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Χαιρετισμός
τοϋ κ EMM ΠΑ Ι ΤΑΚΗ

ΝΟΜΑΡΧΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Mè μεγάλην χοράν εϊδον την εκδοσιν της έφημερίδος
τοϋ Αλουμινίου της Ελλάδος Εις τον Αγιον Νικόλαον
και εις τά Ασπρα Σπίτια μια μεγάλη κοινωνία ανθρώπων

υπαλλήλων έργατών κλπ είχεν ανάγκην τοϋ
ίδικοϋ της μέσου ενημερώσεως και διαφωτίσεως καί
πρός τοΰτο είναι αξιέπαινοι έκεΐνοι πού εΐχον την πρω
τοβουλίαν της έκδοσεως

Αισθάνομαι καί έγώ την ΰποχρέωσιν κατόπιν καί της
σχετικής προσκλήσεως τοϋ άγαπητοΰ φίλου Γενικοϋ
Δ/ντοΰ κ MASSOL νά απευθύνω άπό των στηλών
τούτων τον πλέον θερμόν χαιρετισμών μου είς όλους
τούς άναγνώστας τής έφημερίδος
Αγαπητοί φίλοι

Έπί μίαν τριετίαν διοικώ τον Νομόν Βοιωτίας πού
είχεν τήν τύχη νά εχη είς την περιοχήν του τό έργοστά
σιον τοϋ Αλουμινίου τής Ελλάδος

Παρηκολούθησα καί έγώ μαζί σας είς τά 3 χρόνια
αύτά άπό τά πρώτα του βήματα δλην τήν άνέγερσινκαί έξέλιξιν τοϋ έργοστασίου Μαζί σας συνεμερίσθην
τίς χαρές τίς αγωνίες καί τίς μικροστενοχώριες πού
προέκυψαν κατά τήν κατασκευήν τοϋ τόσον μεγάλου
αύτοΰ έργοστασιακοϋ συγκροτήματος

Λογίζομαι ευτυχής διότι έπί τών ήμερών μου ώς
Νομάρχου Βοιωτίας έτελέσθησαν τά έγκαίνια τοϋ έργοστασίου

τά όποια έτίμησαν ή A.M ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος

καί πολλαί διακεκριμένοι προσωπικότητες
Πρέπει νά είμεθα όλοι ύπερήφανοι διότι άπεκτήσαμεν
είς τόν τόπον μας αύτήν τήν μεγάλην Βιομηχανικήν
μονάδα ή όποια άποτελεΐ καί δια τήν Εθνικήν μας καί
δια τήν Τοπικήν οίκονομίαν πολύ συμαντικήν οίκονο
μικήν ένίσχυσιν

Είς τό Κράτος μας τό Αλουμίνιον τής Ελλάδος
δίδει μεγάλα συναλλαγματικά αποθέματα καί προσόδουςκαί είς τόν Νομόν μας εδωσεν έργασίαν είς πολλούς
καί ένίσχυσεν γενικώτερον τό εισόδημα τοϋ Νομοϋ μας

Τώρα δλοι μας καμαρώνομε τό έργοστάσιόν μας πού
αποτελεί μίαν άπό τάς μεγαλυτέρας Βιομηχανικός Μονάδας

τοϋ Κράτους μας
Θεωρώ ΰποχρέωσιν μου νά έξάρω τήν τεχνολογι

κήν πρόοδον καί τήν πεΐραν τών Γάλλων ειδικών τής
Εταιρείας ΠΕΣΙΝΕ πού μας κατέπληξαν με τήν
πεΐραν καί τάς γνώσεις πού διέθεσαν

Συγχαίρω τούς συντελέσαντας είς τήν κατασκευήν
ειδικούς τεχνικούς καί ιδιαιτέρως τόν άλησμόνητον μας
κ Λουγκάνι

Ιδιαιτέρως χαίρομαι διότι άπό δεκαμήνου ό έξαί
ρετος φίλος καί τέως συνάδελφος κ MASSOL άνέλαβεν
τήν Γενικήν Δ/νσιν τής Εταιρείας καί όκ PAUL ό όποιος

συνέβαλε τά μέγιστα δια τήν κατασκευήν άνέλαβεν

ό ίδιος τήν Διεύθυνσιν τοϋ Έργοστασίου
Χαιρετίζω απαντάς καί εύχομαι πρόοδον εύτυχίανκαί εύημερίαν είς τόν καθ ενα χωριστά Εϋχόμεθα

δέ νά ΐδωμεν συντόμως έπέκτασιν τών έγκαταστάσεων
τοϋ Εργοστασίου

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Εμμαν Γ Παϊτάκης

Νομάρχης Βοιωτίας

1WÊ

Un Message
de M EMM PAITAKIS

PREFET DE
BEOTIE

C'est avec un grand plaisir que j'ai vu l'édition du
journal d'Aluminium de Grèce A Saint Nicolas et à
Aspra Spitia une grande société d'hommes employés
ouvriers etc avait besoin de son propre mode d'information

et pour cela ceux qui ont eu l'initiative de l'édition
sont dignes d'éloges

Je me sens obligé à mon tour comme m'y a invité
notre cher ami Directeur Général Monsieur MASSOL
de saluer ici très chaleureusement tous les lecteurs de
ce journal
Chers amis

Depuis trois ans j'administre le Département de
Béotie qui a eu la chance d'avoir dans sa région l'Usine
d'Aluminium de Grèce

J'ai suivi moi aussi avec vous pendant ces trois
années depuis ses premiers pas toute la construction
et l'évolution de l'Usine J'ai partagé avec vous les joies
et les angoisses et les petites anxiétés de la construction

de ce complexe si important
Je m'estime heureux de m'être trouvé à la tête de la

Préfecture de Béotie lors de l'inauguration de l'Usine
que S M le Roi Constantin a bien voulu honorer
de sa présence ainsi que plusieurs hautes personnalités
Nous devons être tous fiers d'avoir acquis dans notre
pays cette grande unité industrielle qui constitue tant
sur le plan national que local un renfort économique
considérable

L'Aluminium de Grèce offre à notre Etat de grandes
réserves et ressources en devises à notre Département
du travail pour beaucoup et a augmenté plus généralement

le revenu de notre Département
Actuellement nous contemplons tous avec orgueil

notre Usine qui constitue une des plus grandes unités
industrielles de notre Etat

Je crois de mon devoir de faire ressortir le progrès
technologique et l'expérience des Spécialistes Français
de la Compagnie PECHINEY qui nous ont étonnés
par l'expérience et les connaissances dont ils ont fait
preuve

Je félicite tous les techniciens spécialistes qui ont
contribué à la construction de l'Usine et plus particulièrement

notre inoubliable Monsieur LUGAGNE
Je me réjouis plus spécialement du fait que depuis

10 mois mon excellent ami et ancien collègue Monsieur
MASSOL a pris la Direction Générale de la Société
et Monsieur PAUL qui a beaucoup fait pour la construction

a pris lui-même la Direction de l'Usine
Je vous salue tous souhaite progrès bonheur et

prospérité à chacun séparément et espère voir rapidement
une extension des installations de l'Usine

Avec des salutations amicales
Emman G Païtakis

Préfet de Béotie
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Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

ΚΑΙ ΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ
ΕΞΑΓΩΓΑΙ

Ό κεφαλαιώδης ρόλος τον όποιον παίζουν αί έξαγωγαί
δια τήν οικονομική ζωή μιας χώρας δέν χρειάζεται έκτετα
μένας έκθέσεις διά ν άποδειχθή

Πράγματι αί έξαγωγαί όχι μόνον έξασφαλίζουν δια τα
έθνικά προϊόντα μίαν άγοράν κατά πολύ εύρυτέραν τής έθνι
κής άλλα και βοηθοϋν συνάμα εις τήν έπίτευξιν ισορροπίας
τοϋ τόσον σπουδαίου διά τήν οίκονομίαν τής χώρας μας
ισοζυγίου πληρωμών

Εις τήν πραγματικότητα τό ΐσοζύγιον πληρωμών τό
όποιον συνίσταται άπό τούς λογαριασμούς εισπράξεων και
πληρωμών μέ τό έξωτερικόν αποτελεί πρωταρχικόν στοι
χεΐον διά τά οικονομικά κάθε χώρας Ολαι αί προσπάθειαι
των διοικούντων τείνουν εις τήν έπίτευξιν κατά τό δυνατόν
μιας ισορροπίας μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών διότι
κάθε άγορά έκ τοϋ έξωτερικοϋ ενός προϊόντος ή και μιας
υπηρεσίας πρέπει νά πληρωθή είς συνάλλαγμα και τό συνάλλαγμα

τοϋτο πρέπει νά έξευρεθή είτε έκ των ύπηρεσιών τάς
όποιας προσφέρουν οί Ελληνες εις χώρας τοϋ έξωτερικοϋ— όπως π.χ έμβάσματα ναυτικών έργατών κ.τ.λ — ή εις
τήν Ελλάδα — ώς αίφνης ό τουρισμός— είτε άπό τάς πωλήσεις

έλληνικών προϊόντων εις τό έξωτερικόνΉ Ελλάς έν τούτοις εις τάς έμπορικάς συναλλαγάς της
μέ τό έξωτερικόν έξοδεύει πολύ περισσότερα άπό όσα εισπράττει

γεγονός τό όποιον σημαίνει ότι τό ΐσοζύγιον πληρωμών

της είναι άκρως έλλειματικόν
Πράγματι μέχρι πρότινος άκόμη αί έξαγωγαί τής Ελλάδος

σχεδόν άπετελοΰντο άποκλειστικώς άπό γεωργικά προϊόνταΉ σύνθεσις αύτή παρουσίαζε σοβαράς δυσχέρειας και
περιέκλειε μέγιστους κινδύνους διότι άρκοϋσε μία κακή συγκομιδή

είς τήν Ελλάδα ή μία έξαίρετος είς άλλην χώραν διά
νά διακινδυνεύσουν αί έξαγωγαί μας είς γεωργικά προϊόντα
Άφ έτέρου ή τάσις πρός πτώσιν τών διεθνών τιμών άγροτι
κών προϊόντων παραλλήλως πρός τήν αϋξησιν τών τιμών
διά τά ίδια αύτά προϊόντα είς τό έσωτερικόν τής χώρας
ώδήγει εις μίαν έπικίνδυνον έπίσης κατάστασιν

Διά νά δυνηθή νά έξασφαλίση ίσορροπίαν λογαριασμών
μέ τό έξωτερικόν ή Ελλάς έπρεπε ή νά δεχθή οίκονομικάς
ένισχύσεις ύπό τύπον δωρεών αί όποΐαι άπό καιροϋ έχουν
διακοπή ή νά συνάψη δάνεια μέ ξένας χώρας και διεθνή τραπεζιτικά

ιδρύματα Τά δάνεια δέν υπήρξαν έν τούτοις ποτέ
λύσις διότι χρειάζεται ή κατ ετος έξαγωγή συναλλάγματος
διά τήν πληρωμήν τών τόκων και διότι πρέπει κάποτε νά έξευρεθή

πρός έξόφλησιν των και αύτό τό κεφάλαιον
Ούτως έχόντων τών πραγμάτων άπό πολλοϋ χρόνου κατέστη

φανερόν ότι ή μόνη μας έλπίς σωτηρίας ήτο ή έκβιομη
χάνησις τής χώρας διά νά έλαττωθοϋν αί είσαγωγαί μας είς
βιομηχανικά αγαθά και παραλλήλως διά τής έξαγωγής βιομηχανικών

προϊόντων μας αΰξηθοϋν τά έκ τοϋ άσφαλοϋς
έσοδά μας είς συνάλλαγμαΉ Αλουμίνιον τής Ελλάδος συμβάλλει άποφασιστι
κώς εις τήν κεφαλαιώδους σημασίας αύτήν στροφήν τής έλλη
νικής οικονομίας διά τής συμμετοχής της όχι μόνον είς τήν
αΰξησιν τής βιομηχανικής παραγωγής άλλά και είς έκείνην
τοϋ μεριδίου τών βιομηχανικών προϊόντων είς τάς έξαγωγάς
και αύτοΰ τούτου τοϋ όγκου τοϋ συνόλου τών έξαγωγών

Χάρις είς τό έργοστάσιον τοϋ Αγίου Νικολάου ό δείκτης
τής παραγωγής τών βασικών μεταλλουργικών προϊόντων
όστις ήτο 100 κατά τό ετος 1959 άνήλθεν είς 365,6 κατά τόν
Φεβρουάριον τοϋ 1966 χρονολογίαν ένάρξεως τής λειτουρ

A.D.G
ET LES

EXPORTATIONS
DE LA
GRECE

Le rôle capital que jouent les exportations dans l'économie
d'un pays n'a pas besoin de longs exposés pour être démontré

En effet non seulement les exportations assurent aux produits
nationaux un marché beaucoup plus vaste que le marché

national mais aussi elles aident à l'équilibre de la si importante
pour l'économie d'un pays balance des paiements

En effet la balance des paiements qui est le compte des
rentrées et des dépenses avec l'étranger constitue un élément
stratégique des finances de chaque pays Tous les efforts des
dirigeants tendent à atteindre autant que possible un équilibre
entre encaissements et débours car tout achat à l'étranger d'un
bien ou d'un service doit être payé en devises et ces devises
doivent être trouvées soit dans les services que rendent les
Hellènes à l'étranger transferts par exemple des gens de
mer ouvriers etc ou en Grèce tourisme soit dans la vente
des produits grecs à l'étranger

Or la Grèce dans ses transactions avec l'étranger dépense
beaucoup plus qu'elle n'encaisse ce qui signifie que sa balance
de paiements est fortement déficitaire

En effet jusqu'à tout récemment encore les exportations
de la Grèce étaient composées presque uniquement de produits
agricoles Cette composition présentait de sérieux inconvénients

et engendrait de très graves dangers car il suffisait d'une
mauvaise récolte chez nous ou d'une excellente récolte dans
un autre pays pour que nos exportations de produits agricoles
soient compromises D'autre part la tendence à la baisse des
prix mondiaux des produits agricoles parallèle à une hausse
des prix payés pour les mêmes produits à l'intérieur du pays
conduisait elle aussi vers une situation périlleuse

Afin d'équilibrer ses comptes avec l'étranger la Grèce a
dû soit accepter des donations qui se sont depuis longtemps
arrêtées soit s'endetter auprès d'Etats ou d'institutions bancaires

internationales

Mais les dettes n'ont jamais été une solution car il faut
chaque année sortir des devises pour payer les intérêts et il
faut un jour trouver de quoi rembourser le capital

Aussi est-il apparu depuis longtemps que notre seule
chance de salut était dans l'industrialisation du pays pour
pouvoir diminuer les importations de biens industriels et dans
l'augmentation des exportations industrielles pour augmenter
de façon saine nos rentrées de devises

D'ores et déjà ADG contribue décisivement à ce tournant
capital de l'économie grecque non seulement en participant
à l'augmentation de la production industrielle mais également
en augmentant la part des produits industriels dans nos exportations

et le volume même des exportations en général

Grâce à l'usine St Nicolas l'indice de la production des
produits métallurgiques de base qui était de 100 en 1959
est passé de 365,6 en février 1966 date du démarrage de l'usine
St Nicolas à 496,3 en juin 1967 ce qui représente une augmentation

d'environ 36
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γίας τοϋ έργοστασίου δια να φθάση τον Ίούνιον του 1967
εις τό 496,3 πράγμα πού σημαίνει αϋξησιν παραγωγής τοϋ
σοβαρού τούτου κλάδου της οικονομίας κατά περίπου 36

Δοθέντος μάλιστα ότι ή Αλουμίνιον της Ελλάδος είναι
βιομηχανία κατ έξοχήν έξαγωγική δεδομένου ότι διοχετεύει
εις τό έξωτερικόν τό 85 τοϋ συνόλου της παραγωγής της
ή αϋξησις αύτή αντανακλάται και έπί των έν γένει εξαγωγών
τής Ελλάδος και ειδικώς τών βιομηχανικών Ένώ δηλ κατά
τό 1965 αί έξαγωγαί βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων
δέν αντιπροσώπευαν παρά τό 8 τοϋ συνόλου τών έλληνικών
έξαγωγών αντιπροσωπεύουν τώρα τό 17%.Τήν άληθώςέντυ
πωσιακήν ώθησιν αύτήν τήν έδωσαν αί έξαγωγαί αλουμινίου
Αί εις αλουμίνιον έξαγωγαί καλύπτουν πράγματι αύται και
μόνον πλέον τοϋ τρίτου τοϋ συνόλου τών έλληνικών έξαγωγών
εις βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα αί όποΐαι κατά τήν
άπό τοϋ Ιανουαρίου μέχρι τοϋ Ιουλίου τοϋ 1967περίοδον
έφθασαν τά 37,9 έκατομμύρια δολλάρια έναντι 20 έκατομ
μυρίων δολλαρίων κατά τήν ιδίαν χρονικήν περίοδον τοϋ 1965

Ή Αλουμίνιον τής Ελλάδος δέν αρκείται εις τήν κατ
ετος είσαγωγήν εις τήν χώραν συναλλάγματος 30 έκατομμυ
ρίων δολλαρίων περίπου Ή Ελλάς έξοικονομεϊ έπίσης δι
αύτής και πλέον 6 έκατομμύρια δολλάρια δεδομένου ότι ή
Αλουμίνιον τής Ελλάδος τροφοδοτεί τάς έγχωρίους μετα

ποιητικάς βιομηχανίας μέ μέταλλον τό όποιον άλλοτε ήσαν
ύποχρεωμέναι νά εισαγάγουν άπό τό έξωτερικόν έναντι συναλλάγματος

Ούτω άπό τώρα και εις τό έξής και χωρίς νά ληφθοϋν
ύπ όψιν αί ύπό μελέτην μελλοντικοί έπεκτάσεις τών εγκαταστάσεων

της δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν τήν συναλλαγματι
κήν ώφέλειαν τήν οποίαν ή Αλουμίνιον τής Ελλάδος αποφέρει

εις τήν Ελλάδα εις πλέον τών 35 έκατομμυρίων δολλαρίων

κατ ετος
Ή συμβολή αύτή τής Αλουμίνιον τής Ελλάδος είς

τήν ίσοσκέλισιν τοϋ ισοζυγίου πληρωμών τής Ελλάδος και
κατά συνέπειαν είς τήν σταθεροποίησιν τής έθνικής οικονομίας

ύπεγραμμίσθη τόσον είς τάς έκθέσεις τής Έθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας και τής Τραπέζης τής Ελλάδος όσον
και ύπό τοϋ συνόλου τοϋ τύπου και εις ραδιοφωνικός έκπομ
πάς Ή Ναυτεμπορική αίφνης ή έγκυρος αύτή οικονομολογική

έφημερίς έγραψε είς τήν πρώτην σελίδα της ΤΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΝ ΠΡΟ Ϊ ΟΝ ΜΕΤΑ
ΤΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΜΒΑΚΑ

Ημπορεί ήδη νά προεξοφληθή ότι μέχρι τό τέλος τοϋ
έτους τό άλουμίνιον θά καταλάβη τήν δευτέραν θέσιν μεταξύ
τών εξαγωγικών προϊόντων τής Ελλάδος και θά καταστήση
ούτω τήν έταιρίαν μας ενα τών μεγάλων παραγόντων βελτιώσεως

τοϋ ισοζυγίου πληρωμών ό όποιος έξασφαλίζει τήν
σταθερότητα τών τιμών και τήν διατήρησιν τής αγοραστικής
δυνάμεως τών έργαζομένων τάξεων Συνεπώς ή Άλουμίνιον
τής Ελλάδος δύναται νά θεωρηθή εύτυχής διότι συμβάλλει
και αύτή κατά τρόπον άποτελεσματικόν είς τήν άνάπτυξιν
και τήν εύημερίαν τής χώρας

ΔΗΜ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

Et comme ADG est une industrie à vocation exportatrice
puisqu'elle place à l'étranger les 85 de sa production l'augmentation

ci-dessus s'est reflétée naturellement sur les exportations
en général de la Grèce et en particulier sur les exportations
industrielles

Alors qu'en 1965 les exportations industrielles et artisanales
ne représentaient que les 8 de l'ensemble des exportations

grecques elles en représentent pour les 7 premiers mois de
1967 les 17

Ce sont les exportations d'aluminium qui ont donné cet
élan vraiment spectaculaire aux exportations industrielles du
pays En effet elles couvrent déjà à elles seules plus du tiers
de l'ensemble des exportations grecques de produits industriels
et artisanaux effectuées pendant la période janvier-juillet 1967
et qui ont atteint 37,9 millions contre S20 millions pour la
période correspondante de 1966 et 812,9 millions pour la même
période de 1965

ADG ne se contente pas de faire rentrer annuellement dans
le pays pour environ 30 millions de dollars de devises Grâce
à ses fournitures aux transformateurs locaux du métal qu'ils
étaient jusqu'ici obligés d'importer de l'étranger en le payant
avec des devises que la Grèce devait débourser ADG économise

au pays 6 millions environ de dollars

De la sorte d'ores et déjà on peut et sans tenir compte
des futures extensions sous étude de ses installations évaluer
le bénéfice cambière qu'ADG rapporte à la Grèce à plus de
S35 millions par an

Cette contribution d'ADG dans l'équilibre de la balance
des paiements de la Grèce et par conséquent dans la consolidation

de l'économie du pays n'a pas manqué d'être soulignée

dans les rapports de l'Office National de Statistique et
de la Banque de Grèce ainsi que dans l'ensemble de la presse
et les émissions radiophoniques

L'ALUMINIUM TROISIÈME PRODUIT
D'EXPORTATION APRÈS LE TABAC ET LE COTON
lisons-nous en manchette dans la première page de l'important

quotidien économique Naftemboriki

Et il est escompté que d'ici la fin de l'année l'aluminium
occupera la seconde place parmi les produits exportés par la
Grèce et placera ainsi notre société parmi les grands facteurs
qui améliorent la balance des paiements qui à son tour assure
la stabilité des prix et le maintien du pouvoir d'achat des classes

laborieuses

De la sorte ADG peut s'estimer heureuse de contribuer
elle aussi d'une façon efficace au développement et au bonheur

du pays
D CARITATO

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Oi λεπτομέρειες γιά τόν διαγωνισμό φωτογραφίας πού είχε προκηρυχθή ατό προηγούμενο
τεύχος έγιναν γνωστές μέ τά ύπ άριθμ 421/1 1.9.67 και 429/4.10.67 Υπηρεσιακά Σημειώματα
ΤΤρός διευκόλυνσιν μάλιστα τών ενδιαφερομένων δόθηκε παράτασις της προθεσμίας συμμετοχής
μέχρι τήν 15ην Νοεμβρίου

Γιά τήν επιλογή τών καλυτέρων φωτογραφιών θά συσταθή ειδική Επιτροπή τά δέ αποτελέσματα

τοϋ διαγωνισμού θά δημοσιευθούν στό έπόμενο τεύχος μαζύ μέ τις φωτογραφίες πού
θά προκριθούν

Tous détails concernant le concours de photographie annoncé dans le précédent numéro ont été
donnés par les Notes de Service Nos 421 Il 9 67 et 429/4 10 67 De plus pour aider les amateurs
la date limite de participation au concours a été repoussée au 15 Novembre

Pour la sélection des meilleures photographies un Comité spécial sera créé et les résultats du
concours seront publiés dans le prochain numéro avec les photographies choisies
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ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣ ΙΟΝ ΜΑΣ POUR CONNAITRE NOTRE USINE

II ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Στό προηγούμενο τεύχος τοϋ περιοδικού μας είδαμε πώς
παράγεται άπό τον βωξίτη ή άλουμίνα πού είναι ή βασική
πρώτη ύλη γιά την παραγωγή τοϋ αλουμινίου

Σ αύτά το τεύχος θα δούμε πώς από τήν άλουμίνα και άπό
τίς άλλες αναγκαίες πρώτες και δευτερεύουσες ύλες μπορούμε
νά παράγουμε τό άλουμίνιο με τήν βοήθεια βεβαίως καί
της ηλεκτρικής ένεργείας πού μας παρέχεται άπο τήν ΔΕΗ

Ή δλη έργασία έκτελεΐται μέσα σέ τέσσερα μακρόστενα
κτίρια τίς αίθουσες ήλεκτρολύσεως όπως λέμε Ήλεκτρό
λυσις είναι ή μέθοδος πού έφαρμόζουμε γιά τήν παρασκευή
τοΰ άλουμινίου άλλά Ήλεκτρόλυσι όνομάζομε γιά συντομία

όλο τό τμήμα παραγωγής άλουμινίου
ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΥΛΕΣ

Άλουμίνα Ή άλουμίνα μεταφέρεται συνεχώς στό
τμήμα της Ήλεκτρολύσεως μέ ειδικά όχήματα χωρητικότητος
30 τόννων Εναποθηκεύεται στά γνωστά κόκκινα κωνικά
σιλό πού βρίσκονται άνάμεσα στις αίθουσες τής Ήλεκτρολύσεως

καί τά όποια έχουν χωρητικότητα 300 καί πλέον
τόννων

Τόσο ή φόρτωσις τών σιλό όσο καί ή διανομή τής άλου
μίνας στις αίθουσες τής παραγωγής γίνονται μέ πνευματική
μεταφορά δηλαδή μέ τή βοήθεια άέρος

Ηλεκτρόδια Παράγονται στό Τμήμα Ηλεκτροδίων
καί είναι παραλληλεπίπεδα άπό καθαρό άμορφο άνθρακα
κωνικά στό έπάνω μέρος Τά ήλεκτρόδια χρησιμοποιούνται
άπό τήν Ήλεκτρόλυσι άφοΰ πρώτα συναρμολογηθούν μέ
τούς άλουμινένιους κορμούς οί όποιοι στό κάτω μέρος φέρουν

σιδερένια πόδια

Τό έσωτερικόν μιας αιθούσης ηλεκτρολύσεως Σε πρώτο πλάνο
δεξιά δ κ Μπάκας πάνω στον διάτρητη φορτωτή

L'intérieur d'une Salle α Electrolyse Au premier plan à
droite M Bakas sur un piqueur-chargeur

II SERVICE DE
FABRICATION
D'ALUMINIUM

Dans notre précédent bulletin d'Aluminium de Grèce
nous avons vu comment à partir de la bauxite on produit
l'alumine qui est la base des matières premières employées
pour la fabrication de l'aluminium

Dans le présent bulletin nous allons voir comment on
peut à partir de l'alumine et des autres matières premières
ou secondaires nécessaires produire l'aluminium à l'aide
bien sûr de l'énergie électrique fournie par la D.E H

L'ensemble des travaux s'effectue dans quatre halls
étroits et longs les salles d'électrolyse comme on dit
L'"Electrolyse est la méthode que nous employons pour
la préparation de l'aluminium mais nous appelons brièvement

Electrolyse le service de fabrication d'aluminium
MATIERES PREMIERES ET SECONDAIRES
Alumine L'alumine est transportée à la section d'électrolyse

à l'aide de camions spéciaux d'une capacité de 30
tonnes Elle est stockée dans les silos coniques peints en
rouges qui se trouvent dans les intersalles d'électrolyse
et sont d'une capacité supérieure à 300 tonnes

Le chargement des silos aussi bien que la distribution
d'alumine vers les salles de production s'effectuent par
Transport Pneumatique c'est-à-dire à l'aide de l'air

Electrodes On les produit dans la section d'électrodes
Ce sont des parallélépipèdes en carbone amorphe pur
coniques sur leur partie supérieure L'électrolyse emploie
les électrodes après les avoir montées sur des tiges en
aluminium portant à la partie inférieure des pattes en
fer

Ενα άπό τά τέσσερα κωνικά σιλό πού τροφοδοτούν με άλουμίνα

τις αίθουσες ήλεκτρολύσεως

Un des quatre silos coniques qui alimentent les salles d
Electrolyse en alumine
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Ό κ. Παπαγεωργίου πραγματοποιεί τήν διάτρησι τοϋ στε-	Τροφοδότησις της λεκάνης με καινούργια άλουμίνα. Τον δια-
ρεοϋ φλοιού μιας λεκάνης με την βοήθεια τοϋ διάτρητου -	τρητή - φορτωτή χειρίζεται ό κ. Παπαγεωργίου .φορτωτοϋ.	,

"	Chargement d une cuve en alumine. Le piqueur chargeur est

Piquage d'une cuve exécuté par M. Papageorgiou à l'aide	conduit par M. Papageorgiou.
du piqueur-chargeur.

Κρυόλιθος και φθοριούχα προϊόντα èv γένει : Σέ τετηγμένη 

κατάστασι, στούς 950° Κελσίου περίπου, άποτελοϋν
τήν πιό κατάλληλη ϋλη για τήν διαλυτοποίησι της άλουμίνας.
Τό τηγμα των προϊόντων αύτών, μαζί μέ τήν διαλυμένη σ'
αυτό άλουμίνα, αποτελεί τό λουτρό των λεκανών ηλεκτρολύσεως.

Για τήν παραγωγή ενός τόννου αλουμινίου απαιτούνται
1,9 περίπου τόννοι άλουμίνας 450 περ. κιλά ήλεκτροδίων
και 50 περ. κιλά φθοριούχων προϊόντων.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όπως αναφέραμε, γιά τήν παραγωγή τοϋ αλουμινίου χρειάζεται 
και ήλεκτρική ενέργεια. Αύτή δίδεται από τό συνεχές

ρεύμα, πού διαρρέει τις λεκάνες ήλεκτρολύσεως. Τό ρεύμα
είναι υψηλής έντάσεως, 63.000 άμπέρ. Ή πτώσις τάσεως
όμως άπό λεκάνη σέ λεκάνη είναι πολύ μικρή (3,90 βόλτ
περίπου), δηλαδή κατά πολύ μικρότερη άπό τήν τάσι πού
υπάρχει στούς δύο πόλους μιας μπαταρίας αυτοκινήτου.

'Η παρεχομένη ισχύς είναι περίπου 250 κιλοβάτ γιά κάθε
λεκάνη και χρειάζεται άφ' ένός μέν γιά τήν διάσπασι της άλουμίνας 

στα συστατικά της, δηλαδή άλουμίνιο και οξυγόνο,
άφ' ετέρου δέ γιά τήν διατήρησι της λεκάνης σέ κατάλληλη
θερμική κατάστασι, χωρίς νά έχουμε τόν κίνδυνο νά μας
παγώση τό τετηγμένο λουτρό.

Γιά τήν διάσπασι της άλουμίνας καταναλίσκεται τό 40%
περίπου της ένεργείας, ένώ γιά τήν διατήρησι της λεκάνης
στήν κατάλληλη θερμική κατάστασι μέ τό τηγμα στήν κατάλληλη 

θερμοκρασία, καταναλίσκεται τό 60% της ολικώς παρεχομένης 

ένεργείας.
Τό ρεύμα, όπως είπαμε, χορηγείται άπό τήν ΔΕΗ και ή

συνολική ισχύς του είναι 130.000 κιλοβάτ, πράγμα τό όποιο
σημαίνει μιά ετησία κατανάλωσι περισσότερο άπό 1.100.000.
000 KWH. Ή Ήλεκτρική Υπηρεσία τοΰ Εργοστασίου,
μέ τόν Υποσταθμό πού διαθέτει, μετασχηματίζει τό ρεύμα
ύψηλής τάσεως, πού μας παρέχεται, σέ ρεύμα χαμηλής τάσεως
και συγχρόνως ανορθώνει τό ρεύμα αύτό άπό έναλλασσόμενο
σέ συνεχές, μέ τήν βοήθεια καταλλήλων άνορθωτών πυριτίου.

Γιά τήν παραγωγή ένός τόννου άλουμινίου άπαιτοΰνται
περίπου 14.000 KWH ρεύματος ύψηλής τάσεως εις τα σημεία
παροχής, της ΔΕΗ, έκ τών όποιων 13.400 KWH περίπου
αναλίσκονται μέσα στή λεκάνη και άντιστοιχοΰν μέ τήν ένέρ-
γεια πού άποδίδεται άπό μιά ήλεκτρική θερμάστρα 1 .000 βάτ,
όταν αύτή λειτουργή έπί 13.400 ώρες, δηλ. έπί 19 μήνες άνελ-
λιπώς.

Πρέπει νά σημειωθή, ότι αύτή ή κατανάλωσις τής ένεργείας 

είναι συνεχής καθ' όλον τό 24ωρον, δεδομένου ότι τό

Cryolithe et produits fluorés en général : A l'état liquide
et à une température de 950°C environ ils constituent les
matières les plus appropriées pour la dissolution de l'alumine. 

Ces produits en fusion avec l'alumine dissoute,
forment le bain des cuves d'électrolyse.

Pour la production d'une tonne d'aluminium il faut
1,9 tonnes environ d'alumine, 450 kgs environ d'électrodes
et 50 kgs environ de produits fluorés.
ENERGIE

Comme nous l'avons mentionné plus haut, pour la
production de l'aluminium on a besoin d'énergie électrique.
Elle est fournie par le courant continu, qui traverse les
cuves d'électrolyse. Ce courant est de forte intensité,
63.000 ampères, mais la chute de tension d'une cuve à
l'autre est très basse (3,90 Volt environ), c'est-à-dire
beaucoup plus basse que la tension qui existe entre les
deux pôles de la batterie d'une voiture.

La puissance électrique fournie pour chaque cuve
est de 250 kw environ, nécessaire d'une part pour décomposer 

l'alumine en ses éléments, c'est-à-dire en aluminium
et oxygène, et d'autre part pour conserver la cuve à l'état
thermique convenable sans qu'on risque le refroidissement
du bain fondu.

La décomposition de l'alumine absorbe 40% environ
de l'énergie, le complément de celle-ci étant nécessaire à
la conservation de la cuve à l'état thermique convenable,
ainsi qu'à celle du liquide à la température voulue.

Le courant électrique, comme nous l'avons déjà dit,
est fourni par la DEH et sa puissance totale est de 130.000
kw ce qui revient à une facture annuelle de plus de
1.100.000.000 kwh. Le service électrique de notre Usine,
grâce à la sous-station dont il dispose, transforme le
courant, qui lui est fourni en haute tension, en courant
basse tension et en même temps redresse le courant alternatif 

en courant continu, à l'aide des redresseurs en silicium.

La production d'une tonne d'aluminium exige environ
14.000 kwh de courant haute tension au départ des barres
de DEH dont 13.400 environ sont consommés dans la
cuve, ce qui correspond à l'énergie fournie par un poêle
électrique de 1.000 Watt, lorsque celui-ci fonctionne
pendant 13.400 heures, c'est-à-dire pendant 19 mois sans
arrêt.

Il- faut noter que cette consommation d'énergie est
continue soit 24 heures sur 24 puisque le métal est produit

8



Ό κ. Τελώνης πραγματοποιεί την μύζησι τον ρευστού μετάλλου 
άπό μιά λεκάνη.

M. Telonis effectue l'aspiration du métal liquide dans une
cuve.

Τό μυζηθεν μέταλλο χύνεται μέσα στούς κάδους μεταφοράς
των 6 τόρνων.

Le métal coulé est transvasé dans les poches de transport de
6 tonnes.

μέταλλον παράγεται μέσα στις λεκάνες χωρίς διακοπή. Γι'
αυτό ακριβώς και τό Εργοστάσιο μας ανήκει στις λεγόμενες
ηλεκτροβόρες βιομηχανίες.
Η ΛΕΚΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΕΩΣ

Οί λεκάνες ηλεκτρολύσεως είναι οι μονάδες παραγωγής τοϋ
αλουμινίου. Συνολικά υπάρχουν 468 λεκάνες, πού βρίσκονται
μέσα στις τέσσαρες αίθουσες τής ηλεκτρολύσεως.

Οΐ λεκάνες, ή άλλοιώς τά "ήλεκτρολυτικά κελλία", είναι
άνά 234 διατεταγμένες ήλεκτρικώς "έν σειρςί". Αύτό σημαίνει,
ότι τό ρεΰμα διαρρέει διαδοχικά, τήν μία μετά τήν άλλη, συνολικά 

234 λεκάνες, πού όλες μαζί άποτελοϋν μιά σειρά.
Κάθε σειρά περιλαμβάνει δύο αίθουσες. "Ετσι ή σειράΑ περιλαμβάνει τις αίθουσες ΑΙ και Α2, πού είναι οί δύο

δυτικές, ένώ ή σειρά Β περιλαμβάνει τις αίθουσες Β1 και
Β2, πού είναι οί δύο ανατολικές. "Οπως είναι γνωστό άπό
τήν Φυσική, όταν τό ρεϋμα διαρρέη αντιστάσεις έν σειρφ,
ή εντασίς του δέν έλαττώνεται. 'Από λεκάνη σέ λεκάνη λοιπόν 

έχομε τήν ίδια πάντοτε εντασι και λαμβάνει χώρα μόνον
μιά πτώσι τάσεως, πού ανέρχεται σέ 3,90 βόλτ, όπως είπαμε
στήν άρχή.Ή πτωσι τάσεως δμως μπορεί νά μήν είναι ή ίδια σέ κάθε
λεκάνη, γιατί έξαρτάται άπό τά διάφορα τμήματα αυτής, πού
διαρρέονται άπό τό ρεϋμα, δηλαδή τήν άνοδο, τήν κάθοδο και
τό λουτρό.

"Ας έξετάσουμε τώρα τά τμήματα μιας λεκάνης χωριστά.
Τό άνοδικόν σύστημα

Τό άνοδικόν σύστημα άποτελεϊται άπό τό έπάνω μέρος
τής λεκάνης και άπό τις ανόδους, πού βρίσκονται άνηρτημέ-
νες σέ δώδεκα όμάδες των δύο ήλεκτροδίων.

Τό έπάνω μέρος τής λεκάνης συνίσταται κυρίως άπό δύο
παράλληλες πλάκες άλουμινίου, πού στηρίζονται σέ σιδερένια 

τμήματα. "Ολη αύτή ή ύπερκατασκευή στηρίζεται σέ
δύο άτέρμονες κοχλίες, μέσα) των όποιων έχομε τήν δυνατότητα 

νά τήν άνεβοκατεβάζουμε μέ τήν βοήθεια ένός μικροϋ
κινητή ρος και ένός μειωτου στροφών.

Άπό τις άλουμινένιες πλάκες τοϋ πλαισίου τής λεκάνης
άναρτώνται οί άνοδοι. Ή άνάρτησις γίνεται μέ τήν βοήθεια
σφιγκτήρων, πού πιάνουν τούς άλουμινένιους έπίσης κορμούς
των άνόδων. Στή βάσι των κορμών αυτών είναι βιδωμένα τά
σιδερένια πόδια, τά όποια μέ τή σειρά τους είναι ένωμένα μέ
τά κυρίως ήλεκτρόδια διά μέσου σφραγισμάτων άπό χυτοσίδηρο.

Τό άνθράκινο μέρος τών ήλεκτροδίων είναι έν μέρει έμβα-
πτισμένο στό λουτρό τής λεκάνης. "Ετσι, άπό τούς έξωτερι-
κούς άγωγούς μέχρι τό λουτρό τής λεκάνης, τό ρεϋμα διαρ-

dans les cuves sans interruption. C'est justement pour
cette raison que notre Usine appartient à ce qu'on appelle"l'Industrie grande consommatrice d'électricité"
LA CUVE D'ELECTROLYSE

Les cuves d'électrolyse sont les unités de production
d'aluminium. Il y a 468 cuves, réparties dans les quatre
salles d'électrolyse.

Les cuves ou autrement dit les "cellules électro yti-
ques", sont disposées en 2 groupes de 234. Ce quilveut
dire que le courant passe par 234 cuves successivement.
L'ensemble de ces 234 cuves forme une série.

Chaque série comprend deux salles. Ainsi la série A
comprend les salles Al et A2, se trouvant à l'Ouest, tandis
que la série Β comprend les salles Bl et B2, se trouvant
à l'Est de l'ensemble des bâtiments. Comme on le sait,
l'intensité ne diminue pas lorsque le courant traverse des
résistances en série. Donc d'une cuve à l'autre on a toujours 

la même intensité. Par contre on a une chute de
la tension, qui s'élève à 3,90 volt par cuve environ, comme
nous l'avons déjà mentionné.

Mais cette chute de tension peut être différente d'une
cuve à l'autre, car elle dépend des divers éléments de la
cuve traversés par le courant. Ces éléments sont l'anode,la cathode et le bain.

Examinons maintenant les parties d'une cuve séparément.

Le système anodique
Le système anodique se compose de la partie supérieure

de la cuve et des anodes suspendues en 12 groupes de 2
électrodes.

La partie supérieure est constituée de 2 plaques parallèles 
d'aluminium montées sur des pièces en fer. L'ensemble 

est soutenu par deux vérins au moyen desquels on
a la possibilité de la faire monter ou descendre à l'aide
d'un petit moteur et d'un réducteur de vitesse.

Les anodes sont suspendues aux plaques en aluminium
par des tiges en aluminium également à la base desquelles
sont boulonnées des pattes en fer qui, à leur tour, sont
liées aux électrodes en carbone par des scellements en
fonte.

Les électrodes sont trempées dans le bain de la cuve.
Ainsi, depuis les conducteurs extérieurs jusqu'au bain
de la cuve le courant traverse, les plaques en aluminium,
les tiges, les pattes et les électrodes.
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ρέει τις άλουμινένιες πλάκες τούς κορμούς τά πόδια και
τά ηλεκτρόδια
Μέταλλον — Λουτρό

Πάνω στόν πυθμένα της λεκάνης έπικάθεται τό παραγόμενο
μέταλλο τό άλουμίνιον δηλαδή και πάνω στό αλουμίνιο

βρίσκεται τό λουτρό πού περιβάλλει τά έμβαπτισμένα σ
αύτό ηλεκτρόδια Τό ειδικό βάρος τοϋ μετάλλου είναι κατά τι
μεγαλύτερο άπό τό ειδικό βάρος τοϋ λουτρού και αύτός
είναι ό λόγος πού τό μέταλλο καταλαμβάνει τό κάτω μέρος
τοϋ όλου τήγματος
Ή κάθοδος

Αύτη είναι ή κυρίως λεκάνη καί αποτελείται άπό ενα σιδερένιο

περίβλημα πού βρίσκεται τοποθετημένο έπάνω σέ μιά
ύποδομή άπό μονωτικό μπετόν Τό περίβλημα αύτό είναι έσω
τερικά έπενδεδυμένο μέ τοϋβλα πυρίμαχα καί μονωτικά

Στόν πυθμένα τής λεκάνης καί πάνω στήν έπένδυσι των
τούβλων τοποθετούνται άνθράκινοι πλίνθοι κατά τετράδες

Κάτω άπό κάθε τετράδα ύπάρχει μιά χαλύβδινη ράβδος
πού εξέρχεται άπό τη μιά καί τήν άλλη πλευρά της λεκάνης
καί άγει τό ρεϋμα άπό τήν κάθοδο πρός τούς έξωτερικώς της
λεκάνης ευρισκομένους άγωγούς άπό άλουμίνιο

Γύρω γύρω ή λεκάνη έπενδύεται έσωτερικά άπό μιά σειρά
ειδικών τούβλων καί άπό μιά σειρά άνθρακίνων παραλληλεπιπέδων

ντάλλες Ολα δέ τά διάκενα σφραγίζονται μέ άνθρα
κοπολτό πού άποτελεΐται άπό πίσσα κώκ καί άνθρακίτη

Λίγο χρόνο όμως μετά τό ξεκίνημα τής λεκάνης ό πολτός
άνθρακοποιεϊται ώστε όλο τό έπάνω μέρος τοϋ έσωτερικοΰ
τής λεκάνης νά άποτελήται άπό καθαρόν άνθρακα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΙΣ

Ή διάσπασις ή άποσύνθεσις τής άλουμίνας λαμβάνει
χώραν έντός τοϋ λουτροϋ μεταξύ τών ανόδων καί τής καθόδου

πού έχουν άπόστασι 4 περ έκατοστών
Τό φαινόμενο καλείται ήλεκτρόλυσις καί κατ αύτήν μέ

τήν βοήθεια τοϋ ήλεκτρικοϋ ρεύματος άποσυντίθεται ή άλου
μίνα στά συστατικά της πού είναι τό άλουμίνιο καί τό οξυγόνο

Καί τό μέν άλουμίνιο πού δπως είπαμε είναι βαρύτερο
πηγαίνει πρός τά κάτω τό δέ οξυγόνο σάν άέριο άνέρχεται
προς τήν επιφάνεια τής λεκάνης

Τό πράγμα φυσικά εχει καί τήν έπιστημονική του έξήγησι
Τό άλουμίνιο καί τό οξυγόνο βρίσκονται σέ κατάστασι ιόντων
Καί τά μέν ιόντα τοϋ άλουμινίου πού είναι θετικά έλκονται
άπό τόν άρνητικό πόλο πού είναι ή κάθοδος τά δέ ιόντα τοϋ
όξυγόνου πού είναι άρνητικά έλκονται άπό τόν θετικό
πόλο πού είναι ή άνοδος

Το οξυγόνο στήν θερμοκρασία τοϋ περιβάλλοντος πού
βρίσκεται 950° C άντιδρφ άμέσως μέ τόν άνθρακα δηλαδή
ένώνεται μ αύτόν καί δίνει διοξείδιο τοϋ άνθρακος πού βγαίνει
άπό τό έπάνω μέρος τής λεκάνης Ετσι έξηγεϊται καί ή κατα
νάλωσις τών ηλεκτροδίων τά όποια αντικαθίστανται συστηματικά

άφοϋ τό καθένα παραμείνη στή λεκάνη έπί 26 ημέρες
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ

Οπως είδαμε ή λεκάνη βρίσκεται σέ μιά θερμική ισορροπία

Ή ισορροπία αύτή είναι άσταθής Έάν παραμελή

Ο κ Σαρηβασίλης οδηγεί το ειδικό όχημα ΣΟΒΕΛ με το
όποιο μεταφέρει στό χυτήριο τους κάδους με τό ρευστό αλουμίνιο

Μ Sarivassilis conduit le tracteur SOVEL transportant le
métal liquide à la Fonderie

Métal Bain
Le métal produit c'est-à-dire l'aluminium se dépose

sur le fond de la cuve son poids spécifique étant légèrement
supérieur à celui du bain qui le recouvre donc et dans
lequel plongent les électrodes
La Cathode

La cathode est la cuve proprement dite et se compose
d'un caisson en fer posé sur une fondation en béton isolant
Ce caisson est revêtu à l'intérieur par des briques réfrac
taires et isolantes

Au fond de la cuve et sur le revêtement des briques
on pose les blocs en carbone 4 par 4

Chaque ensemble de 4 blocs est traversé par une barre
en acier qui sort de chaque côté de la cuve et amène le
courant de la cathode vers les conducteurs en aluminium
se trouvant à l'extérieur de la cuve

Les parois intérieures de la cuve sont recouvertes de
briques spéciales sur lesquelles sont fixées des dalles
parallélépipèdiques en carbone Les espaces vides sont
scellés avec de la pâte à brasque qui se compose de brai
de coke et anthracite

Peu après le démarrage de la cuve la pâte à brasque
se carbonise et par conséquent toute la partie supérieure
de l'intérieur de la cuve se compose de carbone pur
ELECTROLYSE

La décomposition de l'alumine se fait dans le bain
entre les électrodes et la cathode

La distance qui les sépare est de 4 cm environ
Ce phénomène est appelé Electrolyse L'alumine se

décompose en ses éléments soit aluminium et oxygène au
moyen du courant électrique L'aluminium étant le plus
lourd se dépose dans le fond tandis que l'oxygène étant
un gaz remonte vers la surface de la cuve

Naturellement ce phénomène a son explication théorique
qui est la suivante l'aluminium et l'oxygène se trouvent
à l'état d'ions Les ions d'aluminium étant positifs

sont attirés par le pôle négatif qui est la cathode alors
que les ions d'oxygène étant négatifs sont attirés par le
pôle positif qui est l'anode

L'oxygène se trouvant à la température de 950°C
réagit directement avec le carboné et donne l'oxyde de
carbone qui se dégage de la partie supérieure de la cuve
Ainsi s'explique la consommation d'anodes lesquelles
sont systématiquement remplacées après un séjour de
26 jours dans la cuve

Τμήμα τής αιθούσης ελέγχου τής Ηλεκτρολύσεως Δεξιά διακρίνεται

ό Διευθυντής τοϋ Εργοστασίου μας κ Paul και οι
κ κ Κωνσταντινίδης Magnin και Coignus

Une partie de la salle de contrôle d electrolyse A droite on
remarque le directeur de notre usine M Paul ainsi que M M
Constantinidis Magnin et Coignus
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σουμε μιά από τις απαραίτητες έργασίες πού μπορεί νά φαίνεται
λεπτομέρεια ή θερμική ισορροπία τής λεκάνης μπορεί νά
καταστροφή Τότε ή λεκάνη ασθενεί και δεν παράγει
μέταλλο όπως πρέπει

Καθίσταται ετσι προφανές ότι ή παρουσία τοϋ ανθρωπίνου
παράγοντος είναι απαραίτητη τόσο γιά νά χειρισθή τά μηχανήματα

πού εχει στήν διάθεσί του δσο και για νά έπέμβη προσωπικά

όταν παρίσταται άνάγκη Έάν τή στιγμή πού πρέπει
ή έπέμβασίς του δεν είναι ταχεία μπορεί νά έπέλθη καταστροφή

των λεκανών
Οσον άφορα τίς άπαραίτητες έργασίες αύτές εϊναι

1 Ή διάτρησις του στέρεου φλοιού πού σχηματίζεται πάνω
άπό τήν έπιφάνεια τοΟ τετηγμένου λουτρού καί επομένως
ή τροφοδότησις της λεκάνης μέ τήν ύπερκειμένη τοϋ
λουτρού άλουμίνα

2 Ή φόρτωσις τής λεκάνης μέ καινούργια άλουμίνα
3 Ή συστηματική άλλαγή των ήλεκτροδίων όπως είπαμε

προηγουμένως
4 Ίο άνέβασμα τοΰ πλαισίου τοΰ ανοδικού συστήματος

όταν λόγω της βαθμιαίας καταναλώσεως τών ανόδων
κατεβαίνη πολύ χαμηλά
ΟΙ άνωτέρω έργασίες έκτελοϋνται μέ τήν βοήθεια τών δια

τρητών φορτωτών Τά μηχανήματα αύτά είναι ήμι αύτό
ματα καί βρίσκονται άνηρτημένα άπό κυλιόμενες επί σιδηροτροχιών

γέφυρες ό δέ χειρισμός των γίνεται μέ τήν βοήθεια
κουμπιών καί μοχλών
5 Τέλος το τράβηγμα τοΰ ρευστού μετάλλου πού γίνεται

μέ τήν βοήθεια ειδικών κάδων μέσα στούς όποιους δημιουργείται

κενό μέ άντλία άέρος καί ετσι έπιτυγχάνεται ή
μύζησις τοϋ μετάλλου Το μυζηθέν μέταλλο χύνεται μέσα
σέ μεγαλυτέρους κάδους χωρητικότητος 6 τόννων οί όποιοι

ακολούθως μεταφέρονται στό Χυτήριο μέ ειδικά
όχήματα,ήμι-ρυμουλκά τά λεγόμενα ΣΟΒΕΛ Έκεΐ γίνεται

ή μετάγγισις τοΰ μετάλλου άπό τούς μεγάλους κάδους

στούς φούρνους τοϋ ΧυτηρίουΉ παρουσία τοϋ άνθρωπου είναι άπαραίτητη καθ όλο
τό 24ωρο δεδομένου ότι οί άνωτέρω έργασίες έκτελοϋνται
χωρίς διακοπή Μία διακοπή της έργασίας άκόμη καί μικρός
διαρκείας εχει πολύ δυσάρεστα έπακόλουθα

Ή συνεχής έπιτήρησις τών λεκανών είναι έπίσης άπο
λύτως άπαραίτητη κυρίως όσον άφορα τήν τάσιν τοϋ ρεύματος

τήν καλήν κατάστασιν τών άνόδων τήν καλήν κατά
στασιν τών λεκανών αυτών καθαυτών τό ϋψος τοϋ μετάλλου
καί τοΰ λουτρού τήν ποσότητα της ύπερκειμένης άλουμί
νας κλπ

Περιττό βέβαια ν άναλύσουμε γιατί μιά διακοπή τοΰ
ρεύματος μερικών ώρών μπορεί νά προκαλέση τελεία καταστροφή

τών λεκανών άφοΰ αύτές θά παγώσουν μέ όλο τό
περιεχόμενο τους

TRAVAUX SUR LES CUVES
La cuve comme nous l'avons vu se trouve en équilibre

thermique Cet équilibre est instable Si un des travaux
nécessaires qui peut paraître un détail est négligé l'équilibre

de la cuve peut être détruit Alors la cuve tombe
malade et ne produit plus de métal dans de bonnes
conditions

Ainsi on voit que la présence de l'homme est indispensable
aussi bien pour manœuvrer les machines à sa

disposition que pour intervenir lui-même au besoin Si
au moment opportun son intervention n'est pas rapide
on pourrait avoir détérioration des cuves

En ce qui concerne les travaux nécessaires ceux-ci
sont

1 Le piquage de la croûte qui se forme sur la surface
du bain fondu et par conséquent l'alimentation de la cuve
avec l'alumine se trouvant sur la partie haute de la cuve

2 Le chargement de la cuve en alumine
3 Le changement systématique des électrodes comme

nous l'avons mentionné
4 La remontée du cadre du système anodique lorsque

à cause de l'usure progressive des anodes il descend trop
bas

Les travaux mentionnés ci-dessus se font à l'aide des
piqueurs-chargeurs semi-automatiques suspendus à des
ponts roulants sur rails et qui sont manœuvrés par des
boutons et leviers

5 Enfin l'aspiration du métal liquide qui se fait avec
l'aide de poches spéciales dans lesquelles on crée un vide
grâce à un éjecteur à air comprimé

Le métal aspiré est transvasé dans des poches plus
grandes d'une capacité de 6 tonnes chacune Ces pochessont ensuite amenées à la Fonderie à l'aide des camions
et semi-remorques SOVEL Là le métal est versé dans
les fours de la Fonderie

La présence de l'homme est indispensable 24 heures
sur 24 puisque les travaux ci-dessus se font sans arrêt
Un arrêt de travail même de courte durée a des conséquences

très lourdes
La surveillance continue des cuves est également absolument

nécessaire surtout en ce qui concerne leur voltagele bon état des anodes le bon état de la cuve proprementdite la hauteur du métal et du bain la quantité de l'alumine

chargée etc
Il est inutile d'expliquer pourquoi une coupure de

courant de quelques heures seulement pourrait provoquerla destruction complète des cuves puisque elles se refroidiraient
avec tout leur contenu

Γενική αποψις τής Ηλεκτρολύσεως
Σε πρώτο πλάνο ό υποσταθμός

της Ηλεκτρολογικής
Υπηρεσίας
Vue générale a electrolyse Au
premier plan la sous station du
service électrique
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Ό κ και ή κα Κωτονλα με τόν γιό τους

Αρκετές σελίδες άπό τό σημερινό τεϋχος
τοΰ περιοδικού μας είναι αφιερωμένες στό τμήμα
παραγωγής αλουμινίου τοΰ Εργοστασίου μας
Στό τμήμα αυτό απασχολείται ώς Εργοδηγός
ό Δημήτριος Κωτούλας τόν όποιον παρουσιά
ζομε σήμερα άπ αυτή τη σελίδα στη συνέχεια
τών συνεντεύξεων μέ τόν γενικό τίτλο Ποιός
εΐναι ποιος στα Ασπρα Σπίτια

Τό κ Κωτούλο τόν έπισκεφθήκαμε ενα απόγευμα
στό σπίτι του Τόν βρήκαμε να διαβάζη ενα τεχνικό
βιβλίο ενώ δίπλα του έπαιζε ό μοναχογυιός του ήλι
κίας μόλις ενός έτους Τό διάβασμα τοΰ καλοΰ βιβλίου

μας είπε είναι τό χόμπυ μου Διαβάζω δταν
δεν έπιτρέπεται ή δέν εχω τόν καιρό να πάω για κυνήγι
πράγμα πού αποτελεί τή δεύτερη ερασιτεχνική μου
άπασχόλησι

Βιαστήκαμε νά διακόψωμε κάπως άπότομα τή συζή
τησι για τό κυνήγι άπό φόβο μήπως ό κ Κωτούλας
μας υπέβαλλε στή δοκιμασία ν άκούσωμε κανένα άπό
έκεΐνα τα γνωστά παραμύθια τών μεγάλων κυνηγών

Έξ άλλου κάτι τέτοιο θά ξέφευγε άπό τόν σκοπό
της έπισκέψεώς μας Τόν παρακαλέσαμε λοιπόν νά μας
κάνη ενα σύντομο βιογραφικό σημείωμα κι έκεϊνος πρόθυμα

μας είπε τά έξης
— Γεννήθηκα τό 1936 στή Δαύλεια όπου και έζησα

μέχρι που τελείωσα τό Δημοτικό Σχολείο
Επειτα έφυγα για τή Λειβαδιά δπον παρακολούθησα

τό Γυμνάσιο και εν συνεχεία για τήν Αθήνα
Εκεί έτελείωσα τή Μεταλλευτική Σχολή και παίρνοντας

τό σχετικό δίπλωμα άρχισα νά εργάζωμαι σε

διάφορα μεταλλεία στήν Πελοπόννησο και στα έλ
ληνικά νησιά κυρίως στα θειωρνχεϊα της Μήλου
Εργάστηκα επι τέσσερα περίπου χρόνια στήν αρχή
σαν εκπαιδευόμενος και έπειτα σαν Εργοδηγός Μετά
τήν εκπλήρωαι τών στρατιωτικών μου υποχρεώσεων
προσελήφθηκα στό Υπουργείο Γεωργίας στό τμήμα
μελετών υπεδάφους και εργάστηκα επι τρία περίπου
χρόνια μέχρι τή στιγμή δηλαδή πού έγινε ή πρόσ
ληψίς μου στήν Εταιρεία μας τόν Νοέμβριο τοΰ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ
ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

Μία
Συνέντευξη
μέ τόν
κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ
ΚΩΤΟΥΛΑΝ

1963
Έπι τρεις μήνες έμεινα στήν Αθήνα για τήν

έκμάθησι τής γαλλικής γλώσσας στό Γαλλικό Ινστιτούτο

με έξοδα τής Εταιρείας Τόν Φεβρουάριο τοΰ
1964 έφυγα για τή Γαλλία για μετεκπαίδευαι μαζι
μέ τούς άλλους συναδέλφους μου τής πρώτης σειράς
Εργοδηγών Αλουμινίου και επέστρεψα τόν Μάιο τοΰ
1965

Ποιές είναι οι έντυπώσεις σου άπό τή διαμονή σου
στή Γαλλία

— Προσωπικά έμεινα πολύ ικανοποιημένος Ή
Γαλλία είναι μιά χώρα προηγμένη πού τήν χαρακτηρίζει

όμως ή γνωστή μεσογειακή ιδιοσυγκρασία
Βρήκα στά πρόσωπα τών κατοίκων της αξιοσημείωτη
φιλοξενία και δημιούργησα φιλίες οι όποιες διατηρούνται

ακόμη Και σήμερα αν ήμουν υποχρεωμένος
ν αλλάξω χώρα εργασίας και ζωής θά προτιμούσα
τή Γαλλία

θά ήθελες νά προσθέσης κανένα χαρακτηριστικό γεγονός

άπό τή ζωή σου στή Γαλλία
Έδώ ό κ Κωτούλας άρχισε νά σκέπτεται Ξάφνου

τό πρόσωπο του φωτίστηκε άπό ενα πλατύ χαμόγελο
Καταλάβαμε Κάτι γιά κυνήγι θά μας έλεγε

— Ναι Οταν βρισκόμουν στό Ρίο Περοϋ με
συναντά μιά μέρα ενας Γάλλος συνάδελφος μου μέ
τόν όποιον κάναμε συχνά παρέα και μοϋ λέει Αύριο
θά πάω για κυνήγι και θά σάς κάνω τό τραπέζι μέ
αγριογούρουνο Πράγματι πήγε και επέστρεψε θριαμβευτής

κρατώντας όχι αγριογούρουνο άλλα εναν

ασβό πού έτυχε ό δύστυχος νά βρεθή μπροστά
στό όπλο τοΰ μεγάλου κυνηγού Παρ όλα αυτά τό
τραπέζι στρώθηκε Ό Γάλλος ανέλαβε νά μαγει
ρέψη τόν ασβό Ενας άλλος συνάδελφος Πολωνός
έφτιαξε τή σάλτσα Ενας Μαροκινός κατασκεύασε

κούς κούς Ενας Ιταλός έκανε γλυκό μέ άραβο
σιτάλευρο Τέλος εμείς οι Ελληνες βάλαμε τό κρασί
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Όμολογώ πώς το γεϋμα αυτό θά μοϋ μείνη αξέχαστο

Καί τώρα κύριε Κωτούλα ας έπιστρέψουμε στήν
Ελλάδα Είσαι ευχαριστημένος άπό τό σπίτι σου καΐ
άπό τήν διαμονή σου στα Ασπρα Σπίτια

— Κατ αρχήν είμαι πολύ ικανοποιημένος άπό τό
ΠΡΟΚΑΤ ατό όποιο διαμένω Είναι επιμελημένης
κατασκευής και άνετο Εχουμε ησυχία και καλή γειτ
νίασι Παράλληλα καταγόμενος άπό επαρχία και χωρίς
να εχω τό μικρόβιο της άστνφιλίας βρίσκω ότι τα
Ασπρα Σπίτια είναι μια περίφημη διαμονή παρά τό

γεγονός ότι είμαστε κάπως άπομονωμένοι Δεν
συγκρίνονται

καν με άλλα χωριά πού γνώρισα κατά τήν
διάρκεια της εργασίας μου στά μεταλλεία και τά
όποια μοϋ άφησαν τις χειρότερες άναμνήσεις

Ή γυναίκα σου τί γνώμη έχει για δλα αϋτά
— Δεν έχετε παρά νά ρωτήσετε τήν ϊδια και μάλιστα

ετσι απροετοίμαστα
Πράγματι ή κυρία Κωτούλα πού μπήκε σε λίγο

στο σαλόνι δέχτηκε πρόθυμα να μάς πή τή γνώμη
της

— Κατάγομαι βέβαια κι εγώ άπό επαρχία άλλά
εχω ζήσει 15 χρόνια στήν Αθήνα Τήν εδώ διαμονή τήν
βρίσκω ιδεώδη Ισως γιατί μοϋ άρέσει ή ησυχία και ή
φυσική ζωή κοντά ατό βουνό και στη θάλασσα Πάντως

τά Ασπρα Σπίτια δέν είναι οϋτε πολιτεία άλλά
ούτε και χωριό σάν τά χωριά πού ξέρομε Επειτα
μπορώ εύκολα νά βρώ δ,τιδήποτε χρειασθώ γιά μας
και γιά τό παιδί Όμολογώ ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη

Εύχαριστήσαμε τήν κυρία Κωτούλα και συνεχίσαμε
τή συζήτησι με τόν σύζυγό της ρωτώντας τον γιά τά
σοβαρώτερα προβλήματα των κατοίκων των Ασπρων
Σπιτιών

— Νά σάς πώ Δεδομένου ότι οι κάτοικοι τών
Ασπρων Σπιτιών προέρχονται άπό διάφορα μέρη της

Ελλάδος καί υπάρχουν και πολλοί επαναπατρισθέντες
άπό τό εξωτερικό δεν έχουν άκόμη αποκτήσει τήν
συνοχή τών κατοίκαιν ενός χωριοϋ καί τήν νοοτροπία
τοϋ συγχωριανού Ετσι τά προβλήματα είναι ποικίλα

Υπάρχουν όμως καί ώρισμένα πού λόγο της
φνσεώς των είναι κοινά Γιά μένα επί παραδείγματι
δεν είναι πρόβλημα αν θά γίνη ίνα Ζαχαροπλαστείο
πολυτελείας άλλά πώς είναι δυνατόν νά έχωμε στά
Ασπρα Σπίτια ενα παιδίατρο καί έναν γυναικολόγο

Γιατί ναι μεν ή Εταιρεία μας έχει ενα ιατρείο πλήρως

έξωπλισμένο στή διάθεσι τών εργαζομένων άλλά
πίσω άπ αυτούς υπάρχουν καί τά μέλη τών οικογενειών

των τά όποια έχουν άνάγκη άπό ιδιαίτερη ιατρική

περίθαλψι όπως οι γυναίκες καί τά παιδιά
Επίσης νομίζω ότι σύντομα θά πρέπη νά άντιμετω
πισθή ή μετατροπή τών Ασπρων Σπιτιών σε αυτοτελή

Κοινότητα ώστε νά τά αίσθανώμαστε σάν χωριό
άποκλειστικά δικό μας χωρίς εξάρτησι Πράγμα
εξ άλλου πού θά λύση καί πολλά σχετικά προβλήματα
τών κατοίκων

Καλά δλα αύτά κύριε Κωτούλα Ας έλθωμε δμως
καί στό Εργοστάσιο Καί πρώτα άπ δλα είσαι εύχαρι
στημένος άπό τήν έργασία σου

—Άπό τήν έργασία μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος

γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα Οσο

μάλιστα τήν ζώ καλύτερα καί τήν μελετώ άνακαλύ

πτω καινούργια πράγματα πού μοϋ προκαλούν τό
ενδιαφέρον άκόμη περισσότερο

Ποιά προβλήματα αντιμετωπίζεις σάν Εργοδηγός
— Εκτός άπό τά καθημερινά μικροπροβλήματα

δεν αντιμετωπίζω τίποτα τό σοβαρό καί ή εργασία
διεξάγεται πολύ ικανοποιητικά Κάποια δυσκολία
συναντώ στήν εφαρμογή τών κανόνων άσφαλείας εκ
μέρους τοϋ προσωπικού Αυτό οφείλεται πολλές φορές
σε κακή άντίληψι ή άκόμη καί σε λόγους επιδείξεως
Γενικά πάντως νομίζω ότι θά πρέπη νά βρεθή τρόπος

νά γίνωνται ώρισμένα σεμινάρια θεωρητικής έπι
μορφώσεως κυρίως τών Εργοδηγών επί τεχνικών
θεμάτων

Ποιά είναι ή συμπεριφορά τών έργαζομένων στήν
Ήλεκτρόλυσι

—Έντύπωσι μοϋ κάνει τό γεγονός ότι οί
νεοπροσλαμβανόμενοι

έρχονται με αισθήματα φόβου καί δισταγμού

Φαίνεται πώς λέγονται πολλά γιά τις συνθήκες

εργασίας στήν ήλεκτρόλυσι είτε σκόπιμα είτε
άπό άγνοια ώστε νά έπικρατή ή έντύπωσι ότι ή
έργασία εκεί είναι κάτι τό τρομερό Υστερα όμως
άπό μικρό χρονικό διάστημα οί καινούργιοι αποβάλλουν

δλα αυτά τά αισθήματα γιατί διαπιστώνουν οί
Ιδιοι ότι όσα είχαν άκούσει δέν έχουν καμμιά λογική
βάσι Τό άέριο πού βγαίνει άπό τις λεκάνες είναι
διοξείδιο τοϋ άνθρακος δηλαδή τό ίδιο άέριο πού
ύπάρχει καί σ όλα τά άεριοϋχα ποτά στήν ανθρακική
σόδα κλπ Κατά συνέπειαν δέν είναι καθόλου επικίνδυνο

ούτε προκαλεί επαγγελματικές άσθένειες
Ή έργασία στήν ήλεκτρόλυσι έπιδέχεται καμμιά

βελτίωσι
—Άπό τότε πού άρχισε ή έργασία στήν ήλεκτρόλυσι

έχουν επέλθει άξιόλογες βελτιώσεις στήν όρ
γάνωσι τής εργασίας στά χρησιμοποιούμενα μηχανήματα

καί στον τομέα άσφαλείας Αυτό μέ κάνει νά
πιστεύω ότι καί στό μέλλον θά επέλθουν καί άλλες
βελτιώσεις τις όποιες θά υπόδειξη ή ϊδια ή έργασία

Πρίν τελειώσουμε θά θέλαμε νά μας πής τή γνώμη
σου γιά τό περιοδικό μας

—Είναι πολύ καλό καί θά έπρεπε νά εχη κυκλοφορήσει

νωρίτερα γιατί ή επικοινωνία έστω καί μέσω
τοϋ περιοδικοϋ είναι μιά λύσι ενός προβλήματος
πού ύφίσταται στά Ασπρα Σπίτια

Ή διγλωσσία του είναι χρήσιμη γιά όσους ενδιαφέρονται

γιά τήν έκμάθησι τής Γαλλικής άλλά
μικραίνει

τόν διαθέσιμο χώρο καί Ισως πρέπει νά άντι
μετωπισθή ή αϋξησι τών σελίδων του

Γιά τήν βελτίωσι του θά πρέπη οί έργαζόμενοι
νά δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον άπό τό νά περιμένουν

μόνον τήν εκδοσί του
Τέλος σ ενα Εργοστάσιο πού τά πάντα έκτε

λοϋνται χρόνομετρικώς θά πρέπη νά εχη μιά σταθερή
ημερομηνία κυκλοφορίας καί ενδεχομένως νά εκδίδεται

πιο συχνά
Έδώ τελειώσαμε Αφήνοντας τόν κ Κωτούλα αισθανόμαστε

μιά άπλή άλλά βαθειά Ικανοποίησι Ισως
γιατί μας μίλησε ειλικρινά ίσως γιατί έχει δίκηο στά
δσα γενικώς μας eine Φυσικά ό καθένας μπορεί νά εχη

τις αντιρρήσεις του καί τή δική του γνώμη Δεν θά
αρνηθούμε νά τήν παρουσιάσωμε άπό τίς στήλες του
περιοδικού μας άρκεϊ φυσικά νά μάς τήν γράψη καί
δχι νά τήν κυκλοφορήση άνεύθυνα

13



Αναμνηστική φωτογραφία άπό το απεριτίφ πού εδόθη επ
ευκαιρία της αναχωρήσεως τον κ LANSELLE τον όποιον βλέπομε

ανωτέρω εν μέσω υπαλλήλων των Α/κών Υπηρεσιών
Στο άκρον αριστερά ο Διευθυντής τοϋ Εργοστασίου κ PAUL

Photo commemorative prise au cours de l'apéritif offert
à Voccasion du départ de M LANSELLE que nous voyons
ci-dessus parmi les employés des Services Administratifs
A gauche le Directeur de V Usine M PAUL

Φωτογραφία ληφθείσα στο Χημείο επ ευκαιρία της αποχωρήσεως

της δίδος Αυκουργιώτυυ ήδη κυρίας Μπαχαρίδη
τήν οποίαν βλέπομεν ανωτέρω δευτέραν εξ άριστερών Στο
μέσον ή κ Χριστοφή Προϊσταμένη τοϋ Χημείου

Photo prise au Laboratoire à l'occasion du départ de
Melle Lykourgiotou Mme Baharidou que nous voyons
ci-dessus deuxième à gauche Au centre Mme Christof
Chef du Laboratoire
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τό φωτο-ρεπορτάζ

le reportage illustré

Ό Γενικός Διευθυντής μας κ. MASSOL (δεύτερος 

εκ δεξιών) ομιλεί κατά την διάρκειαν
ενός Απεριτίφ, πού εδόθη έπ' ευκαιρία, της εορτής 

τοϋ θέρους ατό ύπό κατασκευήν ' Εατι-
ατόριον - Ζαχαροπλαστεϊον. Αριστερά του ό
Διευθυντής τοϋ Εργοστάσιου κ. PAUL και
δεξιά του ή κ. DUSSARDIER και ol κ.κ.
LANSELLE, ΓΚΕΡΤΣΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
Ν1ΔΗΣ, DUSSARDIER και DESCOUBES.

Notre Directeur Général M. MASSOL (deuxième 

à droite) pendant Vallocution prononcée 

au cours d'un apéritif donné à l'occasion 

de la fête de l'Eté au Restaurant -
Pâtisserie en construction. A sa gauche, le
Directeur de l'Usine M. PAUL et à droite
Mme DUSSARDIER et MM. LANSELLE, 

GUE RTS OS, CONSTANTINIDIS,
DUSSARDIER et DESCOUBES.

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ καλοκαιριού εδόθησαν πολυάριθμες παραστάσεις 

αρχαίου δράματος στό θέατρο Δελφών.
Αριστερά, φωτογραφία από τήν παράστασι Ιφιγένεια εν Αύλίδι.

Plusieurs représentations de théâtre classique ont été
données dans l'amphithéâtre de Delphes pendant l'été. A
gauche, une photo prise au cours de la représentation d'Iphi-
genie à Aulis.
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Στις 3 Σεπτεμβρίου στην εκκλησία της
Αναλήψεως Ασπρων Σπιτιών ετελέσθη
σαν οι γάμοι τον κ Σ Στρεβινιώτη της
Υπηρεσίας Συντηρήσεως μετά της δίδος
Ε Μπρουσιανοϋ Παράνυμφος παρέστη δ
κ Έμμ Παναγιωτόπονλος Εργοδηγός
Ηλεκτρολόγος

Le 3 Septembre en l'Eglise de l'Ascension

à Aspra Spitia a eu lieu le mariage

de M S Streviniotis du Service
Entrelien et de Melle Ε Broussianou
Témoin M Ε Panayotopoulos Agent
de maîtrise Electricien

Αναμνηστική φωτογραφία ληφθείσα αμέσως μετά τον άγιασ
μόν επί τχ ένάρξει των μαθημάτων τοΰ Δημοτικού Σχολείου
Ασπρων Σπιτιών

Photo prise après la célébration de l'inauguration de Γ
Ecole Primaire d Aspra Spitia

Την 4ην Οκτωβρίον 1967 ετελέσθησαν τά εγκαίνια τοϋ
Γυμνασίου Ασπρων Σπιτιών Ανωτέρω ό Διευθυντής τοϋ
Εργοστασίου μας κ PAUL απευθύνει χαιρετισμόν πρός τους
μαθητάς και τους γονείς των περιστοιχιζόμενος άπό τόν
Σεβασμ Μητροπολίτην Θηβών και Αεβαδείας κ Νικόδημον
τόν Αιδεσ ιερέα τών Ασπρων Σπιτιών κ Γρηγόριον τόν
Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ Χριστο
δούλου και τόν Γυμνασιάρχην τοΰ Γυμνασίου Διστόμου κ
Πιέρον

L'inauguration du Gymnase d'Aspra Spitia a eu lieu le
4 Octobre 1967 Ci-dessus le Directeur de l'Usine Monsieur

Paul entouré du Métropolite de Thèbes et Levadia
du Curé d'Aspra Spitia du Président du Comité des Parents
d'Elèves Monsieur Christodoulou et du Directeur du Gymnase

de Distomon Monsieur Pieros s'adresse aux élèves
et à leurs parents
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Το χωριό Στείρι. Γενική αποψις.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Le village de Stiri : Vue générale.

RENCONTRE DES VILLAGES VOISINS

ΣΤΕΙΡΙ   και   KYPIAKI	STIRI    et KYRIAKI

Μέσα στά πλαίσια της καλύτερης άλληλογνωριμίας μας
και της συνδέσεως τοϋ νέου μας χωριοϋ, των Άσπρων Σπιτιών, 

μέ τήν περιοχή, τό περιοδικό μας παρουσιάζει σήμερα
δυο γειτονικά χωριά: Τό "φιλήσυχο" Στείρι και τό "μαγευτικό" 

Κυριάκι, όπως τά αποκαλούν οΐ ίδιοι οΐ κάτοικοι.
Ό συντάκτης του περιοδικού μας τά επισκέφθηκε προσωπικά.
Ήρθε σέ επαφή μέ τούς τοπικούς άρχοντες, συζήτησε μέ
τούς κατοίκους, τά φωτογράφισε και μας δίνει πιό κάτω τις
εντυπώσεις του:

ΣΤΕΙΡΙ
Ό δρόμος από τά "Ασπρα Σπίτια μέχρι τό Στείρι (15,5 χλμ)

μας είναι ήδη γνωστός από τήν προηγούμενη έπίσκεψι στό
Μοναστήρι τοϋ Όσιου Λουκά. Σταματάμε λίγα μέτρα πριν
φθάσωμε στό χωριό, για νά τό καμαρώσωμε καθώς ξαπλώνεται 

στήν πλαγιά ένός λόφου, περιτριγυρισμένο άπό χωράφια 

μέ αμπέλια, έληές και άμυγδαλιές. Παίρνομε τις άπαραί-
τητες φωτογραφίες και συνεχίζομε τόν άσφαλτοστρωμένο

Dans le cadre du rapprochement de notre jeune village
d'Aspra Spitia avec ses alentours, notre bulletin présente
aujourd'hui deux villages voisins: "STIRI", le paisibleet "KYRIAKI", l'enchanteur, surnoms que leur donnent
leurs habitants.

Le rédacteur de notre bulletin s'y est donc rendu, a
pris contact avec les autorités du pays, conversé avec les
habitants et n'a pas manqué de prendre pour vous quelques
photos. Il nous donne aujourd'hui ses impressions.

STIRI
La route d'Aspra Spitia a Stiri (15,5 kms) nous est

déjà familière grâce à la visite précédente au Monastère
d'Ossios Loucas. Quelques mètres avant d'arriver au
village, nous nous arrêtons pour le contempler, tout étalé
sur les pentes d'une colline, entouré de vignobles, d'olivaies
et d'amandaies. Quelques photos, et nous continuons
notre route à travers le village. A gauche l'Ecole Démoti-
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δρόμο πού διασχίζει τό χωριό σχεδόν στό μέσον Αριστερά
μας πρώτη εικόνα τό Δημοτικό Σχολείο και λίγο πιό πέρα
στά δεξιά ή καινούργια λιθόκτιστη έκκλησία της Κοιμήσεως

της Θεοτόκου Συνεχίζουν τά μικρά καφενεία και οί
ταβέρνες πολλές ταβέρνες Μας βεβαιώνουν πώς κάθε βράδυ
γίνεται γλέντι μέ ψητό άρνί ή κατσίκι και μέ ξανθόχρωμο
κρασί Διασκεδάζουν οί ντόπιοι μαζί μέ τούς ξένους πού
φθάνουν κατά όμάδες άπό την γειτονική περιοχή

Στό Κοινοτικό Γραφείο μας ό πρόεδρος ύποδέχεται της
Κοινότητος κ Μπέλλος καί ό Γραμματεύς κ Γεώργιου Μιλούν

μέ πολλή αγάπη γιά τό χωριό τους καί τούς φιλήσυχους
καί έργατικούς κατοίκους του μας δίνουν πρόθυμα πληροφορίες

καί συζητάμε γύρω άπό τά προβλήματα πού τούς
άπασχολοϋν

Τό Στεΐρι χτισμένο σέ ύψόμετρο 450 περίπου μέτρων έχει

σήμερα 300 οικογένειες μέ σύνολο 1000 κατοίκων Εχει
πλήρες Δημοτικόν Σχολεΐον καί έξυπηρετεΐται άπό τόν Σταθ
μόν Χωροφυλακής καί τό Ταχυδρομεΐον Διστόμου Αποτελεί
μία ένορία της Κοιμήσεως τής Θεοτόκου μέ τήν όμώνυμη
έκκλησία πού άποπερατώθηκε τό 1954 μέ εισφορές των κατοίκων

καί δωρεές ομογενών
Τό χωριό εχει τακτική συγκοινωνία μέ τήν Λειβαδιά

τρεις φορές τήν ήμέρα Ξενοδοχείο δέν υπάρχει άλλα μπορεί
κανείς νά μείνη σέ δωμάτια πού διαθέτουν άρκετά σπίτια

Βορειοανατολικά τοϋ χωριού καί λίγα μέτρα μακρυά άπό
τόν ασφαλτοστρωμένο δρόμο ύπάρχει ενα πηγάδι μέ δροσερό
νερό μερικά βαθυπράσινα πλατάνια καί μιά μικρή έκκλησία
τοϋ Όσίου Συμεών Έδώ πανηγυρίζει τό χωριό κάθε χρόνο
τήν Ιην Σεπτεμβρίου

Στό Στεΐρι άνήκει μιά εκτασι 50 περίπου τετρ χιλιομέτρων
άπό τήν όποια τά 35 είναι βοσκότοποι τά 8 καλύπτονται άπό
δάση καί μόνον τά 7 είναι γεωργική γή στήν όποια συμπεριλαμβάνονται

καί τά κτήματα τής Μονής τοϋ Όσίου Λουκά
Έτσι οί κάτοικοι άσχολοϋνται μέ τήν γεωργία σιτηρά λίγα
άμπέλια καί λίγα έλαιόδενδρα μέ τήν κτηνοτροφία 3500
4000 αιγοπρόβατα καί τήν μελισσοκομία πού δίνει θαυμάσιο
θυμαρίσιο μέλι Εχουν δικό τους Γεωργικό Συνεταιρισμό
καθώς καί Συνεταιρισμό Ακτημόνων Καλλιεργητών πού
φρόντισε γιά τήν διανομή στούς κατοίκους ένός μέρους τών
κτημάτων τής Μονής Όσίου Λουκά

Τό μεγαλύτερο όμως εισόδημα τοϋ χωριοϋ προέρχεται
άπό τήν έργασία τών κατοίκων του στήν Εταιρεία μας καθώς
καί στά Μεταλλεία τών Αδελφών Μπάρλου Συμπληρώνεται

δέ καί άπό τήν έργασία τών γυναικών πού κατασκευάζουν
ύφαντά στόν άργαλειό

Ετσι πρόβλημα άνεργίας δέν υπάρχει σήμερα Τό χωριό
δμως άντιμετωπίζει μερικά άλλα σοβαρά προβλήματα καί
κυρίως τό ζήτημα τής ύδρεύσεώς του Τό νερό είναι λιγοστό
προερχόμενο κυρίως άπό πηγάδια τό δέ καλοκαίρι τό πρόβλημα

γίνεται πιό όξύ Σύντομα όμως θά λυθή γιατί έχουν σχε

Στε'ιρι Ή λιθόκτιστη έκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου

Stiri L'église de l'Assomption

Κνριάκι Γυναίκες τον χωρίον πλένονν στη βρύση πού άλλοτε
ελονζοντο οι Έλικωνιάδες Μούσες

Kyriaki Les femmes du village font la lessive à la fontaine
où jadis se baignaient les Muses de l'Hélicon

que un peu plus loin à droite la nouvelle église de pierre
vouées à l'Assomption de la Vierge Et puis ce sont les
traditionnels petits cafés et tavernes Nous nous laissons
dire qu'on s'y amuse chaque soir en dégustant de l'agneau
et du chevreau à la broche tout en buvant du vin blond
et les habitants des villages voisins se mêlent à ceux de
Stiri

Dans le bureau de la commune nous sommes accueillis
par le Président M BELLOS et son secrétaire M GEOR
GIOU Tous deux nous parlent de leur village avec amour
et se louent de leurs administrés C'est de tout cœur qu'il
nous donnent les renseignements qui nous intéressent et
nous discutons des divers problèmes qui les préoccupentStiri est bâti à 450 m d'altitude environ partagé
aujourd'hui entre 300 familles en tout 1.000 hab et bénéficiant

d'une Ecole Démotique complète Administrative
ment le village est desservi par la Gendarmerie et le
Bureau de Postes de Distomon Stiri n'a qu'une paroissedu même nom que son église vouée à l'Assomption de la
Vierge Elle fut achevée en 1954 grâce à la générosité
des paroissiens

Le village est relié à Levadia par car trois fois par
jour Vous n'y trouverez aucun hôtel mais vous pourrez
bénéficier de chambres que les habitants mettent à la
disposition des visiteurs

Poursuivons notre promenade et allons nous asseoir
à quelques mètres de la grande route auprès d'un puits
sous quelques platanes bien verts à l'ombre de la petite
chapelle de St Simeon dont on célèbre la mémoire tous
les ans au 1er Septembre

Stiri s'étend sur environ 50 kms2 répartis en prairies
35 kms2 en bois 8 kms2 et en terres cultivables 7 kms2

seulement Les habitants s'occupent ainsi d'agriculture
céréales quelques vignes et quelques oliviers d'élevage
3.500 à 4.000 chèvres et moutons et d'apiculture le

miel de Stiri parfumé au thym est en effet savoureux
Le village possède une coopérative agricole groupanttous les propriétaires et une coopérative pour les agriculteurs

dépourvus de terre qui distribue aux intéressés
des parcelles de terrains appartenant au Monastère d'Os
sios Loucas

Les femmes apportent également leur contribution au
revenu familial avec leurs métiers à tisser mais il faut
bien signaler que le plus grand revenu du village provientdu travail des habitants auprès de notre Société et des
Frères Barlos

Le problème de chômage n'existe plus de nos joursPar contre le village connaît d'autres problèmes dont
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Κυριάκι Ή Μαθητική Βιβλιοθήκη

Kyriaki La Bibliothèque Scolaire

δόν τελειώσει οί απαραίτητες διατυπώσεις για την μεταφορά
τοδ νεροΰ μιας μικρής πηγής πού βρίσκεται κοντά στο Μοναστήρι

στη θέσι ΣκαμνάΉ έκτέλεσις έργων αποχετεύσεως ή ΐδρυσις Κοινοτικής
Βιβλιοθήκης και ή όργάνωσις συνεργείου για την καθαριότητα

τοϋ χωριοϋ αποτελούν έπίσης στόχους των κατοίκων
τοΰ Στειρίου και των έκπροσώπων τής Κοινότητος των

Αφήνοντας τό Στεϊρι άφήνομε και τή σκέψι μας να άνα
τρέξη μερικές χιλιάδες χρόνια πίσω γιά νά βρεθούμε
στην αρχαία Στείριδα Ηταν πόλις τής νοτιοανατολικής
Φωκίδος 60 περίπου στάδια από την Αμβροσσον δηλ τό
Δίστομον χτισμένη στά χρόνια τής έποχής τοΰ Θησέως
Είχε ναόν τής Δήμητρος τής Στειρίτιδος καί άγαλμα από
πεντελικό μάρμαρο Κατεστράφη από τόν Φίλιππον τόν Β
κατά τόν Φωκικόν πόλεμον 355 346 π.χ ξαναχτίστηκε
αργότερα και τό 198 π.Χ κατελήφθη άπό τούς ΡωμαίουςΉ άκριβής θέσις τής άρχαίας Στείριδος βρίσκεται άνατολικά
τής Μονής τού Όσιου Λουκά άριστερά τοΰ δρόμου πού
όδηγεΐ στό Κυριάκι

ΚΥΡΙΑΚΙ
Ενάμισι περίπου χιλιόμετρο μετά τό Στεϊρι συναντάμε

ξανά τήν διασταύρωσι μέ τήν γνωστή πινακίδα Δεξιά πρός
Οσιον Λουκάν Άριστερά πρός τό Μαγευτικό Κυριάκι

Ανυπομονώντας λοιπόν νά κάνωμε τή γνωριμία του στρίβομε
άριστερά Έπί δύο περίπου χιλιόμετρα ό δρόμος είναι άσφαλ
τοστρωμένος Υστερα ακολουθεί ό σκυρόστρωτος πού περνά
στό μέσον μιας μικρής κοιλάδας σχεδόν γυμνής καί αρχίζει
σέ λίγο νά άνεβαίνη τις βουνοπλαγιές τοΰ Ελικώνα Σέ κάθε
στροφή παρουσιάζεται μπροστά μας μιά καινούργια εικόνα
όμορφη γραφική Πλαγιές γεμάτες θάμνους ρεματιές καί
πιό ψηλά τά έλατα λυγερόκορμα καί βαθύσκιωτα Ελατα πού
άρχίζουν νά φυτρώνουν ακριβώς έκεϊ πού τελειώνουν τά
αμπέλια μέ τις συκιές καί τις αμυγδαλιές

Απορροφημένοι άπό τή γραφικότητα τοΰ τοπίου ξεχνάμε
σχεδόν τήν κακή κατάστασι τοΰ δρόμου καί άντικρύζομε
έπί τέλους τό Κυριάκι Φωλιασμένο άνάμεσα στά βουνά χαίρεται

τήν άπεραντοσύνη τοΰ πράσινου καί άναπνέει τις ευωδιές

τοΰ θυμαριού καί τών έλάτων πού τό περιβάλλουν Σταματάμε

στήν μικρή κεντρική πλατεία τού χωριοΰ πού τή
σκιάζουν λεΰκες καί πλατάνια Αύγουστος μήνας κοντεύει
μεσημέρι ό ήλιος πυρώνει τά πάντα κι όμως κάτω άπ τόν
πλάτανο μόλις πού κρατιόμαστε νά μή φορέσωμε πουλόβερ

Υψόμετρο 800 περίπου μέτρα
Τό χωριό μοιάζει έρημο άπό ένήλικες κατοίκους

Ολοι έργάζονται άκόμη καί οί γυναίκες Ετσι μας ύποδέ
χονται μ έγκαρδιότητα μερικοί έργαζόμενοι τής Εταιρείας
μας πού έτυχε νάχουν ρεπό ή νά έργάζωνται νυκτερινή
βάρδια Σέ λίγο συναντάμε τόν Γραμματέα τής Κοινότητος
κ Σιάρκα καί τόν δημοδιδάσκαλον κ Γκώνια Μας δέχονται

l'importance n'est pas moindre tel celui de l'eau Celle-ci
en effet ne provient que de puits et en été la pénurie est
grande On pense que ce problème sera résolu très vite car
les formalités du projet pour l'adduction des eaux de la
source de Skamna près du Monastère sont presque
terminées

La commune doit également songer au problème de
l'évacuation des eaux usées à celui du nettoyage de la
cité sans oublier une préoccupation d'ordre moins terre
à terre la création d'une bibliothèque communale

Et voilà il nous faut déjà penser à quitter Stiri non
sans essayer toutefois de revenir pour un instant seulement

à quelques milliers d'années en arrière afin de
retrouver l'ancienne cité de Stiri

C'était une ville au Sud-Est de la province de Fokis
à 60 stades environ d'Amvrissos c'est-à-dire de Distomon
ville bâtie à l'époque de Thésée Le temple appartenant à
la Déesse Dimitra Stiritis et sa statue était en marbre de
Penteli La ville fut détruite par Philippe II pendant la
guerre de Fokis 355-346 avant J.C Elle a été reconstruite
plus tard et en 198 avant J C a été soumise aux Romains
La place exacte de l'ancienne Stiris se trouvait à l'Est du
Monastère d'Ossios Loucas à gauche de la route qui
conduit à Kyriaki

KYRIAKI
Un kilomètre et demi environ après Stiri nous rencontrons

de nouveau la route d'Ossios Loucas mais nous
tournons à gauche pour aller à Kyriaki l'enchanteur
Nous avons hâte de faire sa connaissance La route est
asphaltée sur deux kms et c'est ensuite une pente douce
à travers une vallée presque dénudée avant de grimper
les pentes de l'Hélicon A chaque tournant une nouvelle
image se dresse devant nous belle et pittoresque Les
pentes que dévalent des torrents sont couvertes de buissons

et plus haut de majestueux et sombres sapins commencent

là où finissent les vignobles les figuiers et les
amandiers

Absorbés par ce paysage pittoresque nous en oublions
le mauvais état de la route et nous voici enfin devant
Kyriaki niché dans la montagne entouré de verdure
imprégné des senteurs de thym et de sapin

Nous nous arrêtons sur la place centrale du village
ombragée de platanes et de peupliers C'est le mois d'août
il est près de midi le soleil brûle et cependant à l'ombre
des arbres il fait si frais qu'un lainage s'imposerait
altitude 800 m

Κυριάκι Σύγχρονο σπίτι προϊόν τής εργασίας τών κ.κ Λουκά
και Δημητρίου Ζώνα

Kyriaki Une maison moderne construite par MM Loukas
et Dimilrios ZONAS
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σαν παλιούς γνώριμους και συζητούν μαζί μας για τό χωριό
τους πρ'όθυμα και καλόγνωμα Μιλοϋν με περηφάνεια για τό
Κυριάκι και με πολλή άγάπη για τήν Εταιρεία μας στήν όποια
τό χωριό τους χρωστά πάρα πολλά όπως μάς λένε

Πρώτος κάτοικος τοϋ χωριοϋ ήταν κάποιος κτηνοτρόφος
Κυριάκος Πριν από πολλά χρόνια ήρθε κι1 έφτιαξε τη στάνη
του εδώ πού άλλοτε τραγουδούσαν οί έννέα Μούσες οί Έλι
κωνιάδες κόρες τοϋ Διός και της Μνημοσύνης

Σήμερα τό Κυριάκι εχει 845 οικογένειες κι ό πληθυσμός
του ανέρχεται σέ 2511 κατοίκους Έχει Νηπιαγωγείο πλήρες
Δημοτικό Σχολείο και τριτάξιο Γυμνάσιο πού άρχισε νά
λειτουργη άπό τόν περασμένο χρόνο Αξιοσημείωτο είναι
ότι διαθέτει καί Μαθητική βιβλιοθήκη πού ιδρύθηκε μέ
εισφορές τών κατοίκων της κοινότητος τής δικής μας Εταιρείας

καί τής Μονής τοϋ Όσιου Λουκά Διαβάσαμε επίσης
τό πρώτο τεϋχος τοϋ περιοδικού Μαθητικοί Στοχασμοί
πού εκδίδουν οί μαθηταί τοϋ Γυμνασίου Μιά φροντισμένη
εκδοσι μέ πλούσια καί ενδιαφέρουσα ϋλη καί όμορφες φωτογραφίες

τοϋ χωριού Τά ειλικρινή μας συγχαρητήρια είναι
μικρό δείγμα τής αναγνωρίσεως πού οφείλεται στούς φιλοπρόοδους

κατοίκους τοϋ Κυριακίου
Τό χωριό έχει έπίσης Σταθμό Χωροφυλακής Τηλεφωνείο

Ιατρείο Κοινοτικό Γραφείο Μεταβατική εδρα τοϋ Ειρηνοδικείου

Διστόμου τρία μικρά ξενοδοχεία καί μιά μεγάλη
εκκλησία τοϋ Τιμίου Προδρόμου πού πανηγυρίζει στις 29
Αύγουστου

Υπάρχουν ακόμη αρκετά καταστήματα καφενεία ταβέρνες

καί ενα καλό τουριστικό κέντρο Έχει δύο Συνεταιρισμούς
Δασικό καί Γεωργικό Αποθηκευτικό Κέντρο λιπασμάτων

καί γεωργικών έφοδίων καί τρία σύγχρονα υδραυλικά
έλαιοτριβεΐα Η συγκοινωνία μέ τήν Λειβαδιά εκτελείται
τακτικά δυό φορές τήν ήμέρα

Άπό τά 130 τετρ χιλιόμετρα πού ανήκουν στό Κυριάκι
τά 38 καλύπτονται άπό δάση τά 73 είναι βοσκότοποι καί τά
10 περίπου είναι γεωργική γή Μέχρι τό 1951 τό χωριό ήταν
πολύ φτωχό Τά εισοδήματα άπό τήν γεωργία σιτηρά όσπρια
λάδι καί λίγο κρασί τήν κτηνοτροφία καί τήν υλοτομία
δέν ήσαν άρκετά Άπό τό 1951 όμως άρχισαν οί εργασίες στά
Μεταλλεία τής περιοχής Τό 1953 1954 έγινε ή διανομή
κτημάτων τής Κωπαΐδος σέ άκτήμονας καλλιεργητάς καί τό
Κυριάκι πήρε 3500 στρέμματα Έτσι τά εισοδήματα αύξή
θηκαν ή άνεργία καί ή ύποαπασχόλησις ΰπεχώρησαν για
νά έξαλειφθοϋν τελείως μέ τήν ίδρυσι τοϋ Εργοστασίου τής
Εταιρείας μας

Σήμερα όλοι οί κάτοικοι έργάζονται άνδρες καί γυναίκες
Άλλοι έποχιακώς στά κτήματα καί στά Μεταλλεία βωξίτου
καί άλλοι μονίμως στήν Εταιρεία μας Έτσι κατάφεραν νά
ξαναφτιάξουν τό χωριό τους πού είχε καταστροφή τρεις
φορές κατά τήν κατοχή άπό τούς Γερμανούς καί νά ζοΰν
ήσυχοι καί ευχαριστημένοι

Τά βασικά τους προβλήματα είναι ή κατασκευή μιας δεξαμενής

καί ή έπέκτασις τοϋ δικτύου ύδρεύσεως ή άποκατά
στασις τοϋ δρόμου πού όδηγεί στό χωριό τους καί ή βελτί
ωσις τοϋ έσωτερικοϋ όδικοϋ δικτύου

Εύχόμαστε νά βροΰν πολύ γρήγορα τή λύσι τους τά προβλήματα

αύτά καί κυρίως νά έπισκευασθή ό δρόμος γιά νά
μποροϋμε νά έπισκεπτώμεθα τό μαγευτικό Κυριάκι πιό
συχνά Απέχει μόλις 29 χιλιόμετρα άπό τά Άσπρα Σπίτια

Le village semble désert Tout le monde travaille
même les femmes Nous sommes ainsi reçus par quelques
ouvriers de notre Société pour l'instant en congés ou
bien appartenant aux postes de nuit Le secrétaire de la
Commune M SIARKAS ainsi que le maître d'école
M GONIAS nous accueillent amicalement et nous nous
entretenons avec eux

Ils sont très fiers de leur village et ont beaucoup de
considération pour notre Société à laquelle ils attribuent
la prospérité actuelle du lieu

Le premier habitant du village était un berger nommé
Kyriakos Il avait bâti sa hutte là où dans l'ancien temps
chantaient les muses de l'Hélicon filles de Zeus et de Mni
mossini

Actuellement Kyriaki est habité par 845 familles et
sa population dépasse 2.522 habitants Il bénéficie d'une
école démotique complète d'un jardin d'enfants et depuis
l'année dernière d'un gymnase de trois classes Il possède
à la disposition des élèves une bibliothèque bâtie grâce à
la participation des habitants de notre Société et du
Monastère d'Ossios Loucas Les élèves du gymnase publient
un journal dont nous avons lu le premier exemplaire
intitulé Réflexions Scolaires C'est une édition soignée
contenant des articles intéressants et de belles photos du
village Nos sincères félicitations aux habitants de Kyriaki
qui vont de l'avant

Le village a sa propre Gendarmerie son centre de télécommunications

son dispensaire Le Tribunal est une
annexe de celui de Distomon II y a trois petits hôtels et une
grande église vouée à Timios Prodromos dont la fête est le
29 Août

Nous y trouvons également quelques magasins des
cafés des tavernes ainsi qu'un restaurant touristique
Deux Associations l'une forestière et l'autre agricole
avec un dépôt d'engrais d'approvisionnements agricoles
et trois moulins à huile La communication avec Levadia
se fait deux fois par jour

Kyriaki s'étend sur 130 kms carrés dont 38 boisés
73 de prairies et 10 de champs cultivés Jusqu'en 1951
le village était très pauvre Les revenus de la culture des
céréales de l'huile et du vin de l'élevage de l'abattage
des arbres n'étaient pas suffisants En 1951 les mines de la
région ont été mises en service En 1953-1954 3.500
hectares de terres cultivables de Copaïs ont été distribuées
aux agriculteurs de Kyriaki Ainsi les revenus ont augmenté

et le chômage a disparu complètement surtout depuis
l'installation de notre Usine dans la région

Aujourd'hui tous les habitants hommes et femmes
travaillent soit en occupation saisonnière dans les champs
soit aux mines de bauxite soit à notre Usine Ils ont ainsi
pu reconstruire leur village qui avait été détruit pendant
l'occupation allemande A présent ils vivent tranquilles
et satisfaits

Les problèmes essentiels sont l'approvisionnement en
eau l'amélioration de la route qui conduit à leur village
et du réseau routier dans le village même

Nous espérons qu'ils trouveront rapidement des solutions

à ces problèmes particulièrement à celui de la route
pour nous permettre de nous y égarer plus souvent Kyriaki

l'enchanteur n'est qu'à 29 kms d'Aspra Spitia

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
σταλμένο άπό τήν Σούζυ Κούτση S.T.G

Πώς γίνεται ό καθαρισμός τοϋ νεροϋΓια νά καθαρίσουμε τό νερό τό πλένομε Μπορούμε
επίσης νά τό βράσουμε καί νά τό χτυπήσουμε έν
συνεχεία μ ενα πηρούνι γιά νά φύγουν ot σκόνες καί
τ άλλα μικρόβια

Ποιός είναι ό ΠαστέρΌ Παστέρ είναι ένας μέγας σοφός πού έφεϋρε τήν
ευλογιά τήν όστρακιά καί πολλές άλλες αρρώστιες
Είναι ίνας εύεργέτης τής άνθρωπότητος

Τό κλίμα καί τά ΰδατα της Μεγάλης Βρεταννίας είναι
ύγρά

Τό μητρικό γάλα είναι προτιμώτερο άπό τό αγελαδινό
λόγω καλυτέρας εμφανίσεως

Τί είναι τό θερμόμετρο
Τό θερμόμετρο είναι όργανο πού μετράμε τόν καιρό

στό εσωτερικό τοϋ σώματος

Απόσπασμα επιστολής Ό πατέρας μου έλαβε
τήν έπιστολήν σας τοϋ περασμένου μηνός άλλα δέν
μπόρεσε ν άπαντήση γιατί πέθανε τήν άλλη μέρα
Σας παρακαλώ εύαρεστηθήτε νά τόν συγχωρήσετε
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ - PEVUE

.και ο Ελληνικός Τύπος  ...et la Presse Hellénique

Ή εκδοσις της "AL - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ" έχαιρετί-
σθη άπό τόν έλληνικόν τύπον μέ σχόλια ιδιαίτερα κολακευτικά. 

Παραθέτομεν κατωτέρω αποσπάσματα άπό
σχετικά δημοσιεύματα ώρισμένων έφημερίδων , τόσον
του Αθηναϊκού, δσον καΐ τοϋ έπαρχιακοϋ τύπου :

***
"Ή Διεύθυνσις της έταιρίας Αλουμίνιον της Ελλάδος,

αποβλέπουσα μέ ίδιαιτέραν στοργήν εις τόν παράγοντα άν-
θρωπον, άνέλαβεν τήν πρωτοβουλίαν δια τήν εκδοσιν ένός
διμηνιαίου περιοδικού έντυπου, τοϋ όποιου ήδη έκυκλοφόρη-
σεν τό πρώτον τεϋχος είς καλαίσθητον έμφάνισιν και ένδια-
φέρουσαν ϋλην.

Τό περιοδικόν είναι άφιερωμένον είς τό προσωπικόν τής
έταιρίας και πρόκειται νά άποτελέση τόν συνδετικόν κρίκον
μεταξύ των έργαζομένων είς τό Αλουμίνιον της Ελλάδος,
όχι μόνον είς τόν έπαγγελματικόν άλλα και είς τόν κοινωνικόν
και άνθρωπιστικόν τομέα...

...Δέον νά σημειωθή, δτι τό περιοδικόν συντάσσεται είς
δύο γλώσσας, τήν έλληνικήν και τήν γαλλικήν, έπροξένησε
δέ έντύπωσιν ό έπιμελημένος τρόπος της έκδόσεώς του".

"ΗΜΕΡΗΣΙΑ" 5.7.67

**·
"Στήν προσπάθεια της γιά τήν σύσφιγξι τών έπαγγελμα-

τικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ τοϋ προσωπικού της,
ή έταιρία Αλουμίνιον τής Ελλάδος έξέδωσε ενα περιοδικόν, 

σκοπός τοϋ όποιου είναι ή ένημέρωσις τών ύπαλλήλων
τής έπιχειρήσεως σέ όλες τις δράστη ριότητές της, καθώς
και ή άνάπτυξις τών δύο χωριών, όπου μένουν οί έργαζόμενοι
στό έργοστάσιο τής Παραλίας Διστόμου".

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ" 10.8.67

***
"ΝΕΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ. Έάν, πράγματι, ύπάρχη μία έταιρία 

ή όποια νά χρειάζεται τό "περιοδικόν της," ώς είδος σχεδόν 

πρώτης άνάγκης, αύτή είναι ή Α.Ε. Αλουμίνιον τής Ελλάδος. 

Τό περιοδικόν (εκδοσις τής έταιρίας) έκυκλοφόρησεν
έσχάτως και είναι — όπως και όλα τοϋ είδους του — άφιερωμένον 

είς τό προσωπικόν. Διατί ή εκδοσίς του έκάλυψε ενα
κενόν δέν είναι δύσκολον νά κατανοηθή. Άρκεΐ νά ύπογραμ-
μισθή, ότι όλοι, περίπου, οί έργαζόμενοι είς τήν έταιρίαν
(έπιστημονικόν και έργατικόν προσωπικόν) έχουν, κατά κάποιον 

τρόπον, άπομονωθή άπό τόν ύπόλοιπον κόσμον, έδη-
μιούργησαν μίαν ίδικήν των, νέαν, πολιτείαν (προικισμένην
μέ όλας τάς συγχρόνους ανέσεις) τά "Ασπρα Σπίτια, κοντό
είς τό βιομηχανικόν των συγκρότημα και, έπομένως, έχουν
περισσοτέραν άνάγκην νά έλθουν πιό πολύ "κοντά" ό ενα;;
είς τόν άλλον και νά άποκτήσουν ενα έντυπο "δικό τους'
πού θά άσχολήται μέ τά ιδικά των προβλήματα".

"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ" 7.8.67

**»
"Επιμελημένο και μέ ένδιαφέρουσαν ϋλην έκυκλοφόρησε

τό πρώτο τεϋχος τής διμηνιαίας έκδόσεως τής Α.Ε. Αλουμίνιον 
τής Ελλάδος, άφιερωμένον εις τό προσωπικόν τής

έταιρίας...
Υποδεχόμενοι μέ χαράν τήν άνωτέρω εκδοσιν, εύχόμεθα

εις αυτήν  βελτίωσιν και μακροημέρευσιν."
"ΒΟΙΩΤΙΑ" 16.7.67

***
"Ό MESSAGER D'ATHENES χαιρετίζει μέ όλως ιδιαίτερη 

εύχαρίστησι τήν κυκλοφορία μιας διμηνιαίας έκδόσεως,
πού οφείλεται στις φροντίδες τής Α.Ε. Αλουμίνιον τής Ελλάδος 

και είναι άφιερωμένη στό προσωπικό της...
Ή πολύ καλή ποιότης τοϋ χαρτιοϋ, οί έντυπωσιακά καλλιτεχνικές 

φωτογραφίες, ή εκφρασις και τό ϋφος τοϋ λόγου,

La Presse Hellénique a réservé les plus flatteurs
éloges à notre bulletin "AL -REVUE". Nous citons,
ci-dessous, quelques extraits de ces publications parus
dans certains journaux d'Athènes et de la province:

***
"La Direction de la Société ALUMINIUM DE GRECE,

dans l'intérêt qu'elle porte aux problèmes humains de son
Personnel, a pris l'initiative de publier un bulletin bimestriel
dont le premier numéro est déjà paru, artistique dans sa présentation, 

intéressant dans son fond.
Le bulletin est consacré au Personnel de la Société et sera le

lien entre les travailleurs d'ALUMINIUM DE GRECE tant
du point de vue professionnel que du point de vue social et
humain. . .

Il est à noter que le bulletin paraît en grec et en français et
que le soin apporté à sa publication a produit le meilleur effet".

"IMERISSIA" 5.7.67
***

"Afin de resserrer les liens professionnels et sociaux de son
Personnel, la Société ALUMINIUM DE GRECE a publié
un bulletin ayant pour but d'informer ses employés sur toutes
les activités de l'Entreprise et sur l'évolution des deux cités,
qui hébergent les agents travaillant à l'Usine de Paralia Di-
stomou".

"IKONOMIKOS TACHYDROMOS" 10.8.67
***

"NOUVELLE REVUE. — S'il existe vraiment une Société
qui ait besoin de "sa revue", comme d'un article presque de
première nécessité, c'est bien la S.A. ALUMINIUM DE
GRECE. Le premier bulletin (publié par celle-ci) est sorti dernièrement 

et — comme tous ceux de son genre — est consacré
au Personnel. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il
a comblé un vide. Il suffit, en effet, de souligner que les agents
qui travaillent à l'Usine (aussi bien les techniciens que les ouvriers) 

vivent particulièrement isolés dans une cité qu'ils ont
créée, Aspra Spitia, qui est la leur (avec tout le confort moderne) 

à proximité du complexe industriel. -Ils ont ainsi besoin
de se sentir plus près les uns des autres, d'avoir leur "propre',
bulletin qui traite de leurs propres problèmes".

"VIOMICHANIKI EPITHEORISSIS" 7.8.67
***

"Soigné dans sa présentation, intéressant dans son fond, est
paru le premier numéro de la publication bimestrielle de la
S.A. ALUMINIUM DE GRECE, consacré au Personnel de
la Société. . .

Nous accueillons avec joie la publication, ci-dessus, et lui
souhaitons succès et prospérité."

"VIOTIA" 16.7.67
***

"Le Messager d'Athènes prend un plaisir tout particulier
à saluer la parution d'une publication bimestrielle due aux
soins d'ALUMINIUM DE GRECE et destinée à son Personnel.

Le fort beau papier, les documents photographiques d'une
saisissante création artistique, le ton et le style qui intéressent
et passionnent les initiés sans pour autant effaroucher les profanes : Autant de maîtres - atouts qui font de ce bulletin une
revue.

LE "MESSAGER D'ATHENES" 7.7.67

πού προκαλεί τό ένδιαφέρον και συναρπάζει τούς ειδήμονες
χωρίς έν τούτοις νά ένοχλή τούς μή ειδικούς, είναι τά βασικά
χαρακτηριστικά, πού κάνουν τό περιοδικό μιά πραγματική
έπιθεώρησι...

"LE MESSAGER D'ATHENES" 7.7.67
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ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝ

17.7.67 Ό κ Ιωάννης Γκώνιας τοϋ Χυτηρίου καί
ή δις Παγώνα Βιέννα

17.8.67 Ό κ Λάζαρος Σούλης των Δ/κών Υπηρεσιών
και ή δις Ελένη Άντζουλάτου

Î9.8.67 Ή δις Ιωάννα Κυρίκου τοϋ Τμήματος Άλου
μίνας καί ό κ Παναγ Μελετάκος

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ

I 5 67 Ό κ Πασχάλης Κωστόπουλος τής Ηλεκτρο¬
λογικής Υπηρεσίας καί ή δις Μαγδαληνή
Παλιούρα

2.5.67 Ό κ Γεώργ Μίτζας τής Ηλεκτρολογικής
Υπηρεσίας καί ή δις Ρουμπίνα Τσούμπρα

7.5.67 Ό κ Άναστ Λουκίδης τής Ηλεκτρολογικής
Υπηρεσίας καί ή δις Μαρία Τσιροπούλου

7.5.67 Ό κ Δημ Κορομπίλης τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως

καί ή δις Ανθούλα Πικιλίδου
14.5.67 Ό κ Άθαν Αποστόλου του Τμήματος

Παραγ Ενεργείας καί ή δις Αγλαΐα Κα
κοσαίου

21.5.67 Ό κ Εύθύμιος Πολυζωίδης τής Υπηρεσίας
Μέτρων καί Ρυθμίσεων καί ή δις Βασιλική
Δαλαρίδου

28.5.67 Ό κ Παύλος Παπαθανασίου τής Άλουμίνας
καί ή δις Ελευθερία Ταμπάκη

4.6.67 Ό κ Νικόλ Παππάς τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως

καί ή δις Αικατερίνη Παπαδημη
τρίου

II 6.67 Ό κ Εύάγγ Σκουρολιακος τής Υπηρεσίας
Συντηρήσεως καί ή δις Εύθυμία Γκέκα

18.6.67 Ό κ Λουκάς Μοϋργος τής Άλουμίνας καί
ή δις Βενετσάνα Κράλη

18.6.67 Ό κ Βασίλ Χαμούλιας τοϋ Χυτηρίου καί
ή δις Τριανταφ Παπαδοπούλου

25.6.67 Ό κ Άθαν Καρούζος του Αλουμινίου καί
ή δις Ευμορφία Κράβαρη

25.6.67 Ό κ Χαρ Κυριακίδης τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως

καί ή δις Μαυρέτα Μάνθου

2.7.67 Ό κ θεόδ Ματάνοβιτς τής Υπηρεσίας
Μέτρων καί Ρυθμίσεων καί ή δις Βασιλική
Έπιθυμιάδου

9.7.67 Ό κ Ιωάννης Καπερώνης τοϋ Αλουμινίου
καί ή δις Βασιλική Στάμου

29.7.67 Ό κ Σταϋρος Δαμουλάκης τής Υπηρεσίας
Συντηρήσεως καί ή δίς Ειρήνη Παπαδοπούλου

20.8.67 Ό κ Ιωάννης Βαρδάκης τής Άλουμίνας
καί ή δίς Πόπη Παπαδοπούλου

ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ

12.4.67 Κόρη Ή κ καί ό κ Παναγιώτης Σάλτη ς τοϋ
Χυτηρίου

19.5.67 Κόρη Ή κ καί ό κ Χαρ Μητραντζούλης
τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως

30.5.67 Κόρη Ή κ καί ό κ Δήμος Καρούζος τής
Υπηρεσίας Οικισμού

1.6.67 Γυιό Ή κ καί ό κ Γεώργ Σκανιακός τοϋ
Αλουμινίου

19.6.67 Κόρη Ή κ καί ό κ Νικ Ρουσσόπουλος
τής Άλουμίνας

28.6.67 Κόρη Ή κ και ό κ Κων Αγγέλου τής
Ήλεκτρολ Υπηρεσίας

30.6.67 Γυιό Ή κ καί ό κ Γεώργ Κατακαλέας
τοϋ Γραφείου Μελετών

5.7.67 Γυιό Ή κ καί ό κ Ίωάν Γεωργακόπουλος
τής Υπηρεσίας Μέτρων καί Ρυθμίσεων

11.7.67 Κόρη Ή κ καί ό κ Δημ θεοδωρόπουλος
Εργοδηγός Αλουμινίου

13.7.67 Κόρη Ή κ καί ό κ Χριστόδ Ρέντζος Εργοδηγός

Αλουμινίου
16.7.67 Κόρη Η κ καί ό κ Ίωάν Παπαγεωργίου

των Ηλεκτροδίων
1.8.67 Κόρη Ή κ καί ό κ Στυλ Μπέλλος τής

Άλουμίνας
4.8.67 Κόρη Ή κ καί ό κ Κωνστ Στυλιανίδης τοϋ

Χημείου
7.8.67 Κόρη Ή κ και ό κ Κωνστ Περδίκης τής

Άλουμίνας
12.8.67 Γυιό Ή κ καί ό κ Βασίλ Αντωνάκης τής

Άλουμίνας
17.8.67 Γυιό Ή κ και ό κ Σταμ Σμυρνιώτης Εργοδηγός

Αλουμινίου
25.8.67 Κόρη Ή κ καί ό κ Γεώργ Γραντζιώτης τοϋ

Ξυλουργείου

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ ΜΑΣ

Κατά τό περασμένο δίμηνο τό Εργοστάσιο
μας δέχτηκε τΙς έξης έπισκέψεις

ΣτΙς 8 Ιουλίου τήν έπίσκεψι των συνέδρων της
Διασκέψεως τών Διευθυντών των Ινστιτούτων

Βιομηχανικής Ερεύνης ή όποια έλαβε χωράν

εις Αθήνας υπό τήν αιγίδα τοΰ ΌργανισμοΟ
Βιομηχανικής Αναπτύξεως τών Ηνωμένων Εθνών

UNIDO Τούς έπισκέπτας συνώδευεν ό
κ KATKHOUDA της UNIDO καί οί κ κ Γεράκης
καί Ξυδιάς της ΕΤΒΑ

Στίς 10 Ιουλίου τήν έπίσκεψι τοϋ κ ΜΟΝ
SAINGEON μέλους τοϋ Δ Συμβουλίου τής Εταιρείας

μας
ΣτΙς 12 Ιουλίου τήν έπίσκεψι τοϋ κ MARCHANDISE

Διευθύνοντος Συμβούλου τής Εταιρείας

μας
ΣτΙς 23 Ιουλίου τήν έπίσκεψι όμάδος ανωτέρων

ύπαλλήλων τοϋ ΙΚΑ συνοδευομένων από τόν
κ ΚΥΡΗΝ Δ/ντήν τής Υγειονομικής Υπηρεσίας
τοϋ ΙΚΑ περιοχής Αθηνών καί τόν άναπληρω
τήν του κ ΞΕΝΟΝ καί από τόν κ TENTΑΝ
Προϊστάμενον της Υπηρεσίας Νοσοκομειακής
περιθάλψεως τοϋ ΙΚΑ Αθηνών

Στίς 7 Αυγούστου τήν έπίσκεψι τοϋ κ ΜΕΡ

ΚΑΤΗ Διευθυντού παρά τ<1 Υπουργείω Βιομηχανίας

ΣτΙς 15 Αυγούστου τήν έπίσκεψι τοϋ έν Αθήναις

Πρέσβεως της Γαλλίας καθώς καί τοϋ κ
καί τής κ YVES ROBERT Αντιπροέδρου τής Εταιρείας

HOWMET

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Τήν Ιην Ιουλίου 1967 έγιναν οι έξης προαγωγές
στην Ηλεκτρολογική Υπηρεσία τοΰ Εργοστασίου

μας
Ό κ Γεώργ ΜΠΕΓ ΙΩΡΓΗΣ προήχθη εις

τόν βαθμόν τοΰ Βοηθοΰ Αρχιεργοδηγοΰ καί ol
κκ Μιχ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ Ιωάννης ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
καί Παν ΣΑΒΒΙΔΗΣ προήχθησαν εις τόν βαθμόν
τοΰ Εργοδηγού

ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ

Χάρις στίς προσπάθειες τοΰ Συλλόγου Γονέων
καί Κηδεμόνων τών μαθητών τοΰ Γυμνασίου
μέ τήν ηθική συμπαράστασι της Εταιρείας μας
καί τήν προσωπική έπέμβασι τοΰ Γενικού Διευθυντού

μας κ MASSOL ή Εθνική Κυβέρνησις ένέ
κρινε τήν λειτουργία πλήρους τριταξίου Γυμνασίου
στα Ασπρα Σπίτια άπό της έρχομένης σχολικής
περιόδου 1967/1968

Τό Γυμνάσιον θα στεγασθή σέ προσωρινό οίκημα

καλώς διαρρυθμισμένο καί έξωπλισμένο
καί μέ κεντρική θέρμανσι τοϋ όποιου τήν κατασκευή

άνέλαβε έξ όλοκλήρου ή Εταιρεία μας

Ο.Τ.Ε

Εντός όλίγου θα άρχίση ή λειτουργία τοϋ
Τηλεφ Κέντρου τοΰ ΟΤΕ στα Ασπρα Σπίτια
Τά μηχανήματα έχουν ήδη αποστολή καί Απομένει

ή έγκατάστασίς των
Τό Κέντρον θα είναι άρχικώς χειροκίνητον καί

θα έπανδρωθή μέ εναν Προϊστάμενο καί ëva Διανομέα

Αργότερα προβλέπεται να μετατροπή σέ
αυτόματο μέ τήν πρόσληψι καί μιας τηλεφωνήτριας

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠρΙν άπό λίγο καιρό συνεστήθη Έρανική Επιτροπή

για τήν άνέγερσι καινούργιας Ορθοδόξου
Εκκλησίας στα Ασπρα Σπίτια

Για τήν κατασκευή της όπως είναι εύνόητο
θα άπαιτηθή ένα σοβαρό χρηματικό ποσό

Κατά συνέπειαν θα πρέπη δλοι μας νά βοηθήσουμε
οσο μπορούμε συμμετέχοντας στόν έρανο

ώστε σύντομα νά βρή τή λύσι του ëva άπό τά σοβαρά

προβλήματα τοΰ χωριοΰ μας
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□ Ε  LA FAMILLE

JOYEUX PROLONGEMENT

Nous vous communiquons, dans
le présent fascicule de notre bulletin,
les événements heureux du dernier
trimestre, prouvant ainsi la vitalité de
la cité d'Aspra Spitia.

Les nouvelles de la famille sont,
en détail, les suivantes:

FIANÇAILLES
17.7.67 M. loan. Gonias, de la Fonderie, et Mlle

Pagona Vienna.

17.8.67 M. Laz. Soulis, des Services Administratifs,
et Mlle Eleni Antzoulatou.

19.8.67 Mlle Ioanna Kyrikou, de l'Alumine, et M.
Panay. Meletakos.

MARIAGES

1.5.67 M. Pasc. Kostopoulos, du Service Electrique,
a épousé Mlle Magdalini Palioura.

2.5.67 M. Georg. Mitzas, du Service Electrique, a
épousé Mlle Roumbina Tsoumbra.

7.5.67 M. Anast. Loukidis, du Service Electrique, a
épousé Mlle Maria Tsiropoulou.

7.5.67 M. Dim. Korombilis, du Service Entretien,
a épousé Mlle Anthoula Pikilidou.

14.5.67 M. Äthan. Apostolou, du Groupe Energétique,
a épousé Mlle Aglaia Kakossaïou.

21.5.67 M. Efthymios Polyzoidis, du Service Mesure
et Régulation, a épousé Mlle Vassiliki Dala-
ridou.

28.5.67 M. Pavlos Papathanassiou, de l'Alumine, a
épousé Mlle Eleftheria Tambaki.

4.6.67 M. Nie. Pappas, du Service Entretien, a épousé
Mlle Aikaterini Papadimitriou.

11.6.67 M. Evangu. Skouroliakos, du Service Entretien, 

a épousé Mlle Efthymia Gueka.

18.6.67 M. Loucas Mourgos, de l'Alumine, a épousé
Mlle Venetsana Krali.

18.6.67 M. Vass. Chamoulias, de la Fonderie, a épousé
Mlle Triantaf. Papadopoulou.

25.6.67 M. Äthan. Karouzos, de l'Aluminium, a
épousé Mlle Evmorfia Kravari.

25.6.67 M. Char. Kyriakidis, du Service Entretien, a
épousé Mlle Mavreta Manthou.

2.7.67 M. Theod. Matanovits, du Service Mesure et

Régulation,  a épousé  Mlle Vassiliki Epithy-
miadou.

9.7.67 M. loan. Kaperonis, de l'Aluminium, a épousé
Mlle Vassiliki Stamou.

29.7.67 M. Stavros Damoulakis, du Service Entretien,
a épousé Mlle Eleni Papadopoulou.

20.8.67 M. loan. Vardakis, de l'Alumine, a épousé
Mlle Popi Papadopoulou.

NAISSANCES

12.4.67 M. Pan. Saltis, de la Fonderie, et Mme font
part de la naissance de leur fille.

19.5.67 M. Char. Mitrantzoulis, du Service Entretien,

et Mme font part de la naissance de leur fille.

30.5.67 M. Dimos Karouzos, du Service Cités, et Mme
font part de la naissance de leur fille.

1.6.67 M. Georg. Skaniakos, de l'Aluminium, et Mme
font part de la naissance de leur fils.

19.6.67 M. Nie. Roussopoulos, de l'Alumine, et Mme
font part de la naissance de leur fille.

28.6.67 M. Const. Anguelou, du Service Electrique,
et Mme font part de la naissance de leur fille.

30.6.67 M. Georg. Katakaleas, du Bureau d'Etudes,
et Mme font part de la naissance de leur fils.

5.7.67 M. loan. Georgakopoulos, du Service Mesure
et Régulation, et Mme font part de la naissance 

de leur fille.

11.7.67 M. Dim. Theodoropoulos, Agent Maîtrise
Aluminium, et Mme font part de la naissance
de leur fille.

13.7.67 M. Christod. Rentzos, Agent Maîtrise Aluminium, 

et Mme font part de la naissance de leur
fille.

16.7.67 M. loan. Papageorgiou, du Service Electrodes,
et Mme font part de la naissance de leur fille.

1.8.67 M. Styl. Beilos, de l'Alumine, et Mme font
part de la naissance de leur fille.

4.8.67 M. Const. Stylianidis, du Laboratoire, et Mme
font part de la naissance de leur fille.

7.8.67 M. Const. Perdikis, de l'Alumine, et Mme font
part de la naissance de leur fille.

12.8.67 M. Vassil. Antonakis, de l'Alumine, et Mme
font part de la naissance de leur fils.

17.8.67 M. Stam. Smyrniotis, Agent Maîtrise Aluminium, 

et Mme font part de la naissance de leur
fils.

25.8.67 M. Georg. Grantziotis, de la Menuiserie, et

Mme font part de la naissance de leur fille.

INFORMATIONS BREVES

VISITES
Au cours des deux derniers mois, notre

Usine a reçu:
Le 8 Juillet, la visite de Congressistes

ayant participé au Congrès des Directeurs
des Instituts de Recherche Industrielle, tenu
à Athènes, sous les auspices de l'UNIDO,
accompagnés de M. KATKHOUDA de l'UNIDO 

et de MM. GERAKIS et XYDIAS de
ΙΈΤΒΑ.

Le 10 Juillet, la visite de M. MONSAINGE-
ON, membre du Conseil d'Administration
de notre Société.

Le 12 Juillet, la visite de M. MARCHANDISE, 

Administrateur Délégué de notre Société.

Le 23 Juillet, la visite d'un certain nombre
de collaborateurs supérieurs de ΙΊΚΑ accompagnés 

de M. KYRIS, Directeur du Service
Santé de la région d'Athènes et de son rem¬

plaçant M. XENOS, et de M. TENTAS, Chef
du Service Assistance Hospitalière de ΓΙΚΑ
d'Athènes.

Le 7 Août, la visite de M. M ER Κ AT I S,
Directeur au Ministère de l'Industrie.

Le 15 Août, la visite de l'Ambassadeur de
France à Athènes, ainsi que celle de M. et
Mme Yves ROBERT, Vice-Président de la
Société HOWMET.

NOMINATIONS

A compter du 1er Juillet 1967, les nominations 

suivantes ont pris effet au Service
Electrique de notre Usine:

M. Geor. BEGIORGIS a été nommé contremaître 

adjoint.
MM. Mich. LOULOUDIS, loan. Κ A VA-

DI AS et Pan. SAVIDIS, ont été nommés a-
gents de maîtrise.

GYMNASE D'ASPRA SPITIA

Grâce aux efforts de l'Association des
Parents d'Elèves du Gymnase, à l'assistance
morale de notre Société et à l'intervention
personnelle de notre Directeur Général M.
MASSOL, le Gouvernement National a approuvé 

le fonctionnement, à partir de l'année
scolaire 1967 1968, d'un Gymnase complet à
trois classes à Aspra Spitia.

Le Gymnase sera installé dans un bâtiment 

provisoire bien aménagé et équipé,
avec chauffage central. Sa construction a été
entièrement prise en charge par notre Société.

O.T.E

Un standard téléphonique sera incessamment 

installé par COTE à Aspra Spitia. Les
appareils sont d'ailleurs déjà sur place.

Au départ, ce standard fonctionnera manuellement 

et son personnel se composera
d'un Chef de Bureau et d'un employé. Une
transformation en standard automatique est
ensuite prévue, et par conséquent l'embauche
d'une standardiste.

EGLISE ORTHODOXE

Un Comité a été récemment constitué,
chargé de réunir les fonds nécessaires à la
construction de la nouvelle Eglise Orthodoxe
à Aspra Spitia, de regrouper et d'étudier tous
les problèmes la concernant.

Il va de soi que cette construction nécessitera 

une somme importante.
Nous sommes, par conséquent, tous appelés 

à y contribuer dans toute la mesure de
nos moyens, afin que soit ainsi résolu un des
problèmes sérieux de notre village.
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ΛΕΣΧΗ ΜΕΔΕΩΝ
Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΣ

CLUB MEDEON
L'ACTIVITE DE NOTRE CLUB

Oi μήνες Ιούλιος και Αύγουστος μέ τις
πολλές άδειες έλάττωσαν όπως ήταν φυσικό
τόν αριθμό τών εκδηλώσεων της Λέσχης
Σ αύτούς τους μήνες άλλως τε τα μέλη απασχολήθηκαν

πιο πολύ μέ την θάλασσα τό ψάρεμα
κ λ π

Oi εκδηλώσεις πού είχαμε σ αύτό τό διάστημα

είναι
ΤΕΝΝΙΣ Σάββατο Κυριακή 17-18.6.67
Συνάντησις της όμάδος μας μέ τήν ομάδα του Πανελληνίου

Αθηνών Επακολούθησε δείπνο μέ χορό

ΒΟΛΛΕ Υ Μετά το τέλος τοϋ τουρνουά για τό όποιο
μιλούσαμε στό προηγούμενο τεύχος έσχηματίσθησαν 4
όμάδες άπό έπιλογή τών παικτών πού εϊχαν λάβει μέρος στό
τουρνουά Σκοπός του σχηματισμού τών τεσσάρων αυτών
όμάδων είναι ή προπόνησις τών ενδιαφερομένων και ή προετοιμασία

του προσεχούς τουρνουά

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ Σ αυτή τήν περίοδο λειτούργησε
κυρίως τό θαλάσσιο σκί μέ πολύ μεγάλο αριθμό συμμετοχών

ΡΕΣΙΤΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ Στις 30.6 διωργανώθηκε
από τή Λέσχη μας ενα ρεσιτάλ τραγουδιού μέ τούς καλλιτέχνες
τής Λυρικής Σκηνής κυρίαν Αΐντα Γρέση και τούς κκ Τάκη
Σκαφίδα και Νίκο Δασκαλάκη

ΧΟΡΟΣ Στις 12.8 ή Λέσχη διωργάνωσε μία χορευτική
βραδυά στα Ασπρα Σπίτια Οί χορευταί ήταν πολυάριθμοι

και τό SHAKE τούς κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ή κίνησι τής βιβλιοθήκης συνεχίσθηκε

κανονικά

Τό Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης έπιθυμεϊ τώρα
πού διαθέτουμε τήν δυνατότητα έπικοινωνίας μέσω
τοϋ περιοδικού ν ανοίξουμε μια στήλη συζητήσεως
μέ τά μέλη καθώς καΐ μέ τούς λοιπούς συναδέλφους
Σ αύτή τή στήλη θα μπορούν τά μέλη νά δώσουν νέες
Ιδέες για έκδηλώσεις καΐ νά έκφράσουν τήν γνώμη τους
ή και τήν διαφωνία τους για τόν τρόπο λειτουργίας της
Λέσχης Πιστεύουμε δτι ή συζήτησι αύτή θα προωθήση
πολύ τήν άνάπτυξι τών δραστηριοτήτων της Λέσχης
και συνεπώς θά ώφελήση τά μέλη Περιμένουμε λοιπόν
γνώμες Ή αλληλογραφία πρέπει ν απευθύνεται πρός
τήν σύνταξι τοϋ περιοδικού

Pendant les mois de Juillet et Août du
fait des congés il était normal que l'activité
du Club diminue De plus ses membres sont
plus attirés par les jeux de plage la pêche etc
pendant ces deux mois d'été

Les manifestations pendant cette période
ont été les suivantes

TENNIS Samedi Dimanche 17-18.6.67 Rencontre de notre
équipe avec celle de PANELLINIOS d'Athènes suivie d'un
dîner dansant

VOLLEY BALL Après le tournoi dont nous parlions dans le
précédent numéro 4 équipes ont été formées par une sélection
de joueurs ayant pris part à ce tournoi La formation de ces

quatre équipes a pour but l'entraînement des intéressés et la
préparation du prochain tournoi

SKI NAUTIQUE Pendant cette période c'est le ski nautique
qui a attiré le plus grand nombre de participants

RECITAL DE CHANT Un récital de chant a été organisé
le 30.6 avec la participation des artistes de Lyriki Skini
Mme Ida Gressis MM Takis Scafidas et Nicos Daskalakis

SOIREE DANSANTE Le 12 Août une soirée dansante a été
organisée à Aspra Spitia Les danseurs étaient nombreux et le
SHAKE les retient jusqu'au petit matin

BIBLIOTHEQUE Le mouvement de la bibliothèque a suivi
son cours normal

Le Conseil d'Administration du Club grâce à la
possibilité de contact que nous offre le bulletin désire
qu'une colonne soit consacrée à une causerie entre les
membres et le reste de nos collègues Dans cette colonne

les membres pourront donner des nouvelles idées
pour d'autres manifestations et exprimer leur avis ou
leur désaccord sur le mode de fonctionnement du Club
Nous croyons que cette causerie aidera beaucoup au
développement des activités du Club au profit des
membres Nous attendons donc vos opinions Le courrier

doit être adressé à la Rédaction du Bulletin

Ή Σύνταξις ζητεί ανγγνώμην άπό τούς άναγνώ
στας της ΑΛ — Επιθεωρήσεως διά την χαθνστέ
ρησιν τής κυκλοφορίας τον παρόντος τεύχους τά
όποιον δια τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατόν
νά εκδοθή τήν προβλεφθεϊσαν ήμερομηνίαν

La Réduction demande aux lecteurs d'AL —
Revue de bien vouloir excuser le retard de la parution

du présent numéro qui pour des raisons
techniques n'a pu être imprimé à la date prévue
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ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΑΣ

1 23456789 10 11

Δεν μοΰ λες Αντώνη Λοχίας Κινέζος σιτιστής πού τον
είπε ό λοχαγός τον μπράβο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
με τρία γράμματα

τον Ηλία Σκαρλάτον
Άλονμίνα

οριζοντίως
1 Νήσος τον Ινδικού πελάγονς
2 ΑΝΟΥΚ σταρ τον κινηματογράφον όπως προφέρεται— Πρόθεσις — Πρώτον σννθετικόν πόλεως τον

Ισραήλ
3 Εξάρτημα πλοίον
4 Πρόθεσις προ φωνήεντος — Είναι άπό σίδερο ah δημ— Οχι σε ξένη γλώσσα
5 Χρονική περίοδος — Αραβικός τίτλος άντιστρ — Βασι¬

λεύει παντού αιτ δημ άντιστρ
6 Έν τάξει στήν Αμερική — Προσωπική άντωννμία
7 Κατάρα — Αν προσθέσετε ένα γράμμα άχλάδια στήν

καθαρεύουσα
8 Τήν άκουγε ή Ιωάννα της Λωραίνης — Μουσικον όργανον

9 Αέν είναι μαγειρεμένα — Συμπερασματικός σύνδεσμος —

Πηγαίνω
10 Δικά σον — Γίνεται και στ Ασπρα Σπίτια δοτ — Δεν

είναι τό Αλουμίνιον της Ελλάδος
11 Οργανα α'ισθήσεως
12 Κνριωτέρα ύποδιαίρεσις εις τήν συστηματικήν κατάταξα

τών ζώων
13 Θά τά βρούμε στήν κάβα — Τροπικόν επίρημαIS Αντικαθιστά τήν ορασι

ΚΑΘΕΤΩΣ
1 Εγινε επί τοϋ ορούς Θαβόρ
2 Προηγούνται τοΰ Ανακτος — Χαρτί της τράπουλας

ξεν — Ο,τι και τό 9 όριζ α — Πρόθεσις πρό φωνήεντος

3 Τοϋ λείπει ενα — Ο,τι και τό 2 οριζοντίως β — Ό
καθένας εχει τό δικό του

Αστρο αιτ δημ — Αντίστροφο

10

11

— Τα φοράνε οί γυναίκες
Φαίνεται μέ γυμνό μάτι

Άραβικόν άρθρον
άρθρο
Εχει σχέσι και μέ ζημιά

Είναι και αναπνοή γεν
δημ

Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφεύς όπως προφέρεται —
Τομή τών καθέκαστα μελών πτώματος προς έξέτασιν
Αν τό διπλασιάσης χαϊδευτικό όνομα — Συνοδεύει έμπο

ρική έπωνυμία — Βυζαντινή μουσική νότα άντιστρ
Είναι και άλογο — Οργώνω καθαρ — Αν δεν πλήρωση

θά τήν πάθης
Μουσική νότα — Είναι καφές — Ποδοσφαιρική όμάς —
Κλωστή
Έάν παραταθή μπορεί νά προκαλέση ήλίασι

Άφοϋ λύσετε τό σταυρόλεξο διαβάστε τά γράμματα που
βρίσκονται μέσα σέ κύκλονς με τή σειρά άριθμήαεώς τους
θά βρήτε ενα τμήμα τοϋ εργοστασίου μας

Σούζν Κουτσή
S.T.G

η λυσισ του προηγουμενου
οριζοντίως
1 αερομετρον 2 λαμα—ημσο οσμη 3 on—
νοελ—ασ 4 παστερ 5 μυοδ—φετα 6 ιμιε ειμι)—ωνυλ λυνω 7 αυλωνα 8 ιο—ταξι—i i 9 οπτη—κεικ 10 νευρολογια
ΚΑΘΕΤΩΣ
1 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 2 ΕΑΝ—ΥΜ—ΟΠΕ ΕΠΟ 3 ΡΜ ΡΩΜΗ)—

ΠΟΙΑ—ΤΥ 4 Ο ΑΝΑΔΕΥΤΗΡ 5 ΟΣ—ΛΑ 6 ET
TE)—ΩΞ 7 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ 8 ΡΜ—ΡΕΝΑ—ΕΓ ΓΕ 9

ΟΣΑ—ΤΥ—III 10 ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑ
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1 Audeis χ<ό Td προ&νπμΰ ausf solutions de vhTke proBlems

υπάρχουν διάφοροι τρόαον ιό
άπο^α,^τέ από τήν napoufcvö τηί

1 lifté ΑΦΕΛΕΙΑ
En toute innocence

ρηΐΠ.λχχριίρη
Vote 4eIA merz t/out

e TH>J ΜΠΟΥΚΑ TOY TOYiEKIOY
ΑτΑΛΛΗΛδ £ TPonoiromMeuK

J.if a/qs$E ijl/ec UM FOSiL
l£.G>EBEMENT MODIFIÉ

—
SciA/teg donc Ce n est pas ptofond

S Me iNA SPAlo MHOYKeTo
Άλλα rrETt A<~ie.tei

free um joli βουο,υετ
wis ituvez-i/oui vire

„„ „

4r Ze ΜΙΛ ΜΑΓΕΥΤ(ΚΗ ΑΚΡΟΘΑΛΑΣΣΙΑ






