ο'ι πολυάριθμοι

θεαταί πού Παρευρέθησαν στή γιορτή χειροκρότησαν
θερμά τήν όμορφη και πρωτότυπη αύτή έκδήλωσι

Εφέτος ο'ι Γυμναστικές επιδείξεις όλων τών Σχολείων τών
Άσπρων Σπιτιών Νηπιαγωγείου Δημοτικού Γυμνασίου έγιναν

τήν ίδια μέρα τήν Κυριακή 25 Μαΐου Πλήθος κόσμου είχε
ατακλύσει άπό ένωρίς τό άπόγευμα τό γήπεδο τών Ασπρων

Σπιτιών γιά νά θαυμάση και νά χειροκροτήση τούς νεαρούς βλαστούς

τής καινούργιας γενιάς πού μέ ζωντάνια έξετέλεσαν γυμναστικές

άσκήσεις παιχνίδια και διάφορα άγωνίσματα κα'ιέχό
ρευσαν στό τέλος διάφορους έθνικούς χορούς

ΝΕΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Τό Δ Συμβούλιον τής Εταιρίας ενέκρινε τήν συμπληρωματική
κατασκευή στά Άσπρα Σπίτια 52 νέων διαμερισμάτων καθώς

και τήν έπέκτασι άλλων 80 παλαιών κατοικιών,διά τής προσθήκης
άνά ένός δωματίου σέ κάθε κατοικία Ετσι ο'ι καινούργιες
οικογένειες πού κάθε τόσο δημιουργούνται καί ο'ι παληές πού όλο
κα'ι μεγαλώνουν θά μπορούν νά στεγάζωνται σέ οικήματα

προσαρμοσμένα στις οικογενειακές καταστάσεις πού
συνεχώς έξελίσσονται

Μέ τήν τελευταία έγκατάστασι 40 άκόμη καλοριφέρ πού άρχισε

και συνεχίζεται συμπληρώνονται όλες ο'ι κατοικίες τύπου
Κ I κα'ι ΠΡΟΚΑΤ οϊ όποιες εις τό εξής θά διαθέτουν σύστημα
κεντρικής θερμάνσεως σέ όλα τά δωμάτια και τούς βοηθητικούς
χώρους Αξιοσημείωτο είναι ότι τό κόστος λειτουργίας τών
καλοριφέρ είναι κατά τι μεγαλύτερο μιάς κοινής σόμπας πετρελαίου

Σύντομα ολοκληρώνονται ο'ι έργασίες εγκαταστάσεως ειδικού

φωτισμού στό γήπεδο τών Άσπρων Σπιτιών γιά τήν διεξαγωγή

νυκτερινών άγώνων Ετσι τά Άσπρα Σπίτια θά συγκα
ταλέγωνται μεταξύ τών λίγων έπαρχιακών πόλεων πού διαθέτουν

γήπεδο μέ έγκατάστασι φωτισμού γιά νυκτερινές άθλητικές
έκδηλώσεις

Ή Διεύθυνσις τοϋ Εργοστασίου άπεφάσισε τήν έκτέλεσιν
άναλόγων εργασιών γιά τόν ήλεκτροφωτισμό ολοκλήρου τής
άκτής τών Άσπρων Σπιτιών άπό τό κανάλι μέχρι τις τελευταίες

βίλλες πράγμα πούθά έξυπηρετή πολύ τούς νυκτερινούς
περιπατητάς καί τά άμέτρητα άμαξάκια τών μωρών πού κάνουν
τή βόλτα τους κάθε βράδυ στήν παραλία μακρυά άπό αύτοκίνητα
κα'ι μηχανάκια Κα'ι άκόμη —γιατί όχι— τούς νυκτερινούς κο
λυμβητάς

Έτελείωσαν ήδη καί ο'ι έργασίες τροποποιήσεως τών κατοικιών

στό κτίριο τών έργένηδων Τώρα κάθε δωμάτιο διαθέτει
δικό του εύρύχωρο λουτρό μέ ζεστό καί κρύο νερό και ξεχωριστή

θέρμανσι Ετσι ο'ι κατοικίες τών έργένηδων —μπροστά στή
θάλασσα— θά θυμίζουν μάλλον μπαγκαλόους

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ ΜΑΣ
Κατάτάτρίμηνον Μαρτίου — Απριλίου — Μαΐου επεσκέφθησαν
τό Εργοστάσιο μας περισσότερα άπό 3.000 άτομα στά πλαίσια

ώργανωμένων έκδρομών διαφόρων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Συλλόγων Όργανώσεων κλπ Ενδεικτικά παραθέτομε
μερικές άπό τις επισκέψεις αύτές

8 3-69 Επίσκεψις 120 μαθητών τοϋ Λεοντείου Λυκείου Αθη¬
νών

Ό-3-69 Επίσκεψις τού Νομάρχου Βοιωτίας κ Λεβίδη μετά τού
Διευθυντού Νομαρχίας κ Κακαντούση

16-3-69 Επίσκεψις 200 περίπου έργαζομένων τής Εταιρίας
ΒΙΟΧΑΛΚΟ

24 3-69 Επίσκεψις τής Σχολής Χημικών τοϋ Πανεπιστημίου
Αθηνών

28-3-69 Επίσκεψις 80 σπουδαστών τής Ανωτέρας Σχολής Υπομηχανικών

Αθηνών
3-4-69 Επίσκεψις 75 σπουδαστών τής Ανωτάτης Βιομηχανικής

Σχολής τής LILLE
25 4-69 Επίσκεψις τών μαθητών τής Σχολής Πολέμου Ν α υτικοΰ

9 5-69 Επίσκεψις 80 σπουδαστών τοϋ Πανεπιστημίου Πατρών
10-5-69 Επίσκεψις 50 μαθητών κα'ι μαθητριών τοϋ Ναυτικού Γυμνασίου

Γαλαξειδίου πού έφθασαν στό λιμάνι Άγιου
Νικολάου μέ τό βωξιτοφόρο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

14-5-69 Επίσκεψις 50 σπουδαστών τοΰ Έθνικοϋ Μετσοβίου
Πολυτεχνείου

26 5-69 Επίσκεψις 90 σπουδαστών τής Τεχνικής Σχολής Εύ
κλείδης θεσσαλονίκης
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Nouvelles
De
La
Famille

FIANÇAILLES
3.6.68 Mlle Eliana Guion de la Direction Générale et

M Alexandros Spatharis
26.11.68 Mlle Loukia Mavrommati du Service Approvisionnements

et M Dimitrios Dagres
25.12.68 Mlle Charoula Charitou du Service Approvisionnements

et M Constantinos Sivenas
M Dionyssios Pefanis du Service Entretien
et Mlle Falia Kapri
Mlle Efi Agrafiotou du Laboratoire et M
Antonios Kontarakis
M Melissaris Karamelissaris du Service Entretien

et Mlle Äthan Triantafyllou

13 4 69

19 4 69

3 5 69

17 5 69

31 5 69

31 5.69

MARIA
20 7 68

2 2 69

9 2 69

9 2 69

13 4 69

14 4 69

19 4 69

20 4 69

18 5 69

1 6 69

ments et M Constantinos Gouvelis
M Evanguelos Bakouros du Service Cités
Mlle Ritsa Koutsoviti

et

vice Manutentions et Transports et Mlle Atha
nassia Romoudi

nements a épousé M Panayotis Meletacos
M Const Thalassinos Agent Maîtrise Aluminium

a épousé Mlle Chaido Kamani
M Petros Armaos de la Fonderie a épousé
Mlle Maria Mariaki
M Georgios Katis de l'Aluminium a épousé
Mlle Constantina Theodoropoulou
M Antonios Polycandriotis de la Fonderie a
épousé Mlle Nicoletta Perri
M Theocharis loakimidis du Service Electrique
a épousé Mlle Aglaia Daliani
M Marcos lossif idis du Service Entretien a
épousé Mlle Maria Angueloconstanti
M Georgios Georgiou du Service Electrique
a épousé Mlle loanna Argyriou
M loannis Salipas du Service Manutentions
et Transports a épousé Mlle Maria Pinirou
M Georgios Gourgiotis du Service Entretien
a épousé Mlle Zoi Bacolouca

NAISSANCES
19.1.69 M Iraclis Leontiou du Groupe Energétique

et Mme font part de la naissance de leur fils
9.2.69 M Constant Siacoulis des Electrodes et Mme

font part de la naissance de leur fils
21.2.69 M Spyridon Kouteas de l'Aluminium et Mme

font part de la naissance de leur fille
22.2.69 M Poulos Poulos du Service Entretien et

Mme font part de la naissance de leur fille
24.2.69 M Dimitrios Kontos du Service Entretien et

Mme font part de la naissance de leur fils
27.2.69 M Christoforos Alexandris du Groupe Energétique

et Mme font part de la naissance de
leur fille

4.3.69 M Nias Margaritis du Service Manutentions
et Transports et Mme font part de la naissance
de leur fille

12.3.69 M Andreas Pournaras du Service Entretien
et Mme font part de la naissance de leur fille

18.3.69 Mme Ecaterini Tsombou du Centre Information
Aluminium et M font part de la naissance de
leur fils

19.3.69 M Fotis Constantopaidos médecin de notre
Société et Mme font part de la naissance de
leur fils

19.3.69 M Georgios Nicolaou des Services Administratifs
et Mme font part de la naissance de leur

fils
21.3.69 M Dimitrios Cotoulas Contremaître Adjoint

Aluminium et Mme font part de la naissance
de leur fils

21.3.69 M Stamatis Smyrniotis Agent Maîtrise Aluminium

et Mme font part de la naissance de
leur fille

31.3.69 M Georgios Chartomatsidis Agent Maîtrise
Fonderie et Mme font part de la naissance de
leur fils

1.4.69 M Loucas Kourentis de l'Aluminium et Mme
font part de la naissance de leur fils

7.4.69 M Dimitrios Christou de l'Aluminium et Mme
font part de la naissance de leur fils

11.4.69 M Panayotis Varkas des Electrodes et Mme
font part de la naissance de leur fils

3.5.69 M Dimitrios Andrianopoulos du Laboratoire
et Mme font part de la naissance de leur fille

5.5.69 M Nicolaos Papageorgiou de l'Aluminium
et Mme font part de la naissance de leur fille

6.5.69 M Alexandros Skouroliakos du Service Entretien
et Mme font part de la naissance de leur

fille
16.5.69 M Theofanis Milionis Agent Maîtrise Fonderie

et Mme font part de la naissance de leur fils
18.5.69 M Nicolaos Athanassiou de la Fonderie et

Mme font part de la naissance de leur fils
21.5.69 M Nicolaos Liaskopoulos Agent Maîtrise

Aluminium et Mme font part de la naissance
de leur fille

EMBAUCHES DU PERSONNEL
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux embauchés

arrivés après le 1.3.69 et leur présentons nos
vœux de prospérité dans leur nouvelle carrière

Magasin Général Dimos Karouzos ouvrier et
Kondylia Papageorgopoulou et Anastassios Lefkaridis
employés

Manutentions et Transports Periclis Kyriakou Agent
Maîtrise et Loucas Delis Constantinos Taratsalos et
Fotios Lixourgiotis conducteurs d'engins

19



Service Electrique: Anastassios Pilatis (électricien
en formation).

Service Approvisionnements: Angeliki Topsidakiet Anastassia Theodoropoulou (dactylos) et loannis
Mariakis (employé).

Laboratoire: Nicolaos Kravaritis (spectrographiste
en formation) et Thomas Dafnopoulos (préparateur).

Groupe Energétique: loannis Smyrniotis (ouvrier
en formation).

Aluminium: Athanassios Antoniou, loannis Benecos
et Evanguelos Balocas (ouvriers).

Service Entretien: Christ. Tsakiridis et Theodoros
Chalkitis (ouvriers).

Direction Générale: Stylianos Karagiorgis (Cadre
Administratif).

Comptabilité: Chariclia leropoulou (perforatrice).

CONFERENCE
Dans le cadre des manifestations prévues pour l'année 

1969 placée par le Gouvernement sous le signe de
la Marine Marchande Hellénique, la Station Portuaire
d'Antikyra a organisé le 20 mars une conférence dans
la salle du cinéma «APOLLON».

Cette conférence a été donnée par le Capitaine du
Port d'Itéa, le Lieutenant M. V. Papayannis, qui a développé 

son sujet sur «La Marine Marchande Hellénique»
avec beaucoup d'élégance et de lucidité, applaudi par
un auditoire très nombreux.

INFORMATIONS BREVES
Avec beaucoup d'éclat a été célébrée à Aspra Spitia,

comme chaque année, la fête nationale et religieuse du
25 mars.

Réveil matinal par des marches, fanfares et batteries.
Ensuite, la cérémonie religieuse a été célébrée, suivie
d'un TE-DEUM en l'Eglise de l'Ascension et les élèves
des écoles et les scouts ont défilé dans l'avenue Niréos.

A 11 heures a eu lieu, dans la salle du Cinéma «APOLLON», 

une belle manifestation de l'Ecole Primaire
d'Aspra Spitia, avec discours solemnel prononcé par
M. le Directeur de l'Ecole, M. C. KATOPODIS.

Puis, vers 12h.30, un apéritif a été offert par la Direction 
de la Société au Café-Pâtisserie d'Aspra Spitia,

auquel ont assisté les Autorités locales.
Enfin, à 18 heures, la manifestation du Gymnase a

eu lieu dans la salle du cinéma «APOLLON» également
avec des récitations de poésies, des chants et des
danses nationales exécutées par les élèves habillés en
costumes nationaux. Une allocution a été prononcée
par le Directeur du Gymnase, M. Chr. KARPOUZIS,
sur «Le 25 mars, une étape de grandeur nationale et
religieuse» et cette fête, très réussie en tous points,
s'est terminée par la projection des films «L'Ecole secrète» 

et «Messolongui».
♦

A partir du 2 mai, le nouveau médecin de ΙΊ.Κ.Α.
M. KYROU, a pris ses fonctions. Il habite au No. 2 de
la rue Iphigénias (logement PROKAT) et son numéro
de téléphone personnel, est le 37 à Aspra Spitia.

Le 10 mai est arrivé également à Aspra Spitia, le
nouveau Directeur de la Succursale de ΓΙΚΑ à Paralia
Distomou, M. Gr. VLAHOS, pour prendre immédiatement 

ses fonctions.
Notre Bulletin se fait l'interprète de la population

d'Aspra Spitia pour souhaiter la bienvenue au Dr.
KYROU et à M. VLAHOS.

♦
Notre ville a célébré, cette année, le 22 mai, la fête

de l'Ascension. La veille les vêpres ont été chantées,et le jour même le Métropolite de Thèbes et Lévadia,
M. Nicodimos, a célébré la messe en la petite église de

l'Ascension à Aspra Spitia, où s'étaient massés les
fidèles.

Le soir, la Direction du Café-Pâtisserie a organisé
une soirée dansante avec la participation d'un orchestre
folklorique.

♦
Dans l'après-midi du samedi 24 mai, un groupe de

guides de l'Inspectorat local de Lévadia a visité l'Usine
et la Cité d'Aspra Spitia, invité par le Comité local des
Guides Hellènes d'Aspra Spitia.

A cette occasion, les Guides ont organisé vers 20
heures, un «feu de camp» avec un programme varié et
amusant qui comportait des chansons, anecdotes,
sketches, jeux etc. Les Scouts d'Aspra Spitia qui y
étaient invités, ont beaucoup contribué au succès de
cette petite fête.

Les spectateurs nombreux ont vivement applaudi
cette belle et originale manifestation.

♦
Les exercices de Gymnastique des élèves des deux

écoles d'Aspra Spitia (Maternelle, Primaire, Secondaire)
ont eu lieu cette année le même jour.

Ainsi, le dimanche 25 mai, une grande foule avait
envahi dès le début de l'après-midi les gradins du terrain 

d'Aspra Spitia, pour admirer et applaudir la jeune
génération, qui avec beaucoup de vivacité s'est adonnée
à des exercices, des jeux et des courses et qui, pour
terminer, a exécuté diverses danses nationales.

LES NOUVELLES DU SERVICE CITES
Le Conseil d'Administration de la Société, a donné

son accord pour la construction à Aspra Spitia de 52
nouveaux logements et pour l'extension de 80 anciens
logements par l'addition d'une pièce supplémentaire
par logement. Ainsi, les nouvelles familles qui se forment
et les anciennes qui ne font que. . . grandir, trouveront
des possibilités de logements adaptées aux situations
familiales qui ne cessent d'évoluer.

Avec l'installation de 40 chauffages individuels 
supplémentaires 

en cours, tous les logements type Κ, I et
PROKAT disposeront d'un système de chauffage central
dans toutes les pièces et les lieux communs. Il est à
noter que le coût de fonctionnement de ce système est
à peine plus élevé que la consommation d'un poêle à
mazout ordinaire.

♦
Les travaux d'installation d'un éclairage spécial sur

le terrain d'Aspra Spitia pour le déroulement de rencontres 

sportives en nocturne, seront très prochainement 
terminés. Ainsi notre cité comptera parmi les

villes de province, d'ailleurs très peu nombreuses, à
disposer d'un éclairage permettant les déroulement de
telles rencontres.

♦
La Direction de l'Usine a décidé l'exécution de

travaux analogues pour l'éclairage du bord de mer
d'Aspra Spitia en partant du «canal» jusqu'aux dernières
villas, ce qui permettra aux nombreuses poussettes
d'enfants de sortir le soir en bordure de mer, loin du
danger des véhicules automobiles et des «vélo-moteurs».
Et enchantera — pourquoi pas — les baigneurs nocturnes!

♦
Les travaux d'amélioration des logements au bâtiments 

des célibataires sont terminés. Ainsi, chaque
chambre dispose maintenant d'une salle de douche
confortable avec de l'eau chaude et froide et son chauffage 

individuel. Les chambres de célibataires — devant
la mer donneront désormais l'aspect de «bungalows».
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NOS VISITEURS
Pendant le trimestre de mars avril mai plus de

3.000 personnes ont visité notre Usine dans le cadre
de diverses excursions d'institutions Associations
Organismes etc Nous citons quelques unes de ces
visites
8.3.69 Visite de 120 élèves du Lycée Léonin

d'Athènes
10.3.69 Visite du Préfet de Béotie M Lévidis et du

Directeur de Préfecture M Kakandoussis
16.3.69 Visite d'environ 200 employés de la Société

VIOHALCO
24.3.69 Visite des étudiants de la Section Chimie de

l'Université d'Athènes
28.3.69 Visite de 80 étudiants de l'Ecole Supérieure

de Sous-Ingénieurs d'Athènes
3.4.69 Visite de 75 étudiants de l'Ecole des Hautes

Etudes Industrielles de Lille
25.4.69 Visite des élèves de l'Ecole Navale de Guerre
9.5.69 Visite de 80 étudiants de l'Université de Patras

10.5.69 Visite de 50 élèves du Gymnase Naval de
Galaxidi arrivés au Port de St Nicolas par le
Parnassos

14.5.69 Visite de 50 étudiants de l'Ecole Polytechnique
Nationale Metsovion

26.5.69 Visite de 90 étudiants de l'Ecole Technique
Euclide de Salonique

Ο ΗΡΩ Ι ΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

ψ f 2

ΚΓ ΕΓ Ο ΗΛΙΟΙΟΣ ΠΗΓΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ
— TANDIS QUE MOI I Al FAIT LA BETISE DE ME MARIER 1

Τοΰ κ Xp Καρπούζη
Δ ντου Γυμνασίου Ασπρων Σπιτιών

Μέσα στήν ρουτίνα της καθημερινότητος μπορεί κανείς να
βρή μικρές οάσεις χαράς Γεγονότα έκ πρώτης όψεως ασήμαντα
πού τά άφήνεις συνήθως νά περνούν απαρατήρητα Κι όμως
αν τά παραιηρήσης καλύτερα βρίσκεις σ αυτά μιά απέραντη
Ίκανοποίησι πού ομορφαίνει και τις πιό δύσκολες στιγμές

Ήταν τρεις περίπου ή ώρα τό απόγευμα της Παρασκευής —
20-12-68— και βρισκόμουν σ ένα από τά υπόστεγα τής όδοϋ
Αθηνάς τοΰ οικισμού μας περιμένοντας τό λεωφορείο τών Αθηνών

πού θά έφερνε ένα συγγενικό μου πρόσωπο Ήταν ένα
άπόγευμα γεμάτο βροχή Άπά τό μεσημέρι είχε ξεσπάσει μιά
φοβερή μπόρα Συνηθισμένη γιά τούς πολλούς πρωτόγνωρη για
μένα νέο ακόμη στις κλιματολογικές συνθήκες αύτοϋ τοΰ τόπου

τοΰ άλλοιώτικου άπό τούς άλλους σέ τόσα Άπό τό καταφύγιο

μου είχα μιά καλή έποπτεία τοΰ τοπίου Μέσα στήν ρεματιά
φαινόταν τόσο ωραία ή βροχή καθώς κατηφόριζε άπό τόν

ούρανό και έλουζε τά κατάλευκα σπίτια μας Τήν οπτική μου
άπόλαυσι συμπλήρωνε και ή άκουστική Ήταν ό χορός τής

βροχής πάνω στό ύπόστεγο

Περιμένοντας γινόμουν άθελά μου παρατηρητής τών περαστικών

πού μέ κάθε τρόπο προσπαθούσαν νά προφυλαχθούν
άπό τήν θύελλα Πέρασαν πολλοί μεγάλοι και μικροί Ό καθένας
και μιά περίπτωσι Θά σταθώ ομως μόνο σέ μιά Στόν μικρό
μου ΗΡΩΑ

Ήταν ένας μαθητής τής Γ ή Δ τάξεως τοΰ Δημοτικού Σχολείου

Πλησίαζε ή ώρα τοΰ απογευματινού μαθήματος και έ

κεΐνος θά έπρεπε νά είναι παρών όταν θά κτυπούσε τό κουδούνι

Ντυμένος ανάλογα μέ τήν περίστασι κατέβαινε σάν πολεμιστής

Στό δεξί χέρι κρατούσε τήν μικρή του όμπρέλλα και
κάτω άπό τήν μασχάλη του τήν σάκκα Στό άλλο χέρι κρατούσε
τό πριονάκι και τό κόντρα πλακέ γιά τήν χειροτεχνία Ό
μικρός κομάντο έκανε τήν έφοδό του Ό αέρας φυσούσε
μανιασμένα και ή βροχή τόν έδερνε άλύπητα Τό ύφος του έδειχνε

τήν μεγάλη του προσπάθεια νά τά καταφέρη νά βαδίζη μέ
όλο αύτό τό φορτίο και τήν θέλησί του νά μή καταθέση τά

όπλα παρ όλες τις καιρικές άντιξοότητες Επρεπε νά φθάση
στό σχολείο του στήν ώρα του και μάλιστα μέ τά όργανα τής χειροτεχνίας

μαζί του Θά μπορούσε νά λιποτακτήση αύτή τήν
ήμέρα.Μιάπρόχειρη δικαιολογία Δυσμενεϊς καιρικαίσυνθήκαι
Αλλά όχι ή λιποταξία χαρακτηρίζει τούς δειλούς Και ό δικός
μας μαθητής ήταν ΓΕΝΝΑΙΟΣ Τόν θαυμάζω Κι ό θαυμασμός
μου εκδηλώνεται μ ένα χαμόγελο Και τότε είναι πού μέ βλέπει
Νοιώθει τό χαμόγελο μου Και στό δικό του προσωπάκι άνθίζει
ένα άλλο χαμόγελο Δέν είναι χαμόγελο αύταρεσκείας οϋτε χαιρεκακίας

γιά τήν δική μου πλεονεκτική θέσι Είναι σάν νά μού
λέη

Ναί κύριε τά καταφέρνω κι έγώ Δέν μέ φοβίζουν ό άέρας
κι ή μπόρα Δημιουργώ κι έγώ τήν ζωή μου

Και προσπέρασε και σέ λίγο χάθηκε

Μικρέ μου ήρωϊκέ μαθητή σέ σένα πού ένα άπό τά χειρότερα
άπογεύματα τοΰ χειμώνα μας άψήφισες τά στοιχεία τής

φύσεως γιά νά έκπληρώσης τό καθήκον σου σ έσένα άγνωστε
μικρές άποτίω φόρο τιμής Οταν μέσα στήν νεολαία μας υπάρχουν

στοιχεία σάν έσένα αύτό είναι μιά έγγύησι γιά τό
μέλλον τής Πατρίδος μας και μιά Ίκανοποίησι γιά μάς Σέ προ
βάλλομε σήμερα γιά νά σέ μιμηθούν κι άλλοι

Εύγε σου μικρέ μου

21



H ANAKAIΝΙΣΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΔΟΥ
Α ΘΗΝΩΝ ΘΗΒΩΝ Λ EBAÛEIA Σ

L'AMENAGEMENT
DE L'ANCIENNE ROUTE

Α ΤΗ ΕΝES THEBES LEVAOIA

Σύμφωνα μέ έγκυρες πληροφορίες τοϋ περιοδικού μας μελετάται

ή άνακαίνισις και βελτίωσις της παλαιάς εθνικής όδοϋ
Αθηνών Θηβών Λεβαδείας

Ή σημασία τοϋ έργου αύτοϋ άπό οικονομικής και τουριστικής

απόψεως είναι τεράστια για τήν περιοχή μας και τήν Δυτική

Ελλάδα γενικώτερα Διότι ή όδός αύτή αποτελεί τόν σύν
δεσμον τοϋ λεκανοπεδίου Αττικής μέ τήν Δυτικήν Ελλάδα και
έξυπηρετεϊ βιομηχανικές γεωργικές και τουριστικές περιοχές

Συνδέει κατά τόν συντομώτερον τρόπον τόν Λιμένα τοϋ Πειραιώς

και τό μεγάλο βιομηχανικό κέντρο Σκαραμαγκά — Ελευ
σϊνος μέ τήν Δ και ΒΑ Ελλάδα

Συνδέει έπίσης κατά τόν συντομώτερον τρόπον τήν Πελοπόν
νησον μέ τήν υπόλοιπη Ελλάδα βορείως τοϋ Ισθμού τής Κορίνθου

Εξυπηρετεί τήν πλούσια πεδιάδα Θηβών Αλιάρτου Κω
πα'ίδος εκτάσεως 300.000 στρεμμάτων τής όποιας τά προϊόντα

μεταφέρονται κυρίως πρός τήν περιοχήν τής πρωτευούσης
Αξιοποιεί πλήθος παραγωγικών χωρίων καί πόλεων όπως

τής Οινόης τών Ερυθρών τών Θηβών τής Αλιάρτου τών
Βαγίων τής Λεβαδείας κλπ

Εξυπηρετεί τό βιομηχανικόν συγκρότημα τής δικής μας Εταιρίας

όχι μόνον για τήν μεταφορά προϊόντων άλλα καί για
τις μετακινήσεις τοϋ προσωπικού άπό καί πρός τήν πρωτεύουσα

Παράλληλα ή παλαιά όδός Αθηνών Λεβαδείας άποτελεϊ
τμήμα τοϋ κυριωτέρου τουριστικού κυκλώματος τής Ελλάδος
πού περιλαμβάνει τούς τουριστικούς χώρους τής Έλευσΐνος
τών Θηβών τοϋ Οσίου Λουκά τών Δελφών τής Όλυμπίας
καί τής Κορίνθου Σέ συνδυασμό δέ μέ τις νέες χαράξεις Λεβαδείας

Ιτέας Ναυπάκτου άξιοποιοϋνται περιοχές μέ ιστορικό
και άρχαιολογικό ένδιαφέρον και διανοίγεται μιά καινούργια είσοδος

άπό τήν Εύρώπη πρός τήν Ελλάδα μέσω Ναυπάκτου
Ιτέας Λεβαδείας Θηβών Αθηνών

Ή παλαιά αύτή όδός Αθηνών Λεβαδείας άποτελεϊται άπό
τρία τμήματα

1 Τό τμήμα Αθηνών Έλευσΐνος πού είναι κοινόν τμήμα
καί τής όδοϋ Αθηνών Κορίνθου και θεωρείται ήδη κυκλοφορια
κώς κορεσμένο

2 Τό τμήμα Ελευσϊνος Θηβών μήκους S3 χλμ τό όποιον
χαρακτηρίζεται ώς όρεινόν Ή όδός αρχίζει νά άνεβαίνη άπό
τήν Ελευσίνα ύψόμ 50 μ μέχρι τήν Κάζα ϋψ 620 μ γιά νά
ξανακατέβη στήν Θήβα ύψ 100 μ Τό τμήμα αύτό είναι καί τό
δυσκολώτερο καί δέν επιτρέπει τήν έπίτευξι μέσης ωριαίας τα
χύτητος μεγαλύτερος τών 30 36 χλμ

3 Τό τμήμα Θηβών Λεβαδείας πού διέρχεται άπό τις πεδιάδες

Θηβών καί Κωπαΐδος καί δέχεται καί τήν προσθετικήν
έπίδρασιν τής κυκλοφορίας τών οχημάτων τής έθνικής όδοϋ
Αθηνών Λαμίας μέ προορισμόν ή προέλευσιν τήν Δυτικήν Ελλάδα

Ή μελέτη γιά τήν άνακαίνισι καί βελτίωσι τής παλαιάς όδοϋ
Αθηνών Θηβών Λεβαδείας έχει άνατεθή στόν Πολιτικό Μηχανικό

κ Κων/νον Βαφιόπουλον ό όποιος προτείνει βασικώςτά
εξής

I Τήν κατασκευήν νέου οδικού τμήματος παραλλαγής
άπό τόν Ασπρόπυργο μέχρι τήν Θήβα Τό τμήμα αύτό θά έγκα
ταλείψη τελείως τήν παλαιά χάραξι καί θά άκολουθήση τήν κοιλάδα

τοϋ Σαρανταποτάμου άνατολικά τής Οινόης Ή λύσις αύτή
εχει τά έξής πλεονεκτήματα

α Μειώνεται τό μήκος τής ύφισταμένης όδοϋ κατά 6 χλμ.—
β Αποφεύγονται ο'ι δυσχερείς αναβάσεις Αγίας Σωτήρος

Παλαιοκούντουρα Κάζης κλπ
γ Επιτυγχάνεται χάραξις μέ συνεχή άνάβασιν άπό τόν Ασπρόπυργο

μέχρι τήν Κάζα μέ κλίσεις I 3 καί παρόμοια κατά
βασις μέχρι τήν Θήβα

δ Εφαρμόζονται εύθυγραμμίσεις μέ άριστη ορατότητα καί
έπιτυγχάνονται γεωμετρικά στοιχεία τής όδοϋ πού έπιτρέπουν
μέση ώριαία ταχύτητα άνω τών 80 χλμ

A l'aide des informations que nous avons pu recueillir
de bonne source nous étudierons ensemble l'ancienne
route nationale ATHENES THEBES LEVADI A et les
aménagements qui y seront apportés

L'importance de cette réalisation tant au point de
vue économique que touristique est considérable pour
notre région et la Grèce Occidentale en général Elle
relie en effet le bassin de l'Attique à la Grèce Occidentale

et dessert des régions industrielles agricoles et
touristiques

Elle relie également le port du Pirée et le grand centre
industriel de Scaramanga Eleusis à la Grèce Occidentale

et Nord Est ainsi que le Péloponèse à la partie
nord du pays

Elle dessert la riche plaine de Thèbes Aliartos
Kopaïs d'une superficie de 300.000 stremmas dont les
produits sont acheminés principalement vers la capitale

Grâce à cette route un grand nombre de villes et
villages pleins de ressources tels que Inoï Erythrai
Thèbes Aliartos Vaya Lévadia et autres prendront
une grande importance

Elle est aussi essentielle pour notre complexe industriel

si l'on considère non seulement le problème du
transport des produits et matériels dont il a besoin
mais aussi celui du transport de notre personnel vers
Athènes et vice-versa

L'ancienne route Athènes Lévadia constitue une
partie du principal circuit touristique de la Grèce desservant

les sites d'Eleusis Thèbes Ossios Loucas
Delphes Olympie et Corinthe Si l'on y adjoint le nouveau

tracé de la route Lévadia Itéa Nafpaktos elle
mettra en valeur d'autres régions d'intérêt historique
et archéologique et ouvrira une nouvelle porte vers la
Grèce

L'ancienne route Athènes Lévadia se constitue
de trois parties

1 Le tronçon Athènes Eleusis commun à la route
Athènes Corinthe déjà surchargé

2 Le tronçon Eleusis Thèbes 53 kms de montagne
qui monte d'Eleusis altitude 50 m jusqu'à Kaza altitude

620 m pour descendre à Thèbes altitude 100 m
Cette partie est la plus dure et ne permet pas de grande
vitesse 30-36 km/h

3 Le tronçon Thèbes Lévadia qui longe les plaines
de Thèbes et Kopaïs et supporte en plus la circulation
des véhicules utilisant la route nationale Athènes
Lamia vers la Grèce Occidentale ou vice-versa

L'étude de l'aménagement de l'ancienne route
Athènes Lévadia a été confiée à l'ingénieur civil M
Const Vafiopoulos qui en principe propose ce qui
suit

1 Construction d'une nouvelle partie de route doublant

le tronçon Aspropyrgos Thèbes Cette partie
quitterait l'ancien tracé longeant la vallée de Saranta
potamos à l'Est d'Inoï Cette solution présente les
avantages suivants

a Elle diminuerait de 6 km la longueur de la route
existante

b Elle éviterait les montées difficiles d'Aghia Sotira
Palaiokoundoura Kaza etc

c Cette route avec une pente de 1-3 monterait
d'Aspropyrgos à Kaza pour redescendre sur Thèbes

d Par son alignement elle bénéficierait d'une excellente
visibilité permettant une bonne moyenne 80 km/h

2 L'aménagement de la route Thèbes Lévadia
sur une distance de 42 km qui nécessite une simple
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2 Τήν άνακαίνισιν της όδοϋ Θηβών Λεβαδείας μήκους 42
χλμ για τήν όποια δέν απαιτείται παρά μια υψομετρική και όρι
ζοντιογραφική βελτίωσις καθώς και μικρή διαπλάτυνσις τοΰ
καταστρώματος τής όδοϋ διότι ή υφισταμένη χάραξις μπορεί
βασικά νά εξυπηρέτηση τις κυκλοφοριακές απαιτήσεις

3 Τήν διαμόρφωσιν νέας εισόδου στήν πρωτεύουσα άπό τά
Ανω Λιόσια μέ τήν κατασκευή τοΰ όδικοϋ τμήματος Ανω Λιοσίων

Ασπροπύργου μήκους 10 χλμ Κατ αϋτόν τόν τρόπον
θά άνακουφισθή τό τμήμα τής όδοϋ Αθηνών Κορίνθου μέχρι
τόν Ασπρόπυργο πού είναι ύπερφορτωμένο

Έάν εκτελεσθούν οι ανωτέρω έργασίες τό συνολικόν μήκος
τής όδοϋ Αθηνών Λεβαδείας θά περιορισθή στά 113 χλμ
έναντι 133 χλμ πού είναι μέσω τής εθνικής όδοϋ Αθηνών Λαμίας

Τό γεγονός αύτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μας αν συν
δυασθή μέ τήν νέα χάραξι τής όδοϋ Λεβαδείας Ιτέας τής
όποιας μάλιστα τό τμήμα Ζεμένου Αραχόβης βρίσκεται ύπό
έκτέλεσιν Διότι έτσι θά έχωμε στήν διάθεσίν μας σύγχρονηέθνικήόδό μόλις λίγο έξω άπό τό Δίστομο Και δέν θά άπο
μένη παρά νά γίνη μια νέα χάραξις τής όδοϋ Ασπρων Σπιτιών—
Διστόμου ώστε τό μεγαλύτερο βιομηχανικό συγκρότημα τής χώρας

μας τό Εργοστάσιο τής Α Ε Αλουμίνιον τής Ελλάδος νά
άποκτήση μιά άντάξια όδική σύνδεσι μέ τήν πρωτεύουσα και τήν
ύπόλοιπη χώρα Κατ αύτόν τόν τρόπο ή διακίνησις τών προϊόντων

άπό και πρός τό Εργοστάσιο θά είναι ταχύτερη άσφαλέ
στερη και οϊκονομικώτερη Τό ίδιο θά ίσχύη και γιά τις μετακινήσεις

τών κατοίκων τών Ασπρων Σπιτιών και τής Άντικύρας
καθώς και γιά τις χιλιάδες τών έπισκεπτών πού έρχονται κάθε
χρόνο νά ίδοϋν τό εργοστάσιο

Ας εύχηθοϋμε ότι ή Εθνική Κυβέρνησις θά έγκρίνη τήν συ
νέχισιν τής μελέτης τής όδοϋ Αθηνών Θηβών Λεβαδείας
και τήν ένταξίν της στό πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσεων
πρός έκτέλεσιν

amélioration du tracé initial celui-ci paraissant suffisant
pour supporter la circulation actuelle

3 L'aménagement d'une nouvelle entrée dans la
Capitale du côté d'Ano Liossia par la construction de
la partie de la route d'Ano Liossia à Aspropyrgos
d'une longueur de 10 km De cette façon la partie de
la route Athènes Corinthe jusqu'à Aspropyrgos qui
est très surchargée sera décongestionnée

Si les travaux ci-dessus se réalisent la route Athènes
Lévadia n'aurait plus que 113 km contre les 133 km qu'elle
mesure actuellement par la route Nationale Athènes
Lamia

Cette réalisation est particulièrement importante
pour nous si l'on y adjoint le nouveau tracé de la route
Lévadia Itéa dont la partie Zéménos Arachova est en
cours d'exécution

Ainsi nous disposerions d'une route nationale moderne

à la sortie de Distomon Il ne restera plus qu'à
tracer une nouvelle route Aspra Spitia Distomon
pour que le plus grand complexe industriel de notre
pays l'Usine de la S.A ALUMINIUM DE GRECE acquiert

une liaison routière avec la Capitale et le reste
du pays digne de sa réputation De cette manière le
mouvement des produits entre l'Usine et Athènes sera
plus rapide sûr et moins cher Il en sera de même pour
les déplacements des habitants d'Aspra Spitia et d'Anti
kyra également pour les milliers de visiteurs qui viennent

chaque année voir l'Usine
Souhaitons que le Gouvernement donne son accord

pour que se poursuive l'étude de la route Athènes
Thèves Lévadia et qu'elle soit inscrite au programme
des investissements publics

Ή παραλλαγή Ανω Λιόσια — Ασπρόπυργος — Κά La déviation de la route de Ano Liossia-Aspropyr
ζα πού προτείνει στήν μελέτη του ό Πολ Μηχανικός gos-Kaza proposée dans l'étude de l'Ingénieur
K Κ Βαψιόπουλος Civil M K VAFIOPOULOS
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τό φωτο-ρεπορτάζ

le reportage illustré

Ό Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας μας κ
MASSOL ένω προσέρχεται να κατάθεση στέφα
νον κατά την διάρκειαν των εορταστικών εκδηλώσεων

τοϋ Διστόμου ε'ις άνάμνησιν της σφαγής
232 κατοίκων τοϋ χωριού ϋττό των Γερμανών

στις 10.6.1944

Le Directeur Général de notre Société M
MASSOL déposant une couronne de fleurs
le jour de la commémoration à Distomon du
massacre par les Allemands de 232 habitants
du village le 10 juin 1944

Φωτογραφία ληφθείσα στό κεντρικό Συνεργείο στις
5.6.69 κατά τήν έπίσκεψιν τών κ κ SERPETTE καί
MOREL οϊ όποιοι συνώδευαν τους Διευθυντάς τών
Εργοστασίων αλουμινίου τής Εταιρίας PECHINEY

Photo prise à l'Atelier Central le 5.6.69 pendant la
visite de MM SERPETTE et MOREL qui accompagnent

les Directeurs des Usines d'Aluminium de
la Cie PECHINEY
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Ή καθηγήτρια τής Γυμναστικής τοϋ Γυμνασίου Ασπρων
Σπιτιών κ Μ Πολίτου κατά τήν διάρκειαν τής ομιλίας
της στο γήπεδο πρίν από τήν εναρξι τών γυμναστικών
επιδείξεων

Le Professeur de Gymnastique du Gymnase d'As
pra Spitia Mme M POLITOU faisant son allocution

au Stade avant le début des manifestations
sportives de fin d'année



Παρέλασις τών μαθητών και μαθητριών του
Γυμνασίου "Ασπρων Σπιτιών κατά την 25ην
Μαρτίου 1969.

j    Défilé des élèves du Gymnase d'Aspra
Spitia le 25 mars 1969.

Ένας μικρός Άσπροοπιτιώτης κάνει τα πρώτα του βήματα 

... στη θάλασσα, στην Παραλία τών "Ασπρων Σπιτιών, 

πού  εχει πλημμυρίσει  άττο λουομένους.

Un jeune Asprospitiote fait ses premiers pas dans
la mer à la plage d'Aspra Spitia envahie par les
baigneurs.

astt

Φωτογραφία άπό τό εφετινό πανηγύρι της Αράχοβας
(23.4.69). Σε δεύτερο πλάνο διακρίνονται ό Νομάρχης
Βοιωτίας κ. Λεβίδης, ό Διοικητής της Δ)σεως Χωρ)κής
Βοιωτίας κ. Παπανικολός, ό Δήμαρχος Αραχόβης κ.
Μαντάς  και άλλοι επίσημοι.
Photo prise pendant la fête locale d'Arachova (le
23.4.69). On peut voir, en second plan, le Préfet
de Béotie, M. LEVIDIS, le Commandant de la Gendarmerie 

de Béotie, M. PAPANICOLOS, le Maire
d'Arachova, M. MANDAS, et d'autres personnalités.
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Χάλασε ό καιρός δυνάμωσε δυνάμωσε κι ό άγέρας κι έρ
χόταν άπό πολύ μακριά άττό πέντε ή έξι μίλια Τόσο πολύ κουνιόταν

τό καράβι πού τούς έπιασε όλους αδιαθεσία Τό στομάχι
τους άνακατεύτηκε κι όλοι στεκόντουσαν σκυμμένοι μέ τις

ώρες κοιτάζοντας τή θάλασσα Ωρες ώρες άνοιγαν τό στόμα
τους διάπλατα κι έβγαιναν τή χολή τους Τή δεχότανε ή θάλασσα
κι άντάριαζε περσότερο

Ό καπετάν Ξυρίχης διάταξε τούς ναύτες του νά πάρουν
γραμμή γιά τόν Ελλήσποντο

Τ άλλο τό καράβι ό Αρχάγγελος πού τό κυβερνούσαν τ
άδέρφια του χάθηκε κι αύτό νά πα να βρή άραξοβόλι

Βροντές αστραπές ύστερα βροχή κα'ι φουρτούνα φουρτούνα
και χαλάζι και χιονόνερο
Ό άγέρας βούιζε στά στράλια και στά ξάρτια τοϋ καραβιού

τό καράβι έμπαζε άπό παντού νερό Ή βροχή έπεφτε κουβάδες
Ποτάμι κατάκρυο μούσκευε τό κορμί τους καί κόλλαγε απάνω
τους τά κουρέλια πού φορούσαν Ό άγέρας κι ή βροχή μαζί
δέν ήτανε σάν τά μπουρίνια στις στεριές όπου ό άνεμος τή διώχνει

τή βροχή Έδώ γίνηκαν ένα βροχή κι άγέρας και πότε
γύριζε στή μπάντα πότε στήν πρύμη πότε ξεχυνόταν μ όρμή
ή θάλασσα πλαταγίζοντας ξέχειλη άπ τήν κουπαστή κι έμπαζε
πια στά γιομάτα τό νερό

Αποτραβιότανε πίσω ό άνεμος κι άναρουφιόταν κα'ι πο
μπάριζε τρόμπες ό άγέρας κα'ι πάλι μαζωνόταν ό άνεμος κι
έπεφτε ύγρός κα'ι παγωμένος πάνω τους καί τούς καταχτυποϋσε
όλο βουή και μανία κα'ι πονούσε άπ τήν παγωμένη υγρασία τό
κορμί τους τά πόδια τά νύχια τους

Μάνιαζε φρενιασμένος ό τρελλοβοριάς κι ύστερα άκράτητος
βούταγε στή θάλασσα καί ξύριζε τό πέλαγο Σφύριζε τό βίτζι
σά νάχαν ξαπολυθή χίλιοι δαιμόνοι

Ό πιό μεγάλος φόβος ήτανε τό μικρό κύμα πού κουβαλάει
τό σώμα τοϋ μεγάλου καί ξεφεύγει ύστερα άπ τή ράχη του αφρισμένο

και σπάει και σκορπιέται μέσα στό καράβι Ό πουνεντο
γάρμπης χύθηκε βουίζοντας ένας ναύτης πρόλαβε νά πιάση
τό μπουγέλο όπού θάπεφτε στή θάλασσα καί βάλθηκε ν άδειάζη
τά νερά

Φωνάζουν όλοι άπελπισμένα Αλλά ό άνεμος σκορπούσε τις
φωνές τους Τούς ξεσήκωνε τά μαλλιά ας ήταν καί βρεγμένα
καί κολλούσαν Στάζαν τά νερά άπό παντού απάνω τους Στά
ζαν στό λαιμό καί στή ράχη τρέχαν ποτάμι άπ τά ρούχα τους

Κάτι τ άπίστευτα στυγνό καί κρύο εϊχε τούτη ή ώρα πού
ή λύπηση φεύγει όλη άπ τήν καρδιά τ άνθρώπου

Στό τέλος τέλος ό καπετάν Ξυρίχης κατάφερε ν άράξη
στή Στενή στό Βόσπορο Μά ή άνησυχία του ήταν απερίγραπτη
Δέν ήξερε πού βρίσκονταν ό Αρχάγγελος κι άν σώθηκε

Μόλις άραξε μπαίνει στή βάρκα καί πάει κατευθεϊα στό τη
λεγραφεϊο Είχε νά ΐδή τ άδέρφια του δυό μέρες τώρα άπό τότε
Πού χωρίστηκαν

Προτού φτάσει στό τηλεγραφεϊο ρώτησε άπ όπου κι άν
πέρασε όσους ναυτικούς βρήκε κάτιπιλότους κάτι κουμπάρους
μή μάθανε γιά τό μπάρκο Τίποτα όλοι σήκωναν τις πλάτες

Μές στό τηλεγραφεϊο γιομάτο κόσμο Στήν αύλή άπάνω στις
σκάλες στά πατώματα άκόμα καί στήν κληματαριά μπροστά
στό παράθυρο ήταν άνεβασμένα κάτι μυξιάρικα Κόσμος άνή
συχος γιά τήν τύχη τώ παιδιών τους γιά τούς άντρες τους
γιά τούς πατεράδες

Ε κόπηκε λίγο ό πόνος του σάν είδε τούτους τούς άν
θρώπους

Πίσ άπονα σκελεθρωμένο πάγκο στεκόταν ένας ξερακιανός
τηλεγραφητής κι ή μηχανή τοΰ τηλέγραφου πού δέ σταμάταγε
μέ τίποτα Ελεγε καί ματάλεγε ονόματα ναυτικών καραβιών
έλεγε πνιγμούς θανάτους ναυάγια κι έλεγε καί γιά κείνους πού
γλύτωσαν Κι άλλοι πεταγόντουσαν άπ τήν καρέκλα γιομάτοι
χαρά κι άλλοι έπεφταν λιπόθυμοι

Ανοιξε τόν κόσμο τσαλαπατώντας κι έφτασε στόν ύπάλλη
λο Στάθηκε στή θυρίδα καί ρώτηξε μ αβέβαια φωνή— Είπε γιά τόν Αρχάγγελο τό μπάρκο λέω είπε
τίποτα

— Τίποτα
— Τίποτα Μά πώς Τίποτα γιά τό μπάρκο τό καλό Απ τις

Σπέτσες τ άγόρασα Σπάνιο σκαρί Εχει καί σκαλιστό κοράκι
Γιά τήν Μαύρη Θάλασσα πήγαινε

— Τίποτα
Ετοιμος νά πέση κάτω ό καπετάνιος Οί άστράχες τοΰ ντα

βανιού κάνουν παράξενα σχέδια καθώς τις κοιτάει άλλοιθωρί
ζοντας Μά στέκεται στή θυρίδα κοιτάζοντας τόν υπάλληλο
στά μάτια Ή μηχανή ξεροχτυπάει κι άραδιάζ ονόματα πνιγμένων

κι ονόματα πνιγμένων κι ονόματα κι ονόματα
Ξάφνου άπ τό στενό λαρύγγι τοϋ τηλεγραφητή βγαίνει μιά

άδιάφορη φωνή
— Αρχάγγελος Χάθηκε κάπου κοντά στή Ρούμελη κόπηκε

στά δυό
Τί τόνε κρατάει τόν καπετάνιο τώρα είναι πού θά σωριαστή

Κάτι κρύες σταλαμίδες στό κεφάλι του μαρτυρούνε τήν άνησυχία
του Μά πάλι

— Αρχάγγελος Εϊχε μέσα δυό παιδιά είναι ζωντανά
Ζωντανά Ζωντανά τ άδέρφια του
— Τά ονόματα δέ μπορούμε νά μάθουμε τά ονόματα
— Τά ονόματα Πέτρος καί Γιάννης

Ε Μεγάλος άλήθεια ό Υψιστος Πέτρος καί Γιάννης είναι
τ άδέρφια του Ζοϋν λοιπόν καί τά δυό Ζή ό Πέτρος ό χαϊδεμένοςκι'ό Γιάννης ό νταής Δόξα σοι ό Θεός Αύτο'ι νάναι
καλά και θά φιάσουν άλλο μπάρκο καλύτερο

— Πάρε ένα πακέτο ταμπάκο τηλεγραφητή μέ ξαλάφρωσες
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ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΑΣ
Πάρε ένα μετζίτι κέρασμα κι* εσύ καλόπαιδο. "Ε και σείς μήν
κλαίτε, κάτι θά γίνη, θά σωθούν κι' οί δικοί σας, κάνει καλά ό
Μεγαλοδύναμος.

Ξεχειλισμένος άπό χαρά ό καττετάν Ξυρίχης δίνει λεπτά στά
βυζανιάρικα της κληματαριάς, νά πάρουν καραμέλες και παραγγέλνει 

ψώνια για νά γιορτάσουν οί ναύτες του τό γεγονός στό
καράβι.

θυμάται πάλι τόν τηλέγραφο και ματαρωτάει:
—	Και δέ μοΰ λές πόσο χρονώ είναι τά Παιδιά;
"Α ! Μά δέ θ' άφήση άλλον νά ρωτήση τούτος ό άνθρωπος,

αναρωτιέται φουρκισμένος ό υπάλληλος. Μά κείνος στό πόστο
του.

—	Ποιας ηλικίας τάχα;
—	... Δέκα - δώδεκα χρονών.

Ώ ! ! . . Μά τ' είναι πάλι τούτο. Τ' αδέρφια του είναι 'κοσπεν-
τάρηδες. Χίλια κακά τοϋρχονται στό νου. "Ωστε ήταν λάθος,
σύμπτωση ;

Άγαναχτισμένος, γιομάτος λύπηση ό καπετάν Ξυρίχης καβαλάει 

ένα άλογο και σά φτάνει στην έκκλησιά τ' "Αϊ - Γιώργη
πεζεύει και πιάνει τό γιαλό - γιαλό.

Τά μάτια του πετάν φωπές. Ό ήλιος κάνει παιγνίδια μέ τή θάλασσα 

μέχρι πού νά ματαγινατώση. Ή γη μοιάζει νάναι άπό
λούλουδα φτιαγμένη, ολο μοσκοβολιά. Μπροστά του ομως ή
άκρογιαλιά δείχνει νεκροκρέβατο. Ξύλα, καραβόξυλα, συντρίμμια, 

πυξίδες, μπουγέλα, σχοινιά, κατάρτια, πιάτα, εικονίσματα,
πανιά, ανακατωμένα μαζί μέ χέρια, πόδια, κορμιά άκέφαλα, κεφάλια 

κομμένα άπ' τόν τράχηλα, μαλλιά γιομάτα αίματα ξερά,
άδεια καύκαλα, μυαλά λυωμένα κολλημένα στά βράχια νά ξεραθούνε. 

"Ενα άλμπουρο έχει πεταχτή ψηλά σέ κάτι άσφάκες κι'
έχει ποιός ξέρει πώς, σφηνωθή στό χώμα. Μέσα στήν κόφα του
στέκεται πεθαμένος ό παρατηρητής σέ μιά στάση σά νά φασκε-
λώνη κατά τόν κάβο.

Παραπατάει ό καπετάνιος και Πέφτ' άπάνω σ' ένα σπασμένο
κρανίο και τά χείλια του άκουμπάν στό μέτωπο του. Αποτραβιέται κι' όπως άνασηκώνεται άναγνωρίζει τόν Πέτρο τόν χαϊ-
διάρη ! Ειν' ό άδερφός του, στουπιασμένος άνάμεσο βράχο κι'
άμμο.

Νά κι' ή σκαλιστή φιγούρα μέ τά δελφίνια άπ' τόν «Αρχάγγελο». 
Νά ό «Αρχάγγελος». Ούτε πανιά, οϋτε κουπιά, οϋτε τιμόνια, 

ούτε κατάρτια· δέν άπόμεινε τίποτα.
Κι' ό Γιάννης; πού ειν' ό Γιάννης ό παλληκαράς;
Κρά - κρά, τά όρνια κατάμαυρα σάν τό Χάρο πετάν και πάλι

βουτάνε κι' άρπάζουνε ένα κομμάτι σάρκα και ματασηκώνονται.
Γυρίζει και τι νά δή ! Τά κοράκια τρών' τόν Γιάννη τόν νταή,

πού σφίγγει στό δεξί του χέρι τή μεγάλη λαγουδιέρα τοϋ τιμονιού 
λές και πάλεψε μ' αύτήν τόν πουνεντογάρμπη· τά πόδια

του είναι κομμένα στά γόνατα. Δίπλα ό ναύκληρος κι' ό γραμματικός κι' όλη ή συνοδεία.
Ό καπετάν Ξυρίχης δέν έχει δάκρυα, νά βρέξη τά ξεραμένα

άπ' τήν άρμύρα κεφάλια τών άδερφιών του. Τή θάλασσα μονάχα
κοιτάει πεισμωμένα. Τή θάλασσα πού τόν άφησε μόνο άπ' όλη
τήν οικογένεια του νά κλάψη τελευταίος. "Αξαφνα σηκώνει τό
γρόθο του και τόν κατεβάζει στόν άμμο μ' ορμή, πού λές και 

φοβήθηκε τό νερό και πισωπλάτησε.
"Επειτα σκύφτει και γλυκοφιλεϊ τ' άδέρφια του. Χαϊδεύει τά

κορμιά τους κι' ολο τούς ψυθιρίζει κάτι στ' αφτί, θές παρηγοριά,
θές υπόσχεση μακρινή. "Επειτα παίρνει τό λάζο κι' άρχίζει νά
σκάφτη τόν τάφο τους. Μιάν ώρα συνέχεια σκάφτει τόν άμμο.
Τέλος τόν άνοιξε· βάζει πρώτα τ' άδέρφια του, κατόπιν τόν ναύ-
κληρο κι' ολο τό τσούρμο κι' άπό πάνω πέτρες και χάλαρα.
"Εκαμε τό σταυρό του κα'ι πήρε τό δρόμο γιά τά θεραπειά άδά-
κρυτος. Σάν έφτασε στό μπάρκο του διάταξε.

— Βίρα άγκυρα.
Κι' έξακολούθησε αμίλητος τό ταξίδι του.
"Ε ! Ή ζωή τοϋ θαλασσινού, δσο πικρή κι' άν είναι, σφιχτο-

δένεται μέ τήν άρμύρα της.
Γεώργ. Χαρ. Θεοχάρης
Μαθητής Στ' Τάξεως

Γυμνασίου "Ασπρων Σπιτιών

3456 7 8 91Q

οριζοντίως
I   Συγκεντρώνει πολλούς φιλάθλους, ένάρθρως (δημοτ. )
2.	Επισύρει τήν τιμωρίαν, άν άνακαλυφθή — Γαλλική μονάς

έπιφανείας.
3.	Γένος σελαχίων ιχθύων (δοτ. ) — Χειροτερεύω μιά έριδα.
4.	Προσφέρουν ποτά ή και άναψυκτικά —"Αλογο είναι καί

αύτό.
5.	Έγχορδο μουσικό όργανο, άντιστρόφως — Αριστερός παραπόταμος 

τού Τσουλίμα.
Αιτιατική άρθρου — Ανώτατος άρχων (καθαρ. ).
Συνδέει στή Μεσόγειο δυό θάλασσες — Αριθμός, οπτικώς.
Θηλυκόν κτητικής άντωνυμίας — 'Η άρχική σημασία τών
λέξεων έκ τής ρίζης των.
Τέτοια είναι τά βάθη τών ώκεανών, ένάρθρως.
Σύμβολον νίκης καί δόξης — Τροπικόν έπίρρημα ή ... τελικός 

σύνδεσμος.
καθέτως

1 .	Τό σκέπτονται συνεχώς οί . . . δρομείς (γενική ).
2.	Χαρακτηρίζει τήν συμπεριφορά πολλών άνθρώπων (δημοτ).
3.	Υβριστική έπωνυμία, πού προσάπτουν οι Μωαμεθανοί εις

τούς μή ομοθρήσκους των — Μουσική νότα, άντιστρόφως.
4.	Αποτελεί σπουδαϊον συγκοινωνιακόν κόμβον εις τήν Θεσ-

σαλίαν, ένάρθρως — Υποθέτει.
5.	Γαλλικόν. . . δοχεϊον — Είναι καί οί σωρείτες. . .

6.	Είναι γνωστός σάν τσαλαπετεινός — Ούδέτερον άναφο-
ρικής άντωνυμίας (πληθ).

7.	Τό σκουλήκι, πού κατατρώγει τά ξύλα — Θυμίζει μαστί-
γωσι. . .

8.	Αρχαία πόλις τής Φωκίδος, βορείως τής Άμφίσσης—
Χάρτης 

. . . άγγλικός.
9.	Αύτό δέν υστερεί σέ ικανότητα, έν συγκρίσει μέ κάποιο

άλλο (δημοτ.).
ΙΟ.  Διαρκεί μέχρι τό. . . μεσημέρι — Τόν χαρακτηρίζει μεγάλη

ύπομονή.
Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
οριζοντίως
i. μανιταρια. 2. τσοχα — στ. 3. εσ — αρ — nato. 4. ζα-
πλουτουσ. 5. ακροσ — op. 6. χλευασμουσ. 7. τασ —
ρε — σιδ (δισ) 8. ατσαιβα (αβιαστα) — κε. 9. σνα—ορνιο. ιο. σι — ορτσα,
καθέτως
i. μπεζαχτασ. 2. σακλατν (νταλκασ). 3. nt—πρεσσασ.
4. ισαλου. 5. το ροσαριο. 6. αχ— σεβρο. 7. ραντομ—ανρ (ρνα). 8. αοροσ— it (τι). 9. αστυ— y i κοσ. ιο. το-
ΣΟΣΔΕ.

6.
7.
8.

9.
ΙΟ.
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H λέσχη pajs

ΜΕΔΕΟΝ
Κατά τό περασμένο τρίμηνο Μαρτίου Απριλίου Μαΐου

πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω εκδηλώσεις της Λέσχης μας
κατά Τμήματα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ Τα αποτελέσματα των τελευταίων
αγώνων τοΰ πρωταθλήματος Επιχειρήσεων έχουν ώς έξης

16 Μαρτίου ΜΕΔΕΩΝ — ΒΙΟΧΑΛΚΟ 1—7
25 Μαρτίου ΜΕΔΕΩΝ — Δ Ε Η 1—6

Έξ άλλου κατά τό ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν και
οί ακόλουθες φιλικές συναντήσεις

2 Μαρτίου ΜΕΔΕΩΝ — ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λουτρακίου 2—3
27 Απριλίου ΜΕΔΕΩΝ — ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Αιγάλεω I — I

4 Μαΐου ΜΕΔΕΩΝ — ΕΤΡΕΞ 3—1

Μέ τήν ευκαιρία της λήξεως τοϋ πρωταθλήματος Επιχειρή
ρήσεων ή ποδοσφαιρική ομάδα της Λέσχης μας παρήλασε στ'ις
15 Μαΐου στό γήπεδο τοϋ Αιγάλεω μαζύ μέ τις ομάδες των άλλων

Εταιριών Τήν Α Ε Αλουμίνιον της Ελλάδος αντιπροσώπευσε
ö Μηχανικός κ Δημ Οικονόμου 6 όποιος προσέφερε

και τό άθλοθετηθέν κύπελλον ήθους στήν όμάδα τής Εταιρίας
ΒΟΚΤΑΣ Σημειώνομε επίσης ότι νικήτρια τοϋ Πρωταθλήματος
άνεδείχθη ή όμάδα τοϋ ΟΤΕ μέ δεύτερη τήν ομάδα τής ΔΕΗ

ΒΟΛΕ Υ Στά πλαίσια τής προετοιμασίας γιά τό πρωτάθλημα
βόλλεϋ Επιχειρήσεων ή όμάδα τοϋ Μεδεώνος έδωσε τούς

έξής φιλικούς άγώνες
2 Μαρτίου ΜΕΔΕΩΝ — ΠΟΣΕΙΔΩΝ Λουτρακίου 2 — 3

25 Μαρτίου ΜΕΔΕΩΝ— ΛΕΗ 2 — 3

18 Μαΐου ΜΕΔΕΩΝ — ΠΟΣΕΙΔΩΝ Λουτρακίου 3—1

Επίσης τήν Πρωτομαγιά έγινε ό άγών STG —μικτής υπολοίπων

τμημάτων μέ νικήτρια τήν όμάδα τής STG μέσέτ 3 — 0

Στις 19 Μαΐου άρχισε τό εσωτερικό πρωτάθλημα βόλλεϋ
μεταξύ των ομάδων τών διαφόρων τμημάτων τοΰ Εργοστασίου
και άπό τ'ις μέχρι στιγμής συναντήσεις διεπιστώθη σημαντική
άνοδος τοϋ άθλήματος συγκριτικά μέ τά προηγούμενα έτη

ΜΠΑΣΚΕΤ Οπως είχε προγραμματισθή στ'ις 3 Απριλίου
άρχισε τό εσωτερικό πρωτάθλημα μπάσκετ μεταξύ 4 ομάδων τοΰ
Εργοστασίου Υστερα άπό ώραίους άγώνες τούς όποιους πα
ρηκολούθησαν πολλοί θεαταί ή όμάδα τοϋ κ ΧΑΛΒΑΤΖΗ κατέλαβε

τήν πρώτη θέσι μέ δεύτερη τήν όμάδα τοϋ κ ΣΤΑΡΑ τρίτη
τοϋ κ ΟΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ και τέταρτη τοϋ κ ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ
Μετά τήν λήξι τοϋ τελευταίου άγώνος στις 23 Απριλίου

άπενεμήθησαν ειδικά μετάλλια στις τρεις πρώτες ομάδες άπό
τούς κ.κ PAUL και LACROIX

Μετάλλιο άπενεμήθη επίσης στόν πρώτον σκόρερ 52 Πόντοι
κ ΣΤΑΡΑΝ ένώτό μετάλλιον ήθους έλαβε ό κ ΔΑΣΥΡΑΣ

Στήν Επιτροπή τών άγώνων πού τήν άποτελοΰσαν ο'ι κκ
Δημ ΠΑΓΩΝΗΣ Δημ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ και Ξεν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΙΔΗΣ καθώς κα'ι στόν προπονητή κ Γεωργ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΝ
άξίζουν θερμά συγχαρητήρια γιά τήν άψογη διοργάνωσι τών
συναντήσεων

Εξ άλλου στις 18 Μαΐου ό ΜΕΔΕΩΝ έδωσε φιλικόν άγώνα
στό Λουτράκι μέ τήν τοπική όμάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ ή όποια κα'ι
άνεδείχθη νικήτρια μέ 38 39

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ Μέ τήν συμμετοχή 36 παικτών διεξήχθη
τό έσωτερικόν πρωτάθλημα πίγκ πόγκ στό Εντευκτήριο τής Λέσχης

Συνολικά έγιναν περισσότεροι άπό 200 άγώνες μέ τά έξής
τελικά άποτελέσματα Πρώτος ό κ Κ ΒΑΛΛΑΣ δεύτερος ό κ
Κ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ τρίτη ή κ Φ ΔΕΤΣΙΚΑ τέταρτος ό κ Σ ΣΤΑ
ΡΑΣ ενώ τήν πέμπτη θέσι κατέλαβαν ο'ι κ.κ ΔΕΛΙΟΣ ΗΑΖΑ
RT ΜΑΝΤΑΝΟΒΙΤΣ και ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΣτΊς 2 Μαρτίου ή όμάδα τοϋ ΜΕΔΕΩΝΟΣ έδωσε άγώνα πρός
τήν όμάδα τοϋ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Λουτρακίου άπό τήν οποίαν ήτ
τήθη μέ 2 I ένώ στις 18 Μαΐου μετέβη στό Λουτράκι οπου σέ
σχετικόν άγώνα ένίκησε τήν ίδια όμάδα μέ τό ίδιο σκόρ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Στό Εντευκτήριο τής Λέσχης εδόθησαν δύο
πολύ ένδιαφέρουσες διαλέξεις

Τό Σάββατον26·ΑπριλίουόπατήρΗΕΝΡΙ DE LUBAC Καθηγητής

τής Φιλοσοφίας και Θεολογίας στό Πανεπιστήμιο τής
ΛΥΩΝ μίλησε ένώπιον πυκνού άκροατηρίου μέ θέμα Ό άθεος
ανθρωπισμός και ή χριστιανική πίστις

Τήν Δευτέραν έξ άλλου 28 Απριλίου είχε προσκληθή άπό
τό Δ Συμβούλιο τής Λέσχης ό συνεργάτης τοϋ Ιδρύματος Εϋ

γενίδου κα'ι Επιμελητής τοϋ Ε Μ Πολυτεχνείου κ Δημ ΚΑΣΣΑ
ΠΗΣ ό όποιος έδωσε μιά πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξι μέ θέμα
Όφέλη έκ τών διαστημικών έρευνών και άναζητήσεων Ή

διάλεξις συνοδευόταν μέ προβολή εγχρώμων διαφανειών σλά
ϊτς ένώ στό τέλος έγινε ή προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους
μέ άνάλογο θέμα

Τό Δ Συμβούλιο τής Λέσχης αισθάνεται τήν ύποχρέωσι νά
εύχαριστήση θερμά και άπό τις στήλες τοϋ περιοδικού μας τόσον
τόν κ Κασσάπην όσον και τό Εύγενίδειον Ιδρυμα γιά τήν εύ
γενική τους προσφορά πρός τήν Λέσχη

ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΡΑΔΥΝΑ Στό Εντευκτήριο τής Λέσχης άρχισαν
τά μουσικά βραδινά πού σημειώνουν μεγάλη επιτυχία

ΣτΊς 18 Μαρτίου έγινε ή Πρώτη συγκέντρωσις τών φίλων τής
μουσικής πού άκουσαν δίσκους τής Άρλέττας και τοϋ Σαββόπουλου

ένώ ή Πρωτομαγιά είχε άφιερωθή σέ μουσική άπό δίσκους

Χατζηδάκι

Ό Επιμελητής τοϋ Ε Μ Πολυτεχνείου κ Δ ΚΑΣΣΑΠΗΣ
ένώ αναπτύσσει τό θέμα τής διαλέξεώς του στό Εντευκτήριο

τής Λέσχης τοΰ Μεδεώνος
M D KASSAPIS Professeur Adjoint à l'Ecole
Polytechnique d'Athènes développant le sujet de
la conférence qu'il a donnée dans le local du Club
MEDEON
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MEDEON
Pendant le trimestre écoulé de mars avril mai

les manifestations ci-dessous ont été réalisées par les
diverses sections de notre Club

FOOT BALL
Les résultats des dernières rencontres du tournoi

Inter Entreprises sont
16 mars MEDEON VIOHALCO Buts 1 7
25 mars MEDEON DEH 1-6

Par ailleurs pendant la même période se sont déroulées

les rencontres amicales ci-après
2 mars MEDEON OLYMPIACOS de Loutraki

Buts 2-3
27 avril MEDEON PROODEFTIKI de Aigaléo

Buts 1 1

4 mai MEDEON ETREX Buts 3-1
Au cours de la cérémonie de clôture du tournoi des

Entreprises l'équipe de foot-ball de notre Club a participé
au défilé le 15 mai au Stade d'Aigaléo avec les

équipes des autres Sociétés participantes La S.A
ALUMINIUM DE GRECE a été représentée par l'Ingénieur

M Dim Economou qui a offert une coupe pour
la meilleure attitude sportive de la part de la Société
à l'équipe de la Société VOCTAS A noter que le
tournoi a été emporté par l'Equipe de l'O.T.E suivie
par celle de la D.E.H en deuxième place

VOLLEY BALL
Dans le cadre de ses préparatifs en vue de sa participation

au tournoi Inter Entreprises de Volley l'équipe
de MEDEON a disputé les rencontres amicales suivantes

2 mars MEDEON POSSEIDON de Loutraki
2-3 jeux

25 mars MEDEON D.E.H
2-3 jeux

18 mai MEDEON POSSEIDON de Loutraki
3 1 jeux à Loutraki

Le 1er mai a eu lieu une rencontre entre l'équipe des
S T G contre une sélection formée par les autres sections

de l'Usine qui se termina avec la victoire de l'équipedes S T G par 3 à 0 jeux
Le 19 mai a commencé le tournoi de volley entre les

équipes des divers services de l'Usine et l'on a pu
remarqué dès le début une amélioration sensible de
ce sport en comparaison avec les années précédentes
BASKET BALL

Suite au programme établi le 3 avril a commencé le
tournoi intérieur de basket entre les quatre équipes pel'Usine Après des rencontres spectaculaires suivies
par de nombreux amateurs de ce sport le tournoi a été
emporté par l'équipe de M HALVATZIS suivie de
l'équipe de MM STARAS THEODOROPOULOS et
BOZOVITS

A l'issue de la dernière rencontre MM PAUL et
LACROIX ont distribué des médailles commémoratives
aux joueurs des trois premières équipes

Une médaille a également été décernée au premierscorer 52 points M STARAS et une autre pour la
meilleure attitude sportive sur le terrain à M DAS
SYRAS

Toutes nos félicitations au Comité des rencontres
constitué par MM Dim PAGONIS Dim ECONOMOU
et Xen CONSTANTINIDIS ainsi qu'à l'entraîneur
M G PANDELIDIS pour l'organisation impeccable
du tournoi

Par ailleurs le 18 mai l'équipe de MEDEON affronta
au cours d'une rencontre amicale à Loutraki l'équipelocale POSSEIDON cette dernière l'emporta par 39-38
points
PING-PONG

Avec la participation de 36 joueurs le tournoi intérieur
de ping-pong s'est déroulé dans le local du Club

Plus de 200 rencontres ont eu lieu avec les résultats
suivants Premier au classement M C VALLAS second
M C THALASSINOS troisième Mme F DETSIKA
quatrième M S STARAS alors que la cinquième place
a été partagée entre MM DELIOS HAZART MANTA
NOVITS et XANTHOPOULOS

L'équipe de MEDEON a rencontré celle de POSSEIDON

de Loutraki par laquelle elle a été battue avec
le score de 2 à 1 alors que le 18 mai notre équipe emportait

la victoire sur cette même équipe avec le même
score

CONFERENCES
Deux conférences très intéressantes ont été données

dans le local du Club
Le R.P de LUBAC Professeur de Philosophie et

de Théologie à l'Université de Lyon a donné le 26 avril
une conférence devant un auditoire très nombreux sur
L'humanisme athée et la foi chrétienne

D'autre part le lundi 28 avril invité par le Comité
du Club M D KASSAPIS Collaborateur de l'Institution

Evgénidis et Professeur Adjoint à l'Ecole Polytechnique

a donné une conférence passionnante sur
Les avantages des Etudes et Recherches Spatiales

Des slides en couleur ainsi que la projection d'un film
en court métrage sur le même sujet ont complété cette
conférence

suite au verso

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Για τους φίλους του κινηματογράφου
έγινε στ'ις 31 Μαρτίου ή ττροβολή των ταινιών Δέκα χρόνια

στό Διάστημα και Άνασκόττησις Αστροναυτών πού είχαν
έττίσης ττροσφερθή άττό τό Ιδρυμα Εΰγενίδου

ΕΚΔΡΟΜΕΣ Μετήν ευκαιρία τών αθλητικών συναντήσεων
στό Λουτράκι στ'ις 1 7 και 1 8 Μαΐου ή Λέσχη μας διωργάνωσε την
πρώτη έφετεινή έκδρομή στην οποία έλαβαν μέρος 80 περίπου μέλη

μέ 2 πούλμαν Αλλα 47 μέλη πήγαν μέ 1 3 ιδιωτικά αυτοκίνητα
στά πλαίσια της πρώτης εκδηλώσεως τοϋ τμήματος ΕΛΠΑ πού
δημιούργησε ή Λέσχη Μεδεών

ΧΟΡΟΙ Τό Σάββατον 1 5 Μαρτίου έγινε ό χορός τής Λέσχης
μας στην αίθουσα τοϋ πρώτου ορόφου τοϋ Εστιατορίου Ζαχαροπλαστείου

τών Ασπρων Σπιτιών Ελαβαν μέρος περισσότερα
άπό 200 άτομα πού χόρεψαν και διασκέδασαν μέχρι τής πρωινές
ώρες μέ τήν ορχήστρα τών MATHEWS κα'ι τόν τραγουδιστή
SAM

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΑ Τό Δ Συμβούλιο τοϋ
Μεδεώνος ήλθε σέ έπαφή με τήν διοίκησι τής Ελληνικής Λέσχης
Αύτοκινήτου και Περιηγήσεων ΕΛΠΑ)γιά τήν Ίδρυσι είδικοΰ
τμήματος πρός έξυπηρέτησιν τών φίλων τοϋ αυτοκινήτου Τήν
δλην όργάνωσιν τοϋ τμήματος έχει άναλάβει ό κ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
καί ήδη έχουν εγγραφή σάν μέλη τής ΕΛΠΑ 80 αύτοκινητισταί
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Le Comité du Club désire remercier par l'intermédiaire
de notre Revue M KASSAPIS et l'Institution

Evgénidis d'avoir si aimablement prêter leur concours
aux activités du Club

SOIREES M YSI CALES
Les soirées musicales ont commencé au local du

Club et ont marqué un grand succès Le 18 mars les
amis de la musique légère se sont réunis pour entendre
des disques d'Ariette et Savopoulos et le 1er mai
pour entendre de la musique de Manos Hadjidakis

CINEMA
Pour les amis du cinéma une projection a eu lieu

le 31 mars avec les films Dix ans dans l'Espace et
Reportage des Astronautes offerts également parl'Institution Evgénidis

EXCURSIONS
A l'occasion des rencontres sportives à Loutraki des

17 et 18 mai notre Club a organisé la première excursion
de cette année à laquelle ont participé près de 80 membres

en deux cars 47 autres membres en 13 voitures
privées ont également suivi cette excursion dans le
cadre de la première manifestation de la Section ELPA
dernière née de notre Club MEDEON

BALS
Le bal du Club a eu lieu le samedi 15 mars dans la

salle du premier étage du Restaurant-Pâtisserie d'Aspra
Spitia Plus de 200 personnes ont dansé et se sont bien
diverties aux sons de l'orchestre MATHEWS avec
le chanteur SAM jusqu'aux aurores

COLLABORATION AVEC L'ELPA
Le Comité du Club MEDEON a contacté les dirigeants

de l'ELPA Automobile et Touring Club de Grèce
afin de créer une section spéciale pour les amis de la
voiture M GABRIELIDIS est chargé de l'organisation
de cette section qui a permis déjà à 80 automobilistes de
s'inscrire comme membres de l'ELPA

Φασις άττό τον αγώνα βόλλεϋ μεταξύ Μεδεωνοςκαι ΔΕΗ Άττό τους παίκτες τοΟ Μεδεώνος διακρίνονταιοι κ κ Καρυδιάς Μττόζοβιτς Άλμπέρτης και
Σταράς

Photo prise au cours de la rencontre de volley-ballentre les équipes de MEDEON et de la DEH L'on
reconnaît les joueurs de MEDEON MM KarydiasBozovits Albertis et Staras

30



ΘΑΛΑΜΙ



Το ένδοξο Γαλαξείδι μερική ϋττοψις Le fameux Galaxidi Vue partielle


