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ΜΗΝΥΜΑ

ΤΗΣ  ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

JACQUES BAEYENS

ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

MESSAGE

DE SON EXCELLENCE

MONSIEUR

JACQUES BAEYENS

AMBASSADEUR DE FRANCE

Γιά μένα — έναν "άθεράπευτον" λάτρη της πέννας 

— είναι ιδιαίτερα ευχάριστο νά άνταποκριθώ
στήν επιθυμία τοΰ Γενικοί) σας Διευθυντού κ. Massol
και νά άπευθύνω αύτές τίς λίγες γραμμές πρός την
"ΑΛ-Έπιθεώρησιν", μέ την ευκαιρία της κυκλοφορίας 

τοΰ ειδικού τεύχους της Πρωτοχρονιάς. Άλλα
και υπό την ίδιότητά μου ώς εκπροσώπου της Γαλλικής 

Δημοκρατίας στήν Ελλάδα, χαίρομαι έπίσης
διαπιστώνων τό άξιοσημείωτο έργο, πού συνετελέσθη
σέ τόσο λίγο χρόνο άπό τήν Εταιρία σας και άπό
όλους εκείνους πού τήν υπηρετούν άπό τήν εποχή
τής γεννήσεώς της μέ τόσην ικανότητα και αποτελεσματικότητα.

Στις 7 Απριλίου 1963 ετέθη ό θεμέλιος λίθος τοΰ
Εργοστασίου Αγίου Νικολάου και ή πρώτη μου
επίσκεψις σ' αύτόν τόν τόπο χρονολογείται άπό τόν
μήνα Μάρτιο τοΰ 1964. Ύστερα άπό τρία μόλις χρόνια 

έπραγματοποιήθη ή έναρξις λειτουργίας τοΰ 
Εργοστασίου 

και στις 13 Ιουνίου 1966 έγιναν τά επίσημα 

εγκαίνια τής "Α.Ε. Αλουμίνιον τής Ελλάδος".
Αύτά τά λίγα χρόνια έμελλον νά ιδούν νά συντελούνται 

βαθειές μεταβολές στις άκτές τοΰ Κορινθιακού 
κόλπου και σ' ένα πλαίσιο άκόμη άγροτικό.
Σ' αυτούς τούς τόπους, όπου άλλοτε βασίλευε ό

θεός Απόλλων μόνος κυρίαρχος, οί δυνάμεις τοΰ
σύγχρονου κόσμου, πού είναι ή Βιομηχανία, ή Τεχνική 

και ή Πολεοδομία, τόν διεδέχοντο ώς πολύ
άνώτερες πλέον, σεβόμενες άπολύτως τά λείψανα
τοΰ υπέροχου αύτοΰ παρελθόντος.

"Ενα εργοστάσιο άλουμίνας μέ έτησία παραγωγή
άνω των 250.000 τόννων και ένα εργοστάσιο άλου-
μινίου μέ έτησία παραγωγή 75.000 τόννων — τά
όποια άπήτησαν μιά έπένδυσι 140 εκατομμυρίων
δολλαρίων — μιά καινούργια πολιτεία, τά "Ασπρα
Σπίτια, πού συγκεντρώνει μιά ανθρώπινη κοινότητα
άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων, άντιμετώπιζαν καί
προσπαθούσαν νά λύσουν τά πάσης φύσεως προβλήματα, 

πού δημιουργεί στις ήμέρες μας ή δύσκολη
μετάβασι άπό μιά οικονομία παραδοσιακή σέ μιά
οικονομία βιομηχανική, άνοικτή στήν διεθνή άγορά.

Τά άποτελέσματα δέν άργησαν νά φανούν καί

C'est pour moi, manieur impénitent de la
plume, une tâche agréable que d'accéder à la
requête de votre Directeur Général, M. MASSOL, 

en adressant ces quelques lignes à «AL-
REVUE» à l'occasion de son numéro spécial de
fin d'année. Mais, en ma qualité de représentant
de la République Française en Grèce, c'est aussi
une joie de constater l'oeuvre remarquable
accomplie en si peu de temps, par votre Société
et par tous ceux qui la composent depuis sa
naissance avec autant de compétence que d'efficacité.

Le 7 avril 1963 était posée la première pierre
de l'Usine de Saint-Nicolas et ma première
visite dans ce haut-lieu remonte au mois de
mars 1964. Trois ans plus tard à peine le démarrage 

en était assuré et, le 13 juin 1966, avait
lieu l'inauguration solennelle d'« AL U M I Ν I U M
DE GRÈCE». Ces quelques années devaient voir
s'accomplir sur les rivages du Golfe de Corinthe
et dans un cadre naguère encore agreste, de
profonds bouleversements.

En ces lieux où jadis le Dieu Apollon régnait
seul en maître, ces puissances du monde moderne 

que sont l'Industrie, la Technique et l'Urbanisme 

lui succédaient, désormais souveraines,
tout en respectant les vestiges de ce merveilleux
passé.

Une Usine d'alumine d'une capacité annuelle
de plus de 250.000 Tonnes et une Usine d'aluminium 

d'une capacité annuelle de 75.000 Tonnes
qui avaient nécessité un investissement de 140
millions de dollars, une ville nouvelle, ASPRA
SPITIA, groupant une communauté humaine
de plus de deux mille personnes, affrontaient
et tentaient de résoudre les problèmes de tous
ordres que pose de nos jours le difficile passage 

d'une économie traditionnelle à une économie
industrielle ouverte sur le marché international.

Les résultats ne se sont pas faits attendre
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από χρόνο σέ χρόνο βάδισαν μέ αύξανόμενον ρυθμό
όχι μόνον στό καθαρώς τεχνικά επίπεδο της οικονομίας

άλλα επίσης και στον άνθρώπινον και κοι
νωνικόν τομέα της συνεργασίας μεταξύ δύο χωρών
και μεταξύ δύο λαων

Στόν καθαρώς τεχνικόν τομέα ή δημιουργία της
Α.Ε.Άλουμίνιον της Ελλάδος επιτρέπει τόν μετασχη
ματισμόν ενός άκατεργάστου προϊόντος τοϋ βωξίτου
σέ ένα περιζήτητο μέταλλο τοϋ όποιου ή άξία δε
καοκταπλασιάζεται Τό αλουμίνιον περιλαμβάνεται
πλέον μεταξύ των τριών κυριοτέρων εθνικών εξαγωγικών

προϊόντων μετά τόν καπνό καί τό βαμβάκι
και τά προϊόντα πού εξήγαγε ή Εταιρία κατά τό
1967 απετέλεσαν τό 40 των εξαγωγών βιομηχανικών

προϊόντων καί απέφεραν στό ελληνικό Θησαυροφυλάκιο

μιά καθαρή συναλλαγματική ωφέλεια
της τάξεως των 480 έκατομμυρίων δραχμών Έξ
άλλου 90 έκατομμύρια δραχμές διετίθεντο κάθε χρόνο
ώς μισθοδοσία από τήν Εταιρία σας καί συνέβαλλον
στήν άνύψωσι τοϋ βιοτικού επιπέδου καί κατά γενι
κώτερον τρόπο στήν κοινωνική πρόοδο της περιοχής

Ομως ή Α.Ε Αλουμίνιον της Ελλάδος είναι επίσης

ενα ζωντανό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ δύο
χωρών καί μεταξύ δύο λαων πράγμα πού γιά μένα
αποτελεί εύλογη αιτία ικανοποιήσεως καί ύπερηφα
νείας Σύμφωνα μέ τήν ύποχρέωσιν πού είχε αναλάβει
βάσει της Συμβάσεως πού υπέγραψε μέ τήν έλληνική
κυβέρνησιν στις 27 Αυγούστου 1960 ή Γαλλία ανέλαβε

νά εξασφάλιση τήν επαγγελματική καί τεχνική
έκπαίδευσι πολυαρίθμων έλλήνων μηχανικών στελεχών

καί τεχνικών μέ σκοπό νά προαγάγη καί νά
έπισπεύση τόν ταχύ εξελληνισμό της Εταιρίας σας

Στό προσωπικό πού προσελήφθη καί έςεπαιδεύθη
κατ αυτόν τόν τρόπο προσεφέρθησαν πολυάριθμα
καί σημαντικά μέσα γιά τήν κοινωνική διαβίωσί του
Ό οικισμός τοϋ Αγίου Νικολάου καί των Ασπρων
Σπιτιών κατεσκευάσθη μέσα στούς ελαιώνες καί στις
ακρογιαλιές των βαθυγάλανων όρμων τοϋ κόλπου
τής Άντικύρας απέναντι άπό τά ενίοτε χιονισμένα
βουνά τής Πελοποννήσου στόν τύπο των χωρίων
των έλληνικων νησιών πού άπαστράπτουν άπό λευκότητα

εκκλησία σχολεία ιατρείο τράπεζα έμπο
ρικό κέντρο καφενεϊο-ζαχαροπλαστεΐον κινηματογράφος

άλλά καί γήπεδα άθλητικές ομάδες πρόσκοποι

καί λυκόπουλα κινηματογραφικές προβολές
καί θεατρικές παραστάσεις διαλέξεις καί έκθέσεις
ζωγραφικής λαϊκά τραγούδια ολα αύτά άποδει
κνύουν τήν θέλησι τής Εταιρίας σας νά σας κάνη
νά ζήτε σ ένα περιβάλλον άρμονικό καί φιλήσυχο

Καί αν οί πληροφορίες πού έχω είναι ακριβείς
καί έπιβεβαιωθοϋν βαδίζομε ήδη πρός περαιτέρω
έξελίξεις Αύτό δείχνει γιά άλλη μιά φορά τήν
εμπιστοσύνη μας πρός τό μέλλον τής χώρας πού
μας υποδέχεται καί πρός τήν περιοχή όπου έχομε
δημιουργήσει ένα έργο άντάξιο τής Ελλάδος καί τής
Γαλλίας τοϋ παρελθόντος μας καί τής φιλίας μας

Μέ τήν άνατολή τοϋ Καινούργιου Χρόνου άπευ
θύνω θερμές εύχές πρός όλους καί πρός δλες πρός
τούς Ελληνες καί πρός τούς Γάλλους πρός τούς
κατοίκους των Ασπρων Σπιτιών καί πρός όλους τούς
συνεργάτες σας πού διαμένουν στις κοινότητες γύρω
άπό τό εργοστάσιο ή στήν Αθήνα

et sont allés d'année en année croissants non
seulement sur le plan purement technique de
l'économie mais aussi sur le plan simplement
humain et social de la coopération entre deux
pays et entre deux peuples

Sur le strict plan de l'économie la création
d ALUMINIUM DE GRÈCE permet la transformation

d'un produit brut la bauxite en un
métal recherché dont le prix est 18 fois supérieur

L'aluminium figure désormais parmi les
trois premiers produits nationaux d'exportation
après le tabac et le coton et en 1967 les produits

exportés par la Société ont représenté
40 des exportations industrielles et ont laissé
au Trésor grec un solde net de devise de l'ordre
de 480 millions de drachmes 90 millions de
drachmes ont d'autre part été distribués annuellement

sous forme de salaires par votre Société
contribuant à l'élévation du niveau de vie et
d'une façon plus générale au progrès social de
la région

Mais ALUMINIUM DE GRÈCE est aussi
et c'est pour moi un sujet légitime de satisfaction

et de fierté un exemple accompli de coopération
entre deux pays et entre deux peuples

Comme elle s'y était engagée dans la Convention

signée le 27 août 1960 avec le Gouvernement
hellénique la France a entrepris d'assurer la
formation professionnelle et technique de nombreux

ingénieurs cadres et techniciens grecs
afin de promouvoir et d'accélérer l'hellénisation
rapide de votre Société

Des équipements collectifs et sociaux nombreux

et importants sont offerts au personnel
ainsi formé et recruté La Cité de Saint-Nicolas
et Aspra Spitia a été construite au milieu des
oliviers en bordure des criques d'un bleu profond
de la baie d'Antikyra face aux montagnes parfois
neigeuses du Péloponnèse sur le modèle des
villages des îles grecques éclatants de blancheur

église centre scolaire dispensaire
banque centre commercial café-pâtisserie cinéma

mais aussi terrains et équipes de sport
boys-scouts et louveteaux séances de ciné-club
et soirées théâtrales conférences et expositions
de peinture chants populaires tout ici témoigne
de la volonté de votre Société de vous faire vivre
dans un cadre harmonieux et paisible

Et si les informations dont je dispose sont
exactes et se vérifient c'est vers des développements

supplémentaires que nous marchons
maintenant Ceci montre s'il en était besoin
notre confiance dans l'avenir du pays qui nous
reçoit et sur le territoire duquel nous avons
fondé une oeuvre digne de la Grèce et de la
France de notre passé et de notre amitié

A l'aube de ce Nouvel An ce sont mes voeux
fervents que j'adresse à tous et à toutes aux
Grecs et aux Français aux habitants d'Aspra
Spitia et à tous ceux de vos collaborateurs qui
résident dans les communes environnant l'usine
ou à Athènes
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ΕΝΑ ΦΙΛΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

ΊΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α ΠΑΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποτελεί δι έμέ έξαιρετικήν χαράν ή ευκαιρία
που μου δίδεται ν απευθυνθώ προς τά στελέχη και
τους εργαζομένους εις τό Αλουμίνιον της Ελλάδος
μέσω τοΰ τόσον συμπαθούς περιοδικού της Επιθεωρήσεως

τοΰ προσωπικού

Είναι εις όλους γνωστόν δτι μετά την λήξιν των
πολεμικών περιπετειών της Ελλάδος ή χώρα άπε
δόθη μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας εις μίαν
προσπάθειαν αξιοποιήσεως των κοιτασμάτων βωξί
του ήτις έλαβε τήν μορφήν τής οργανώσεως των
μεταλλείων και τής προωθήσεως των εξαγωγών
Παρ δλον δτι εις τήν φάσιν ταύτην τό μετάλλευμα
έξήγετο άνευ ουδεμιάς κατεργασίας ή άκολουθη
θεϊσα πολιτική ήτο εν τούτοις ορθή καθ δσον επέτρεψε

τήν άνάπτυξιν τών μεταλλεί(ον καί τήν δη
μιουργίαν συνθηκών άσφαλοΰς ανεφοδιασμού εις
πρώτην ϋλην τής μελλοντικής Βιομηχανίας Αλουμινίου

Έκ παραλλήλου ή Ελληνική Κυβέρνησις άπό
τών πρώτων μετά τόν πόλεμον ετών έπλησίασε
σημαντικόν αριθμόν μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων

τοΰ εξωτερικού εις τόν τομέα Αλουμινίου
έπιδιώκουσα νά πείση ταΰτα δπως άποφασίσουν τήν
ϊδρυσιν βιομηχανίας άλουμίνας καί αλουμινίου εν
Ελλάδι διά τήν έπιτόπιον άξιοποίησιν τοΰ σημαντικού
τούτου όρυκτοΰ πλούτου τής χώρας

Αί έν λόγω προσπάθειαι έστέφθησαν ώς γνωστόν
υπό επιτυχίας κατά τό 1960 δτε ό Γαλλικός Οίκος
PECHINEY μετά προσεκτικήν μελέτην τών επιτόπιων

συνθηκών άπό τής απόψεως τής παροχής
ήλεκτρικής ενεργείας εξορύξεως βωξίτου καί κόστους

κατεργασίας αύτοΰ κατέληξεν εις τό συμπέρασμα

δτι ή ϊδρυσις τής σχεδιαζομένης Βιομηχανίας
ήτο απολύτως δυνατή

Εις τήν έπιτυχίαν τών σχετικών προσπαθειών
παραλλήλως πρός τήν συμπαράστασιν τοΰ έλληνικοΰ
Δημοσίου συνέβαλε πρωτίστως ή κατανόησις ό δυναμισμός

καί ή εμπειρία τοΰ οίκου PECHINEY και
ό ενθουσιασμός με τόν όποιον οί εκπρόσωποι του
άνέλαβον τήν πραγματοποίησιν τοΰ έργου Ώς επιστέγασμα

διά τήν λειτουργίαν τοΰ αξιόλογου διά τήν

οίκονομίαν τής χώρας βιομηχανικού συγκροτήματος
ήλθεν ή συμβολή τοΰ αξίου ελληνικού προσωπικού
Οί Έλληνες επιστήμονες τεχνικοί εργοδηγοί καί
έργάται άπό κοινού μετά τών Γάλλων συναδέλφων
των έδωσαν μέ εύψυχίαν μίαν μάχην καί τήν έκέρ
δισαν Μας δίδουν ήδη τήν εύχαρίστησιν νά αίσθα
νώμεθα δτι εις τήν είρηνικήν αυτήν περιοχήν τής
Βοιωτίας σφυρηλατείται άπό τόν μόχθον των ενας
νέος χρησμός ό χρησμός τής παραγωγικότητος ώς
στοιχείου τής εύημερίας καί τής προόδου

Ή ήλικία τοΰ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
είναι βεβαίως μικρά άλλά ή παρουσία του εις τόν
χώρον τής ελληνικής οικονομικής δραστηριότητος
είναι εύρωστος καί ζωντανή Ή εταιρία άντιμετώ
πισε άπό τών πρώτων βημάτων τά θέματα τής λειτουργίας

της κατά τρόπον ουχί στατικόν άλλά δυνα
μικόν ήδη δέ γίνεται λόγος περί επεκτάσεως τής
παραγωγικής δυναμικότητος τοΰ συγκροτήματος
Πρέπει νά παρέχη πραγματικήν ύπερηφάνειαν εις
δσους εργάζονται εις τό Αλουμίνιον τής Ελλάδος
ή αΐσθησις δτι αποτελούν παράδειγμα πρός μίμησιν
άπό όλους τούς εργαζομένους Ελληνας καί δτι συμβάλλουν

διά τής εργασίας των κατά τρόπον τόσον
θετικόν εις τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας τής χώρας

Έπί τή ευκαιρία τής κυκλοφορίας τοΰ τεύχους
τής Επιθεωρήσεως καί έπί τή ευκαιρία τοΰ νέου
έτους άπευθύνω τάς θερμοτάτας εύχάς μου πρός τά
μέλη τής Διοικήσεως πρός τά στελέχη καί πρός
δλους τούς άλλους εργαζομένους εις τό Αλουμίνιον
τής Ελλάδος διά κάθε πρόοδον καί προσωπικήν
εύτυχίαν

Εύχομαι τό επίτευγμα τής Βοιωτικής άκτής νά
έπαναληφθή μέ τήν ιδίαν έπιτυχίαν καί εις αλλάς
γειτονικός ή άπωτέρας περιοχάς τής χώρας μας

Εύχομαι εις τά Άσπρα Σπίτια τήν ίδιότυπον
αυτήν μικράν πολιτείαν τοΰ συγκροτήματος νά βα
σιλεύη πάντοτε ή χαρά τής δημιουργικής έργατικό
τητος καί τών άνθρωπίνων αισθημάτων

Εύχομαι τό Αλουμίνιον τής Ελλάδος νά προο
δεύη συνεχώς
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UN MESSAGE AMICAL

DE MONSIEUR GREGOIRE A PANAS

GOUVERNEUR DE LA BANQUE HELLENIQUE POUR

LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET

VICE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE V A.D.G

L'occasion qui m'est donnée de m'adresser
aux cadres et aux travailleurs d'ALUMINIUM
DE GRÈCE par l'intermédiaire de la si sympathique

Revue du Personnel me comble de joie
Tout le monde sait qu'après la fin des aventures

guerrières de la Grèce le pays s'est adonné
par l'intermédiaire de l'initiative privée à un
effort de valorisation des gisements de bauxite
effort qui s'est matérialisé par l'organisation des
mines et la promotion de leurs exportations
Bien que dans cette phase le minerai était
exporté sans aucun traitement la politique
suivie était cependant correcte puiqu'elle a eu
pour résultat de permettre aux mines de se
développer et de créer les conditions nécessaires
à un approvisionnement assuré de la future
industrie de l'Aluminium

Parallèlement le gouvernement hellénique
dès les premières années de l'après-guerre a
contacté un nombre important de grands complexes

industriels de l'étranger dans le domaine
de l'aluminium dans le but de les convaincre
à se décider d'implanter une industrie d'alumine
et d'aluminium en Grèce en vue de la valorisation

sur place de cette richesse minérale considérable

du pays
Les efforts en question ont été comme

on le sait couronnés de succès en 1960 lorsque
la Société Française PECHINEY après une
étude attentive des conditions locales en ce qui
concerne la fourniture d'énergie électrique l'extraction

de la bauxite et le prix de revient de
son traitement a abouti à la conclusion que
l'implantation de l'industrie projetée était

parfaitement

possible
Parallèlement à l'assistance de l'État hellénique

c'est à la compréhension au dynamisme
et à l'expérience de la Maison PECHINEY
ainsi qu'à l'enthousiasme avec lequel ses représentants

ont entrepris la réalisation du projet
qu'est dû en tout premier lieu le succès de ces
efforts

La contribution d'un personnel grec compétent
et remarquable a été d'un grand appoint

pour le fonctionnement de ce complexe tellement

important pour l'économie du pays
Les ingénieurs techniciens contremaîtres et

ouvriers grecs en commun avec leurs collègues
français ont livré avec courage une bataille et
ils l'ont gagnée Ils nous donnent actuellement
le plaisir de sentir que dans cette région paisible
de la Béotie un nouvel oracle est forgé par
leur labeur l'oracle de la productivité comme
élément de prospérité et de progrès

L'âge d'ALUMINIUM DE GRÈCE est certes
jeune mais sa présence dans l'espace de l'activité
économique hellénique est robuste et bien vivante

Dès ses premiers pas la Société a fait
face aux problèmes de fonctionnement d'une
façon non pas statique mais dynamique et il
est d'ores et déjà question d'une extension de
la capacité de production du complexe

Le sentiment de constituer un exemple à
suivre par tous les travailleurs grecs et de contribuer

par leur labeur d'une façon tellement
positive au développement de l'économie du
pays doit remplir tous ceux qui travaillent à
la Société ALUMINIUM DE GRÈCE d'une véritable

fierté
A l'occasion de la parution du nouveau numéro

de la Revue et à l'occasion de la Nouvelle
Année j'adresse mes voeux les plus chaleureux
de progrès et de bonheur à chacun des Membres
de la Direction des cadres et de tous les autres
travailleurs d'ALUMINIUM DE GRÈCE

Je souhaite que la réalisation faite sur les
rivages de la Béotie puisse être avec le même
succès répétée dans d'autres régions avoisin
nantes ou plus éloignées de notre pays

Je souhaite à ASPRA SPITIA petite cité
originale que la joie du travail créateur et des
sentiments humains règne toujours sur elle

Je souhaite qu'ALUMINIUM DE GRÈCE
progresse constamment
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ΜΗΝΥΜΑ MESSAGE
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ J MARCHANDISE
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Α Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νά λοιπόν που φθάσαμε στό τέλος τοΰ χρόνου πού θά

μάς φέρη πάλι την εύθυμία και τις οικογενειακές γιορτές
Γι αυτό τό πρώτο και ευχάριστο καθήκον μου είναι νά σάς
απευθύνω τις καλύτερες ευχές μου για σας τούς ίδιους και
γιά τούς οικείους σας Εύχομαι ιδιαίτερα όπως ό καθένας
άπό εσάς εΰρη στην ιδιωτική του ζωή και στήν έργασία του

τις ικανοποιήσεις πού ποθεί
Τό τέλος τοΰ χρόνου είναι επίσης ή στιγμή νά κάνωμε

τόν άπολογισμό της δραστηριότητος των μηνών πού κύλησαν
Ή νεαρή μας Εταιρία σάν μια ανθρώπινη ΰπαρξι έκανε τά

πρώτα της κάπως διστακτικά βήματα Μέ τήν πάροδο του

χρόνου άρχίζουν νά αναφαίνονται οί πραγματικές της ικανότητες

και μπορούμε πλέον νά κάνωμε αισιόδοξες προβλέψεις
γιά τό μέλλον

Ενα άπό τά πιό σημαντικά γεγονότα πού σημειώθηκαν
στή ζωή της Έπιχειρήσεώς μας είναι άσφαλώς ή πλήρης
παραγωγική ικανότης ή όποία θά κυμανθή τελικά σέ ένα
έπίπεδο ελαφρώς ανώτερο άπό τις προβλέψεις Τό έπίπεδο
αύτό της παραγωγής είναι ή μεγαλύτερη έγγύησις της οικονομικής

άνορθώσεως της Α.Ε Αλουμίνιον της Ελλάδος πού

αργοπόρησε στήν άρχή έξ αιτίας τών καθυστερήσεων πού

επήλθαν παρά τήν θέλησίν μας στήν έναρξι λειτουργίας τών

έγκαταστάσεων
Οί λόγοι της βελτιώσεως τής καταστάσεως είναι πολλοί

Άσφαλώς πρέπει νά κατατάξωμε στήν πρώτη σειρά τό γεγονός

ότι διαθέτομε μιά απαράμιλλη τεχνική καθώς και
τεχνική βοήθεια άριστης ποιότητος Ή βελτίωσις τής άγορδς
τοΰ αλουμινίου κατά τήν διάρκεια τοΰ έτους διηυκόλυνε κατά
πολύ τήν τοποθέτησα τής παραγωγής μας άλλά δεν πρέπει
νά παραγνωρίσωμε τόν σημαντικό ρόλο πού έπαιξε ή ικανότητα

τοΰ προσωπικού τόσον τών μηχανικών όσον και τών

εργοδηγών και έργατοτεχνιτών Χάρις σ αύτό τό σύνολο τών

παραγόντων ή Εταιρία μας μπόρεσε νά προοδεύση και νά

συγκεντρώση τις άπαραίτητες προϋποθέσεις ώστε νά σκέπτεται

γιά καινούργιες έξελίξεις Παρ όλον ότι δέν έχει ακόμη
ληφθή έπίσημη άπόφασις διότι έξαρτάται άπό τό πόρισμα
ώρισμένων συμφωνιών πού βρίσκονται ύπό συζήτησιν είναι
πολύ πιθανόν ότι θά άποφασισθοΰν καινούργιες επενδύσεις

γιά νά αύξηθή ή παραγωγική ικανότης τοΰ εργοστασίου μας
άλουμίνας και τοΰ έργοστασίου μας αλουμινίου Ετσι θά

μεγαλώση ή δραστηριότης τής Εταιρίας μας ή όποία δπως

γνωρίζετε συμβάλλει κατά πολύ στήν αϋξησι τών συναλλαγματικών

πόρων τής Ελλάδος έκ τοΰ έξωτερικοΰ εμπορίου
Οί αποφάσεις αύτές γιά τήν έπέκτασι νομίζω ότι είναι

εύχάριστα νέα γιά δλους σας διότι αποδεικνύουν δτι οί μέτοχοι

τής Α.Ε Αλουμίνιον τής Ελλάδος έχουν εμπιστοσύνη
στά πεπρωμένα της παρ δλον ότι μία ισχυρή διεθνής άμιλλα
δημιουργεί συνεχώς όλο και πιό δυσχερείς συνθήκες άντα
γωνισμοΰ ένώ συγχρόνως προκαλεί τήν έμφάνισιν νέων

παραγωγών
Δέν θά ήθελα όμως νά σας εκθέσω μόνον τό οικονομικό

πρόβλημα Έάν τό έργοστάσιό μας βρίσκεται σέ μεγάλη άκμή
έχω επίσης τήν έντύπωσι δτι και ή κοινωνική ζωή στά Ασπρα
Σπίτια έχει αισθητή έξέλιξι Κατά τήν διάρκεια αύτοΰ τοΰ

χρόνου οί άθλητικές και πνευματικές έκδηλώσεις πολλαπλασιάσθηκαν

Τό καφενεϊο-ζαχαροπλαστεϊο αποτελεί γιά όλους
σας ένα μέρος γιά εύχάριστες συγκεντρώσεις Άσφαλώς θά

έκδηλωθοΰν και άλλες πρωτοβουλίες 0ά τις ΰποστηρίξωμε
στά πλαίσια τών δυνατοτήτων μας

Άπόδειξις τής ζωτικότητος τοΰ νέου οίκισμοΰ πού έχομε
δημιουργήσει είναι έπίσης και ό σημαντικός άριθμός τών
γεννήσεων Πολυάριθμοι νεαροί Άσπροσπιτιώτες είδαν τό φώς
τής ήμέρας αυτόν τόν χρόνο Αύτοί θά δώσουν μιά χαρούμενη
νότα στις γιορτές τών Χριστουγέννων και τών Θεοφανείων
Στούς γονείς τους και σ αυτούς τούς ίδιους άπευθύνω τά
συγχαρητήριά μου και τούς εύχομαι κάθε ευημερία

DE MONSIEUR J MARCHANDISE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'A.D.G

Nous voici arrivés au terme de l'année qui doit ramener

son cortège de réjouissances et de fêtes familiales
Aussi mon premier et agréable devoir est de vous adresser
mes meilleurs voeux pour vous-même et votre entourage
Je souhaite en particulier que chacun d'entre vous trouve
dans sa vie privée et son travail les satisfactions qu'il
souhaite

La fin de l'année est aussi le moment de faire le bilan
de l'activité des mois qui viennent de s'écouler Notre
jeune Société a eu comme un être humain des premiers
pas quelque peu hésitants Au fur et à mesure que le
temps passe ses véritables capacités commencent à se

dégager et il semble maintenant qu'il soit possible de
bien augurer de l'avenir

De tous les événements qui ont marqué l'existence
de notre Entreprise l'un des plus importants est certainement

l'arrivée à la pleine capacité de production qui se
situera finalement à un niveau légèrement supérieur aux
prévisions Ce niveau de production est la principale
garantie du redressement économique et financier d'Aluminium

de Grèce handicapée à l'origine par les retards
intervenus indépendamment de notre volonté dans le
démarrage des installations

Les causes de l'amélioration de la situation sont
nombreuses Il faut certes placer au premier rang le
fait que nous disposons d'une technique et d'une assistance
technique de haute qualité L'amélioration en cours
d'année du marché de l'aluminium a largement contribué
à faciliter le placement de notre production mais il ne
faudrait pas méconnaître le rôle important qu'a joué la
compétence du personnel qu'il s'agisse des ingénieurs
des agents de maîtrise ou des ouvriers C'est grâce à

cet ensemble de facteurs que notre Société a pu progresser

et qu'ont été rassemblées les conditions nécessaires

pour penser à de nouveaux développements Bien
qu'une décision officielle ne soit encore prise car elle
dépend de la conclusion d'un certain nombre d'accords
en cours de discussion il est très vraisemblable que de
nouveaux investissements vont être décidés pour augmenter

la capacité de notre usine d'alumine et de notre usine
d'aluminium Ainsi se trouvera développée l'activité de
notre Société qui comme vous le savez contribue d'une
manière sensible aux ressources du commerce extérieur
de la Grèce

Ces décisions d'extension sont je crois de bonnes
nouvelles pour vous tous puisqu'elles prouvent que les
actionnaires d'Aluminium de Grèce ont confiance dans
ses destinées bien qu'une intense compétition nationale
crée sans cesse des conditions plus sévères de concurrence
en même temps qu'elle suscite l'apparition de nouveaux
producteurs

Je ne voudrais pas cependant vous entretenir seulement

de problèmes économiques Si notre usine est bien
vivante j'ai également l'impression que la vie sociale
d'Aspra Spitia est en sensible développement Au cours
de cette année les manifestations sportives et culturelles
se sont multipliées Le café-pâtisserie constitue un lieu
de rencontre agréable pour vous tous D'autres initiatives
interviendront certainement Nous les soutiendrons dans
la mesure de nos possibilités

La preuve de la vitalité de la nouvelle cité que nous
avons constituée est également donnée par le nombre
important des naissances De nombreux jeunes Aspra
Spitiotes ont vu le jour cette année Ils égaieront les fêtes
de Noël et de l'Epiphanie A leurs parents comme à eux
mêmes j'adresse mes félicitations et mes voeux de prospérité
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ CONNAISSANCE DE NOTRE RÉGION

ΛΕΒΑΔΕΙΑ LEVADIA
Στά προηγούμενα τεύχη του περιοδικού μας

γνωρίσαμε όλα τα χωριά, πού βρίσκονται κοντά
στο δικό μας καί στό Εργοστάσιο και επί πλέον
τό Μοναστήρι του Όσίου Λουκά και τούς Δελφούς,
πού έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, αρχαιολογικό καί
τουριστικό.

Στό σημερινό τεύχος θά μιλήσωμε γιά τήν
Λιβαδιά ή Λεβάδεια, όπως λέγεται στήν έπίσημη
γλωσσά. Βρίσκεται καί αύτη πολύ κοντά μας, μόλις
40 χιλιόμετρα άπό τά "Ασπρα Σπίτια, καί — τό
κυριώτερο — είναι ή πρωτεύουσα του Νομού μας.

Ή Λιβαδιά είναι ή μεγαλύτερη πόλις της Βοιωτίας 

μέ 15.000 κατοίκους περίπου καί είναι πρωτεύουσα 

της Επαρχίας Λεβαδείας καί του Νομού

Nous avons fait, dans les numéros précédents
de notre revue, la connaissance de tous les villages
voisins du nôtre et de l'Usine. Nous avons vu, en

plus, le monastère d'Ossios Loukas et Delphes qui
présentent un intérêt particulier du point de vue
archéologique ou touristique.

Nous verrons aujourd'hui Livadia ou «Lévadia»,
comme on l'écrit officiellement. Située à 40 kms.
environ d'Aspra Spitia, c'est la capitale de notre
Département.

La ville de Livadia est la plus grande de Béotie.

Capitale de la circonscription de Lévadia et du département 

de Béotie elle compte 15.000 habitants
environ. Elle est construite aux pieds Nord de l'Héli-
con, à une altitude de 110 mètres et se compose de
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Αττοψις της πλατείας Λ Κατσώνη Vue de la place L Katsonis

Βοιωτίας Είναι χτισμένη στις Β υπώρειες τοϋ Ελικώνος

σέ υψόμετρο 110 μέτρα και της ανήκει μια
εκτασι 110 τετρ χλμ γεωργική γη 28,6 —

βοσκότοποι

56,4 — δάση 3,1
Σαν πόλις είναι αρκετά όμορφη μέ καλή ρυμοτομία

Οί κεντρικοί δρόμοι είναι πλατεΐς και ευθύγραμμοι

ασφαλτοστρωμένοι Π ιό μακρυά από τό
κέντρον ή πόλις διατηρεί τα παληά κτίρια και οί
δρόμοι είναι πιό στενοί και πολλές φορές δαιδαλώδεις

Είναι όμως όλοι σχεδόν στρωμένοι μέ
τσιμέντο καί ετσι ολόκληρη ή Λειβαδιά χάρις και
στις προσπάθειες τών άρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου

διατηρείται πεντακάθαρη
Εχει τέσσερις μεγάλες πλατείες Λάμπρου

Κατσώνη Γεωργίου τοϋ Α Γεωργίου Κοτρόζου
ή Πανηγύρεως καί Αθανασίου Διάκου ή Μητροπόλεως

όπου εχει τοποθετηθή καί τό μνημεΐον του
Αγνώστου Στρατιώτου Υπάρχουν πολλές καλές
οικοδομές μερικές μάλιστα πολυόροφες μέ σύγχρονη

110 km2 dont terre cultivée 28,6 — pâturage 56,4
— forêts 3,1

C'est une ville assez belle aux rues bien alignées
Les rues centrales larges et droites sont toutes asphaltées

Loin du centre la ville conserve encore d'anciens
bâtiments les rues sont plus étroites et souvent assez
tortueuses Elles sont toutes cimentées en général ce

qui donne à Livadia grâce également aux efforts
des services compétents de la Mairie l'aspect d'une
ville toujours propre

On y compte 4 grandes places la place Lambro
Katsonis Georges A Georges Kotrozos ou place
de la Foire et Athanassios Diakos ou place de la
Métropole où se dresse le monument du Soldat
Inconnu La ville possède déjà de beaux bâtiments
dont certains sont à plusieurs étages d'architecture
moderne et d'autres sont en cours de construction

A Livadia fonctionnent un Gymnase complet
six écoles primaires à six classes une École Technique
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Τό μνημεΐον του "Αγνώστου Στατιώτου, πίσω άττό
τήν Μητρόπολι.

Le monument du Soldat Inconnu, derrirère la Mltropolis.

αρχιτεκτονική, ένα» κάθε τόσο ξεφυτρώνουν καινούργια 

κτίρια.
Στη Λιβάδια λειτουργούν πλήρες Γυμνάσιον,

6 έξατάξια δημοτικά σχολεία, νυκτερινή Τεχνική
Σχολή, Ινστιτούτα γαλλικής και αγγλικής γλώσσης,
διάφοροι Σύλλογοι Επαγγελματικοί και Επιστημονικοί, 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Γυμναστήριο, Κέν-
τρον Κοινωνικής Προνοίας, Κρατικόν Νοσοκομείο,
άρτιες χειρουργικές, παθολογικές και παιδιατρικές
κλινικές, Υποκατάστημα του ΙΚΑ, Εργατοϋπαλληλικό 

Κέντρο, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί καθώς και
ή "Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Επαρχίας Λε-
βαδείας, Υποκαταστήματα των Τραπεζών Ελλάδος,
Εθνικής, Αγροτικής και Εμπορικής, αθλητικά σωματεία 

κλπ.
Ή Λιβαδιά είναι εδρα Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου, 

Δημοσίου Ταμείου, Οικονομικής Εφορίας,
Υγειονομικού Κέντρου, Ύποδιοικήσεως Χωροφυλακής, 

Γραφείου τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνιών,
Ταχυδρομείου και Τηλεφωνικού Κέντρου, μέ αύτό-
ματη μάλιστα τηλεφωνική σύνδεσι, τόσο άστική
όσο και μέ τήν Αθήνα κλπ. Εϊναι επίσης εδρα τής
ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας και τής
Νομαρχίας Βοιωτίας.

Ό χαρακτήρας τής Λιβαδιάς εϊναι έντονα έμ-
πορικός. Υπάρχουν μεγάλα καταστήματα τροφίμων,
ειδών ενδύσεως και υποδήσεως, οικιακών συσκευών
και επίπλων, μεγάλες αίθουσες κινηματογράφου,
καλά έστιατόρια, μπάρ, καφενεία και ζαχαροπλαστεία. 

Χάρις στό βαμβάκι, πού καλλιεργείται σέ
μεγάλη εκτασι στήν περιοχή τής Λιβαδιδς, ύπάρ-
χουν άρκετά εκκοκκιστήρια, κλωστήρια, νηματουρ-

des Instituts Français et Anglais, diverses Associations 

Professionnelles et Scientifiques, une Chambre
de Commerce et de Prévoyance Sociale, un Hôpital
d'État, des cliniques chirurgicales, pathologiques et
pédiatriques complètes, une Succursale de 1ΊΚΑ, un
Centre Ouvrier, des Associations Agricoles ainsi
qu'une Union des Associations Agricoles de l'Épar-
chie de Livadia, des Succursales des : Banque de
Grèce, Banque Nationale de Grèce, Banque Commerciale 

et Agricole, des Clubs Sportifs etc.
Lévadia Préfecture de Béotie, possède aussi un

Tribunal de Première Instance, un Tribunal de Paix,
une Caisse Publique, un bureau du Fisc, un Centre
Sanitaire, une direction départementale de Gendarmerie, 

un Bureau du Ministère des Communications,
une Centrale Téléphonique avec liaison automatique
tant urbaine qu'avec Athènes etc., un bureau de
Postes etc. Sur le plan religieux le diocèse de Livadia
s'étend également à Thèbes.

Lévadia a une intense activité commerciale.
Nombreux sont les magasins d'alimentation, de vêtements 

et chaussures, d'appareils ménagers et mobilier,
les bons restaurants, les bars, cafés et pâtisseries sans
oublier les diverses salles de cinéma. Grâce au coton
cultivé sur une grande superficie dans la région de
Livadia, il y a également plusieurs égrenoirs, filatures
et tissages, fabriques d'huile de graine de coton etc.
ainsi qu'une fabrique de serviettes de toilette dernièrement 

construite. Se sont également développées
les carrosseries et les industries métalliques.

Tous les ans, vers la fin du mois d'octobre
Livadia organise une foire qui connaît un grand
succès. De plus, cette année, s'est tenue sur la place
L. Katsonis, une exposition agricole à laquelle a
participé notre Société.

La ville de Livadia est traversée par le fleuve

Τό Κάστρο τής Λιβαδιας.	Le château de Livadia.

I I



Τό γραφικό θολωτό γεφύρι στις πηγές της Κρύας Le pittoresque pont en voûte des sources de Krya

γεια σπορελαιουργεΐα κλπ και επί πλέον ενα Εργοστάσιο

προσοψίων πού κατασκευάσθηκε πρόσφατα

Αρκετά επίσης εχει άναπτυχθή ή βιομηχανία
αμαξωμάτων γιά αυτοκίνητα και άλλων σίδηρων
κατασκευών

Κάθε χρόνο γίνεται στην Λιβαδιά μεγάλη έμ
ποροπανήγυρις πρός τό τέλος του μηνός Όκτωβρίου
πού σημειώνει εξαιρετική επιτυχία Φέτος μάλιστα
ώργανώθηκε και ή Πρώτη Γεωργική Εκθεσις στήν
πλατεία Λ Κατσώνη στήν όποια έλαβε μέρος και
ή δική μας Εταιρία μέ ενα όμορφο περίπτερο

Ή πόλις διασχίζεται άπό τόν ποταμό Ερκυνα

Hercyna qui prend sa source au lieu dit Krya au
sud de la ville C'est là que se trouvent les sources
de Léthé Oubli et de Mnémosyne Mémoire mentionnées

dans l'Histoire de l'oracle de Trophonios
Le visiteur de nos jours ne rencontrera pas naturellement

l'antre de l'oracle mais il se trouvera dans un
site enchanteur Les pentes abruptes de la montagne
forment un ravin sauvage et grandiose où le fleuve
prend sa source De gros platanes des peupliers argentés

des saules majestueux et au milieu de tout
cela un petit pont voûté voilà le charme que vous
offreront les sources C'est là que l'Organisme
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Tô τουριστικό περίπτερο τοϋ Ε Ο Τ πάνω άπ τις
πηγές τοϋ ποταμού και κάτω άπ τά γέρικα πλατάνια

Sous les vieux platanes le pavillon touristique de ΓΟ.Ν.Τ
au dessus des sources du fleuve

πού πηγάζει κατά τό νότιον άκρον της στήν θέσι
Κρύα Έδώ βρίσκονται οί πηγές της Λήθης και της
Μνημοσύνης πού αναφέρονται στήν ιστορία τοΰ
μαντείου τοΰ Τροφωνίου Ό σημερινός επισκέπτης
βέβαια δέν πρόκειται νά συναντήση τό άντρον τοϋ
μαντείου Θα βρεθή όμως σέ μια τοποθεσία ύπέροχη
Δυό σχεδόν κάθετες βουνοπλαγιές σχηματίζουν μιά
χαράδρα άγρια άλλα μεγαλόπρεπη στό βάθος της
όποιας πηγάζει ό ποταμός Οί πηγές σκεπάζονται
από μεγάλα πλατάνια λεύκες και ιτιές ένω ενα γραφικό

γεφύρι θολωτό δίνει μιά ξεχωριστή νότα στό
τοπίο Στό σημείο άκριβως αύτό βρίσκεται τό Τουριστικό

Περίπτερο τοϋ Ε Ο Τ όμορφο μέ άπαλές
γραμμές προσαρμοσμένο άπόλυτα στις φυσικές
ομορφιές Λίγα μέτρα μακρυά άπό τό Περίπτερο
κατασκευάσθηκε μιά μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή
ή όποία ελπίζεται νά λειτουργήση τό έρχόμενο
καλοκαίρι

Πάνω άκριβως άπό τις πηγές στήν κορυφή της
δεξιάς πλευράς της χαράδρας βρίσκονται τά έρείπια
τοϋ μεγάλου κάστρου πού είχαν χτίσει οί Καταλα
νοί Άπό τίς πηγές οδηγεί στό κάστρο ενας άνη
φορικός δρόμος τσιμεντόστρωτος άρκετά άπότομος
γιά τό αύτοκίνητο μέ τό όποιο ομως μπορεί νά
φτάση κανένας εξω άπό τό κάστρο αν άκολουθήση
τόν δρόμο των λεωφορείων της άστικής συγκοινωνίας

Πάνω άπό τό κάστρο ή θέα της Λιβαδιάς είναι
θαυμάσια ενώ ολόκληρος ό λόφος είναι κατάφυτος
άπό πεϋκα

Ή Λιβαδιά άποτελεΐ σημαντικό τουριστικό
κέντρο άφ ένός μέν λόγφ τοΰ Μαντείου τοϋ Τροφωνίου

άφ έτέρου δέ διότι είναι τό πέρασμα των
δρόμων πού όδηγοΰν στόν Οσιο Λουκά στούς

National du Tourisme a installé un pavillon tout
simple mais bien adapté à la beauté naturelle du site
agrémenté d'une piscine déjà construite qui commencera

à fonctionner l'été prochain Plus haut le ravin
est couronné par les ruines d'un grand château
construit par les Catalans Un chemin escarpé y
grimpe mais il est trop raide pour l'emprunter avec
une voiture De là la vue de Livadia s'étend magnifique

dominant la colline toute couverte de pins
Livadia constitue un centre touristique assez

important d'une part à cause de l'oracle de Tro
phonios et d'autre part parce qu'y passent les routes
qui mènent à Ossios Loukas à Delphes à Chéronée
et à Orchoménos La ville est desservie par la route
Athènes Delphes N'afpaktos par l'ancienne route
Athènes Lamia et par le chemin de fer Athènes
Salonique Frontières La gare de Livadia qui est
assez importante est dotée d'installations complètes
de beaux bâtiments de jolis jardins et se trouve à
5 kms environ de la ville

Le Maire de Lévadia M Papaïoannou nous a
accueillis très aimablement dans son Bureau et nous
a parlé avec coeur de sa ville et ses habitants Il
nous a exposé un certain nombre de problèmes et
donné volontiers tous les renseignements que nous
pouvions souhaiter

Parmi les principaux projets nous avons particulièrement

noté l'élargissement de la Place centrale
de Georges A chose qui sera effectuée dans un proche
avenir le transfert du Cimetière et des Abattoirs
Publics à l'extérieur de la ville et la construction
d'un grand réseau collecteur des eaux usées qui
actuellement se jettent dans le fleuve Hercyna

Voyons maintenant un peu l'ancienne histoire
de la ville de Livadia qui est d'ailleurs très intéressante

Bien qu'Homère ne mentionne nulle part le nom
de Livadia la ville existait pourtant depuis cette
époque sous le nom de Midia et faisait partie de
l'ensemble des villes béotiennes qui sous le commandement

de Thèbes avaient pris part à la guerre de
Troie sous les ordres des généraux Pinéléos Liitos
Arkessilaos Prothoïnoras et Klonios Son changement

de nom est dû à Lévados héros Athénien qui
prit les habitants de Midia pour s'établir à l'endroit
où est construite la ville d'aujourd'hui

Depuis le Ville siècle av J.-C Livadia fit partie
de la confédération des villes béotiennes qui utilisaient

d'ailleurs la même monnaie depuis le Vie
siècle av J.-C Son sort est le même que celui des
autres villes de Béotie gouverné par deux événements
importants Son pillage par Lyssandros général de

Sparte avant la bataille d'Aliartos en 395 av J.-C
et son occupation et le pillage du sanctuaire de Tro
phonios par le général de Mithridate Archélaos en
86 av J.-C

Si Livadia n'était pas une des villes les plus
importantes de la Béotie comme par exemple Thèbes
Orchoménos et Koronia elle était pourtant très renommée

non seulement parmi les Grecs mais aussi
parmi les états étrangers tels les habitants de la
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Δελφούς στή Χαιρώνεια και στόν Όρχομενό Συγκοινωνιακός

εξυπηρετείται άπό τούς δρόμους Άθη
νών-Δελφών-Ναυπάκτου Άθηνών-Λαμίας παλαιός
δρόμος και άπό τήν σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών

Θεσσαλονίκης συνόρων Ό σιδηροδρομικός
σταθμός είναι αρκετά μεγάλος μέ άρτιες εγκαταστάσεις

ώραΐα κτίρια θαυμάσιους κήπους και βρίσκεται
5 περίπου χιλιόμετρα μακρυά άπό τήν πόλι
Ό Δήμαρχος της Λιβαδιας κ Παπαϊωάννου

πού μας δέχθηκε μέ μεγάλη εύγένεια στό Γραφείο
του μας μίλησε μέ πολλή αγάπη γιά τήν πόλι και
τούς κατοίκους της Μας έδωσε πρόθυμα κάθε απαραίτητη

πληροφορία και μας εξέθεσε μερικά άπό τά
προβλήματα πού υπάρχουν Σημειώνομε ιδιαίτερα
τά σχέδιά του γιά τήν διαπλάτυνσι της κεντρικής
πλατείας Γεωργίου του Α πού έλπίζεται νά πρα
γματοποιηθή σύντομα τήν μεταφορά του Νεκροταφείου

και τών Δημοτικών Σφαγείων έκτός της πόλεως

και τήν κατασκευή ένός μεγάλου άποχετευτι
κοΰ άγωγοϋ πού θά μαζέψη τά άκάθαρτα νερά πού
τώρα πέφτουν μέσα στό ποτάμι τήν Έρκυνα

Μετά τήν παρουσίασι της σημερινής πόλεως
ας ρίξωμε μιά ματιά και στήν ιστορία της πού είναι
μακραίωνη και πολύ ενδιαφέρουσα

Lydie et les Perses Cette réputation était due à
l'Oracle de Trophonios qui se trouvait dans un
bosquet séparé de Livadia par le fleuve Hercyna
Trophonios était un héros de la Béotie vénéré plus
tard comme un dieu C'était un très grand architecte
qui reconstruisit avec son frère Agamidis le temple
d'Apollon à Delphes et le trésor d'Hyriéos à Livadia
Lorsqu'il tua son frère la terre s'ouvrit sous ses pieds
et l'engloutit vivant il demeura alors dans un souterrain

où il devint immortel Ainsi fut créé l'oracle
de Trophonios à côté des sources de l'Oubli et de la
Mémoire Tout ce qui touche l'oracle est décrit dans
le plus grand détail par Pausanias L'oracle était déjà
très connu dès le Vie siècle avant J.-C et des barbares

comme Crésus et Mardonios y auront recours

Durant le Moyen Age Livadia a subi l'invasion
des barbares des Goths en particulier en 395 après
J.-C comme d'ailleurs toutes les autres villes de la
Béotie En 1205 après J.-C elle a été occupée par
les Francs succédés en 1211 par les Catalans Ces
derniers construisirent le fameux château fort de
Livadia mais ont été chassés par les Navarrais et plus
tard par les Atzayoli 1377 après J.-C qui y sont

Αποψις του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Λιβαδιάς Vue de la Gare de Livadia
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Παρ όλον δτι ό Ομηρος δέν άναφέρει πουθενά
τό όνομα της Λιβαδιάς φαίνεται πώς ή πόλις αύτη
υπήρχε κατά τούς χρόνους εκείνους με τό όνομα
Μίδεια και άνηκε στήν ομάδα των βοιωτικών πόλεων

πού κάτω άπό τήν άρχηγία τών Θηβών έλαβαν
μέρος στόν Τρωικό πόλεμο μέ τούς στρατηγούς
Πηνέλεων Λήϊτον Αρκεσίλαον Προθοήνορα και
Κλονίον Ή μετονομασία της σέ Λιβαδιά έγινε άπό
τόν Αθήναιον ήρωα Λέβαδον πού πήρε τούς κατοίκους

της Μίδειας καί μετώκησαν στό σημείο πού
είναι χτισμένη ή πόλις

Άπό τόν Η π Χ αιώνα ή Λιβαδιά άνήκει στήν
ομοσπονδία τών Βοιωτικών πόλεων οί όποιες μάλιστα

έχουν καί κοινά νομίσματα άπό τόν ΣΤ π Χ
αιώνα Ακολούθησε τήν τύχη τών υπολοίπων πόλεων

τής Βοιωτίας δύο γεγονότα δε είναι κάπως
σημαντικά Ή λεηλασία της άπό τόν στρατηγό τών
Σπαρτιατών Λύσανδρο πριν άπό τήν μάχη τής
Αλιάρτου 395 π Χ καί ή κατάληψίς της καί ή
λεηλασία του ίερου του Τροφωνίου άπό τόν στρατηγό

του Μιθριδάτη Άρχέλαον 86 π.Χ
Παρ όλον ότι ή Λιβαδιά δέν ήταν άπό τις

σπουδαιότερες βοιωτικές πόλεις όπως ή Θήβα ό
Ορχομενός καί ή Κορώνεια έν τούτοις είχε πολύ

μεγάλη φήμη όχι μόνον μεταξύ τών Ελλήνων
άλλά καί μεταξύ ξένων έθνών όπως τών Λύδων καί
τών Περσών Αύτό τό χρωστούσε στό μαντείο τοϋ
Τροφωνίου τό όποιο βρισκόταν μέσα σέ ενα άλσος
πού χωριζόταν άπό τήν Λιβαδιά μέ τόν ποταμό
Ερκυνα Ό Τροφώνιος ύπήρξε ενας ήρωας τής

Βοιωτίας πού τόν λάτρευσαν άργότερα σάν Θεό
Ήταν σπουδαίος άρχιτέκτων καί μαζύ μέ τόν άδελφό
του Άγαμήδη άνοικοδόμησαν τόν ναόν του Απόλλωνος

στούς Δελφούς καί τόν θησαυρόν τοΰ Ύριέως
στήν Λιβαδιά Οταν όμως σκότωσε τόν άδελφό του
άνοιξε ή γή καί τόν κατάπιε ζωντανόν μέσα σ ενα
ύπόγειο οίκημα όπου έγινε άθάνατος Ετσι

δημιουργήθηκε

τό μαντεΐον του Τροφωνίου δίπλα στις
πηγές τής Λήθης καί τής Μνημοσύνης Τά σχετικά
μέ τήν ιερουργία του μαντείου περιγράφονται πολύ
παραστατικά άπό τόν Παυσανία IX 39 κ έξ μέχρι
τήν τελευταία λεπτομέρεια Τό μαντείο ήταν ήδη
ονομαστό άπό τόν ΣΤ π.Χ αιώνα καί ζητούσαν τήν
συμβουλή του άκόμη καί βάρβαροι δπως ό Κροίσος
καί ό Μαρδόνιος

Κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους ή Λιβαδιά
υπέστη τήν έπιδρομή τών βαρβάρων καί κυρίως τών
Γότθων 395 μ Χ όπως φυσικά καί οί ύπόλοιπες
πόλεις τής Βοιωτίας Τό 1205 μ Χ κατελήφθη άπό
τούς Φράγκους τούς οποίους διαδέχθηκαν οί Κατα
λανοί τό 1211 μ Χ Αύτοί οί τελευταίοι μάλιστα
έχτισαν καί τό περίφημο κάστρο τής Λιβαδιάς,άλλά
τούς έδιωξαν οί Ναβαρραΐοι καί άργότερα οί Άτζαϊω
λοί 1377 μ.Χ πού έμειναν μέχρι τό 1460 όπότε
ολόκληρη ή Βοιωτία κατελήφθη άπό τόν Μωάμεθ

Έπί τουρκοκρατίας ή Λιβαδιά άποτελοΰσε ιδιαίτερο

βοϊβοδαλίκι καί ήταν ή σπουδαιότερη πόλις
τής άνατολικής Στερεάς Ελλάδος Ήταν μάλιστα
άπό τις πιό προνομιούχες πόλεις τής Ελλάδος γιατί
τήν διοικούσαν ντόπιοι πρόκριτοι τών όποιων ό

Συνέχεια στήν σελίδα 24

restés jusqu'en 1460 lorsque toute la Béotie fut
occupée par Mahomet

Pendant l'occupation turque Livadia constituait
une éparchie toute particulière qui était même la
plus importante de la Grèce Continentale de l'Est
En plus elle était une des villes les plus favorisées
de la Grèce étant commandée par des notables
locaux dont le président représentait la ville dans
toutes les relations et les négociations avec les autorités

civiles et militaires turques

Peu avant la Révolution Grecque Livadia était
une ville riche de 10.000 habitants Grâce à la liberté
dont elle jouissait elle put se préparer en accord avec
Athanassios Diakos qui habitait à Livadia à lutter
contre les Turcs La révolution commença avec le
camarade de Diakos Vassilios Bousgos qui tua le
25 mars 1821 au Kan auberge de Zéménos un
facteur turc et son compagnon avec l'aide d'hommes
armés que les Arachovites envoyaient pour aider
Diakos La libération de Livadia commença la nuit
du 28 au 29 mars 1821 le 1er avril les Grecs occupèrent

le château de Hora et le 13 avril les Turcs
qui s'étaient enfermés dans le château se rendirent

Malheureusement Livadia n'a pas joui longtemps

de sa liberté le 26 juin 1826 elle fut occupée
par Orner Vryonis qui brûla une grande partie de
la ville et tua ou massacra beaucoup de monde Les
Turcs avaient étroitement assiégé la tour et tous ceux
qui y étaient enfermés furent obligés de sortir en
traversant la foule des assiégeants Ils formèrent deux
rangées d'hommes armés de yatagans entre lesquelles
sortirent les vieux les femmes et les enfants Cette
exode surprit les turcs et de ce fait il n'y a eu que 80
morts environ sur les 2.000 personnes qui s'étaient
enfermées dans le château Cette exode est comparable

en plus petit à celle de Messolongui qui devait
avoir lieu six ans plus tard Livadia fut éprouvée par
des désastres analogues pendant les années qui suivirent

et jusqu'en 1826 lorsque la Grèce Continentale
fut libérée par Karaïskakis En 1829 après la bataille
de Pétra les Turcs disparurent de la Béotie

Avant de terminer l'histoire de Livadia laissez
nous citer un dernier détail Livadia est la ville originaire

de Lambros Katsonis le grand marin qui en
1770 constitua une flotte de 19 navires et infligea de
lourdes pertes à la marine turque Pour l'honorer
Livadia donna son nom à la grande place qui se

trouve au croisement de la route d'Athènes et de
celle de Lamia au centre de laquelle s'élève la statue
en marbre de Lambros Katsonis
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ...
ΣΤΑ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

Ό κ. Σταμάτης κατά την διάρκεια της εργασίας του.

Ό κ. Σταμάτης, μέ τόν όποιον συνεχίζεται σήμερα ή
καθιερωμένη σειρά των συνεντεύξεων, ανήκει στο Τμήμα
Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών. Είναι πτυχιούχος χειριστής 

μηχανημάτων και αύτή ακριβώς είναι και ή εργασία πού
προσφέρει στήν Εταιρία, εδώ και τρία χρόνια. Τόν βρήκαμε
στό Λιμάνι μιά μέρα τοΰ περασμένου Νοεμβρίου, νά άσχο-
λήται στή φόρτωσι ενός καραβιού. Χωρίς νά τόν . . . προετοι-
μάσωμε, του κάναμε τήν πρώτη έρώτησι :

—	Κύριε Σταμάτη, θά ήθελες νά μας παραχωρήσης μιά
συνέντευξι γιά τό επόμενο τεύχος τοΰ περιοδικού μας;

Μας κύτταξε κάπως ξαφνιασμένος, σκέφτηκε γιά μιά
στιγμή και μας έδωσε τήν άπάντησι.

—	Νά σας πώ. "Εκτιμώ πάρα πολύ τήν προσπάθεια, πού
γίνεται μέ το περιοδικό μας και αν νομίζετε, πώς μπορώ κι έγώνά συμβάλω, έστω και λίγο, στήν έκπλήρωσι των σκοπών
του, δεν εχω καμμιά απολύτως άντίρρησι νά απαντήσω σέ
ο,τι μέ ρωτήσετε και νά τό δημοσιεύσετε.

Τόν εύχαριστήσαμε γιά τήν προθυμία του και τοΰ υπενθυμίσαμε, 

ότι σκοπός τών συνεντεύξεων είναι ή καλύτερη
άλληλογνωριμία μας και ή εύκαιρία νά ακουσθούν μερικές
γνώμες, τόσο γιά τήν εργασία μας, όσο και γιά τήν ζωή μας
στά "Ασπρα Σπίτια. Φυσικά είμαστε τόσοι πολλοί, πού μέ μιά
συνέντευξι σέ κάθε τεΰχος δέν είναι δυνατόν νά παρουσιασθούν
άπό τό περιοδικό όλοι οί έργαζόμενοι. Απλώς γίνεται μιά
προσπάθεια νά γνωρίσωμε κατ" άρχήν ένα συνάδελφο άπό
κάθε Τμήμα. "Οσο γιά τήν έκλογή τοΰ προσώπου πού θά
δώση τήν συνέντευξι, τήν ευθύνη τήν φέρνει άποκλειστικά
ή Σύνταξις τοΰ περιοδικοΰ. Γιά τις απαντήσεις, φυσικά, ή
Σύνταξις δέν εύθύνεται καθόλου, διότι προσπαθεί πάντοτε νά
τις παρουσιάζη όπως άκριβώς λέχθηκαν, χωρίς νά προσθέση
ούτε νά άφαιρέση τίποτα.

Αρχίσαμε τήν συνέντευξι, όπως συνήθως, παρακαλώνταςτόν κ. Σταμάτη νά μας διηγηθή μέ λίγα λόγια τή ζωή του
μέχρι τήν ήμέρα, πού προσελήφθη στό Εργοστάσιο. Και
εκείνος μας είπε τά έξης :

—	Κατάγομαι άπό τό χωριό Παναγία της περιοχής τών
Θηβών, όπου γεννήθηκα τό 1939. Τό χωριό μου απέχει 24
περίπου χιλιόμετρα άπό τήν Θήβα και έχει πάνω-κάτω 1350
κατοίκους. Οί κάτοικοι ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά
μέ τήν γεωργία, καλλιεργώντας αμπέλια, έληές, σιτηρά και
βαμβάκια στά χωράφια της Κωπαΐδος. "Ετσι, όταν τελείωσα
τό Δημοτικό Σχολείο, έμεινα στό χωριό και ασχολήθηκακι' έγώ τά πρώτα χρόνια μέ τήν γεωργία. Επειδή όμως ό
κλήρος ήταν σχετικά μικρός και δέν ύπήρχαν πολλά περι-

ΜΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕ ΤΟΝ

ΒΑΓΓΕΛΗ

ΣΤΑΜΑΤΗ
θώρια νά καλυτερέψω τήν ζωή -μου, έφυγα άπό τό χωριό και
άρχισα νά έργάζωμαι σάν βοηθός χειριστού έκσκαπτικών και
άνυψωτικών μηχανημάτων. Μάλιστα έπί ενα χρόνο έργάσθηκα
στήν Πελοπόννησο, στήν κατασκευή τοΰ φράγματος τοΰ
Πηνειοΰ. . .

—	"Ολα αύτά έγιναν πριν πάς στρατιώτης;
—	Άκριβώς. Άπό τό φράγμα τοΰ Πηνειού πήγα άμέσως

στρατιώτης. Υπηρέτησα στό Μηχανικό σάν χειριστής προω-
θητοΰ γαιών. "Οταν απολύθηκα πήρα τό πτυχίο τοΰ χείριστουκαι στις 3 Ιουνίου 1963 ήρθα στό Εργοστάσιο...

—	Μά, άπό ο,τι ξέρομε ή πρόσληψίς σου έγινε στις 16
Οκτωβρίου 1965!

—	"Εχετε δίκηο. Τόν Ιούνιο τοΰ 1963 έπιασα δουλειά
στήν Εταιρία "Όδών και "Οδοστρωμάτων" πού εργαζόταν
στήν κατασκευή τοΰ "Εργοστασίου. "Εν συνεχεία πήγα στήν
"Εταιρία SOMEJOK, πού και αύτή βρισκόταν έδώ στό "Εργοστάσιο και είχε άναλάβει τις διακινήσεις τών υλικών, πού
έφθαναν στό λιμάνι. "Οταν έφυγε ή SOMEJOK, μέ προσέλαβε
μόνιμα ή δική μας "Εταιρία, όπως άκριβώς έγινε μέ πολλούς
άπό τούς σημερινούς μου συναδέλφους. Όπως βλέπετε λοιπόν,
είμαι άπό τούς πιό παληούς, πού εργάζονται στό "Εργοστάσιο,
γιατί άπό τό 1963 μέχρι σήμερα δέν έφυγα καθόλου άπό έδώ.

—	Κύριε Σταμάτη, ποιός ήταν ό λόγος, πού σ' έκανε νά
ελθης νά έργασθής έδώ στό Εργοστάσιο τοΰ Αλουμινίου και
οχι κάπου άλλοΰ;

—	Στήν Όδών και "Οδοστρωμάτων ήλθα χωρίς κανένα
σχέδιο. Μόλις είχα άπολυθή άπό στρατιώτης, όπως σας είπα,
είχα πάρει τό πτυχίο χειριστού και έψαχνα γιά δουλειά. Βρήκα
μιά θέσι στήν "Οδοστρωμάτων και βρέθηκα έτσι στό Εργοστάσιο τοΰ Αλουμινίου.

—	Όταν τελείωσαν οί έργασίες κατασκευής τοΰ Εργοστασίου, 

πώς δέν ακολούθησες καμμιά Εργολαβική "Εταιρία,άλλά προτίμησες νά μείνης έδώ;
—	Είχα ήδη ζήσει σ' αυτό τό μέρος δυόμισυ περίπου χρόνια 
και μοΰ άρεσε. "Επειτα τό γεγονός, ότι δέν θά βρισκόμουν

μακρυά άπ' τό χωριό μου, ή σιγουριά της μόνιμης δουλειάς
και οί σχετικά καλές άποδοχές, ήταν οί λόγοι πού μ" έκαναν νά
μείνω έδώ. Στούς έργολάβους ίσως νά έπαιρνα κάτι παραπάνω,
άλλά δέν θά ήμουν σίγουρος αν θά είχα δουλειά όλον τόν
χρόνο και θά ήμουν ύποχρεωμένος νά περιπλανιέμαι άπό
τόπο σέ τόπο, όπου κάθε φορά θά γινόταν κάποιο εργο.

—	Θά ήθελες νά μας πής τώρα, τί εργασία προσφέρεις
στήν "Εταιρία;

—	Εύχαρίστως. Μετά τήν πρόσληψί μου και έπί δύο
περίπου χρόνια ήμουν άπεσπασμένος στό Τμήμα Συντηρήσεως.
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Οχι φυσικά σαν τεχνίτης άλλα σαν χειριστής Γιατί βλέπετε

κάθε φορά πού πρέπει νά μετακινηθή ενα βαρύ εξάρτημα
ή μηχάνημα γιά επισκευή ή νά τοποθετηθή ενα καινούργιο
χρειάζεται απαραίτητα ό γερανός Έδώ και ενα περίπου χρόνο
επέστρεψα στήν βάσι μου — στο Λιμάνι — και εργάζομαι
σάν χειριστής άνυψωτικών κυρίως μηχανημάτων μέ τά όποια
γίνεται ή φόρτωσις των φορτηγών αύτοκινήτων και ή φόρ
τωσις και έκφόρτωσις των καραβιών σέ συνδυασμό φυσικά
μέ τούς δυο μεγάλους γερανούς της προκυμαίας

— Μέ την εργασία σου πώς τά πηγαίνεις κύριε Σταμάτη
Είσαι ευχαριστημένος ή αντιμετωπίζεις δυσκολίες

— Τό Τμήμα στό όποιο εργάζομαι είναι πάρα πολύ
καλά οργανωμένο Υπάρχει σύστημα στήν εργασία Κάθε
πρωί ξέρει ό καθένας μας τί δουλειά ακριβώς θά κάνη Επειτα
έχομε στήν διάθεσί μας πολλά μηχανήματα και μάλιστα διαφορετικής

δυναμικότητος ώστε γιά κάθε είδος έργασίας
χρησιμοποιούμε τό κατάλληλο μηχάνημα Ετσι όχι μονάχα
δέν έχομε προβλήματα άλλά και ή δουλειά μας γίνεται κανονικά

χωρίς δυσκολίες
— Αρκετά νομίζομε σέ κουράσαμε μέ τήν εργασία σου

θά ήθελες νά μάς πής πώς περνάς τις έλεύθερες ώρες σου
έξω από τό Εργοστάσιο

— Κατ άρχήν πρέπει νά ομολογήσω πώς δέν εχω καμμιά
ερασιτεχνική άπασχόλησι Μοΰ άρέσει ή μουσική και έχω
μιά μεγάλη συλλογή άπό δίσκους Αρκετές ώρες τις περνώ
παρέα μέ τούς φίλους μου και συχνά πηγαίνω στόν κινηματογράφο

Τό καλοκαίρι δέν χάνω εύκαιρία νά πάω γιά μπάνιο
στή θάλασσα Μέ τόν αθλητισμό δέν άσχολοΰμαι δυστυχώς
προσωπικά άλλά σάν θεατής δέν λείπω σχεδόν άπό καμμιά
συνάντησι Οικογενειακά ενδιαφέροντα δέν εχω γιατί πρός
τό παρόν είμαι έργένης

— Καί αν έπιτρέπεται πόσον καιρό σκοπεύεις νκ μείνης
έργένης

— Δέν θέλω νά νομίσετε ότι είμαι εναντίον τοΰ γάμου
Εχω όμως άκόμη μερικές προσωπικές καί οικογενειακές

υποχρεώσεις νά ρυθμίσω καί μετά οπωσδήποτε θά παντρευτώ
— Ευχόμαστε νά μας δοθή σύντομα ή εύκαιρία νά κατα

χωρήσωμε τόν γάμο σου στό περιοδικό μας Άλλά έστω καί
σάν ανύπαντρος τί θά μπορούσες νά μάς πής γιά τά Ασπρα
Σπίτια

— Προσωπικά είμαι ευχαριστημένος Μένω σέ μιά μονοκατοικία

μέ ένα κύριο δωμάτιο κουζίνα καί βοηθητικούς
χώρους καί είμαι άρκετά καλά βολεμένος Λόγω τής ειδικότητος

μου αν δέν ήμουν έδώ θά γύριζα άπό τόπο σέ τόπο καί
θά έμενα οπωσδήποτε σέ χωριά Γιατί βλέπετε τά περισσότερα
εργα γίνονται στήν Επαρχία καί σπάνια θά μπορούσα νά
κατοικώ σέ μιά μεγάλη πόλι Άπό τά άλλα χωριά λοιπόν
προτιμώ τά Ασπρα Σπίτια πού είναι στήν πραγματικότητα
ενα κομμάτι μιας μεγάλης πόλεως

— Έδώ τελειώσαμε κύριε Σταμάτη Μήπως θά ήθελες
νά πρόσθεσης τίποτε άλλο πού ξεχάσαμε νά σέ ρωτήσωμε

— Δέν βλέπω τίποτα τό σοβαρό θά ήθελα μονάχα νά
σας πώ τήν γνώμη μου γιά τό περιοδικό μας Τό βρίσκω
πολύ καλό καί βλέπω πώς κάθε φορά γίνεται καλύτερο Τά
άρθρα οί φωτογραφίες τά σκίτσα όλα είναι έπιτυχημένα καί
τά διαβάζω μέ μεγάλο ενδιαφέρον Μόνον πού μερικές φορές

άργεϊ λίγο νά κυκλοφορήση καί άνησυχώ
— Εχεις δίκηο κύριε Σταμάτη Άλλά ή έκδοσις τοΰ

περιοδικού μας παρουσιάζει πολλά τεχνικά προβλήματα κυρίως
διότι τυπώνεται στήν Αθήνα και δέν είναι εύκολη ή στενή
συνεργασία μέ τό τυπογραφείο λόγω αποστάσεως Πάντως
καταβάλλομε κάθε προσπάθεια νά έτοιμάζωμε κάθε καινούργιο
τεύχος όσο πιό νωρίτερα μπορούμε Σ εύχαριστοΰμε γιά όσα
μας είπες καί σού εύχόμαστε καλή προκοπή

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

LA FETE DE L AVIATION ROYALE
HELLÉNIQUE

Επ εύκαιρία τής εορτής τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ —
προστάτου τής Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας — ή Αεροπορική

Βάσις Αντικύρας διοργάνωσε μιά λαμπρή εορταστική
έκδήλωσι τήν Παρασκευή 8 Νοεμβρίου εις τήν οποίαν είχαν
προσκληθή ολες οί Στρατιωτικές καί Πολιτικές Αρχές καθώς

Συνέχεια στήν σελίδα 21

A l'occasion de la fête de St Michel — Patron de
l'Aviation Royale Hellénique — la Base Aérienne d'Anti
kyra a organisé le vendredi 8 novembre une brillante
manifestation à laquelle étaient conviés toutes les personnalitésmilitaires et civiles ainsi que les représentants

Suits page 21
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα έγινε εφέτος στα Ασπρα Σπίτια

ό εορτασμός της 28ης επετείου της 28ης Όκτωβρίου 1940
Πρωί-πρωί ή μικρή μας πολιτεία ξύπνησε μέ τυμπανοκρουσίες

σαλπίσματα εμβατήρια και μέ τούς ήχους τής μεγάλης

σειρήνος πού βρίσκεται πάνω στήν στέγη του Εμπορικού
Κέντρου

Στις 9.30 έγινε ή δοξολογία στήν εκκλησία τής Αναλήψεως
στήν όποία παρευρέθησαν οί τοπικές Αρχές εκπρόσωποι

των Δημοσίων Υπηρεσιών Όργανώσεων και Σωματείων
εκπρόσωποι τής Α.Ε Αλουμίνιον τής Ελλάδος οΐ μαθηταί
τοΰ Γυμνασίου και τοΰ Δημοτικού Σχολείου μέ τούς καθηγητάςκαι διδασκάλους των και πλήθος κόσμου

Μισή ώρα άργότερα άρχιζε ή παρέλασις των Σχολείωνκαι των Προσκόπων αφού οί επίσημοι είχαν λάβει τις θέσειςτων στήν έξέδρα πού εϊχε στηθή άπέναντι άπό τό καινούργιο
Έστιατόριο-Ζαχαροπλαστεϊο και οί κάτοικοι είχαν κατακλύσει
τά πεζοδρόμια τής λεωφόρου Νηρέως Πρώτοι παρήλασαν οί
μαθηταί και μαθήτριες τοΰ Δημοτικού Σχολείου άκολούθησε
τό Γυμνάσιο και ή παρέλασις έκλεισε μέ τούς Προσκόπους

και τά Λυκόπουλα μέσα στά θερμά και εγκάρδια χειροκροτήματα
των επισήμων και των κατοίκων

Στις 10.30 τό Γυμνάσιο Ασπρων Σπιτιών διωργάνωσε
μια όμορφη γιορτή στόν κινηματογράφο Απόλλων Μαθηταίκαι μαθήτριες άπήγγειλαν διάφορα πατριωτικά ποιήματα ενώ
ενδιαμέσως ακούστηκαν τραγούδια και έμβατήρια άπό μαγνητοφωνημένη

ταινία Τόν πανηγυρικό τής ημέρας έξεφώνησε
ό Διευθυντής τοΰ Γυμνασίου κ Χρ Καρπούζης καί άκολούθησε
ή προβολή τής κινηματογραφικής ταινίας Έτσι πολεμούσαμε
τό 1940-41

Ό Εθνικός Υμνος έκλεισε τήν όμορφη αύτή γιορτή γιά
τήν επιτυχία τής όποιας δίκαια δέχτηκαν οί διοργανωταί τηςτά ειλικρινή συγχαρητήρια των παρευρεθέντων οί οποίοι
είχαν κατακλύσει άσφυκτικά τήν αίθουσα τοΰ κινηματογράφου

Μετά τις ανωτέρω εκδηλώσεις ή Διεύθυνσις τής Α.Ε
Αλουμίνιον τής Ελλάδος δεξιώθηκε τις τοπικές Αρχές στό
Έστιατόριον-Ζαχαροπλαστεϊον των Ασπρων Σπιτιών προσφέροντας

ένα άπεριτίφ

28 Όκτωβρίου Παρέλασις των μαθητών
τοΰ Γυμνασίου

28 Octobre Défilé des élèves du Gymnase

καί τοΰ Δημοτικού Σχολείου

„et de l'École Primaire



LA FETE DU 28 OCTOBRE
Aspra Spitia a fêté cette année avec un éclat tout

particulier l'anniversaire du 28 Octobre 1940.
De très bonne heure, le village fut éveillé au sondes tambours, des fanfares, des marches militaires etde la sirène installée sur le toit du Centre Commercial.
A 9 h. 30 a eu lieu la cérémonie religieuse à l'Églisede l'Ascension à laquelle assistaient les Autorités locales,les représentants des Services Publics, Organismes et

Associations, des représentants de la S.A. Aluminium de
Grèce, les élèves du Gymnase, de l'Ecole Primaire avecleurs professeurs et un grand nombre d'habitants.

Une demie heure plus tard, les personnalités prirent
place sur l'estrade située en face du nouveau Restaurant-
Pâtisserie, les habitants envahirent les trottoirs de l'avenue 

Niréos et le défilé des Ecoles et des Scouts commença;tout d'abord les élèves de l'École Primaire, suivis des

élèves du Gymnase, des Scouts et Louveteaux tout celaau milieu de vifs applaudissements des autorités et dela foule.
A 10 h. 30 tous se retrouvèrent au Cinéma Apollonpour une petite séance à laquelle participèrent les élèvesdu Gymnase. Ce furent alors des poésies patriotiques

entrecoupées de marches militaires et de chants. M. C.
Karpouzis, Directeur du Gymnase prononça ensuite un
discours, tout emprunt de solemnité et suivi d'un filmintitulé «C'est ainsi qie nous avons lutté en 1940-41».

Cette manifestation se termina bien sûr par l'hymnenational qui valut aux organisateurs les félicitations de
tous.

A l'issue de la cérémonie la Direction d'ADG offrit
aux autorités locales un apéritif d'honneur au Restaurant-
Pâtisserie d'Aspra Spitia.



ΠΡΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

PREMIÈRE EXPOSITION
AGRICOLE DE LÉVADIA

Ό Νομάρχης Βοιωτίας κ Κρανιάς ένώ κόβει την Μια ομάδα άπό μικρούς μαθητάς επισκέπτεται τό
συμβολική ταινία καί εγκαινιάζει την 1η Γεωργική περίπτερο της Α.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έκθεσι Λεβαδείας

Le Préfet de Béotie M Kranias coupant le ruban sym Un groupe de petits élèves en train de visiter le stand
bolique à l'inauguration de la première Exposition Agri de la S.A ALUMINIUM DE GRÈCE
gole de Livadia

Μέ πρωτοβουλία της Διευθύνσεως Γεωργίας Νομοΰ Βοιωτίας
και σέ συνεργασία μέ τόν Δήμον Λεβαδείας διωργανώ

θηκε έφέτος στην Λιβάδια ή πρώτη Γεωργική Εκθεσις από
27 Όκτωβρίου μέχρι 2 Νοεμβρίου ή οποία χαιρετίσθηκε μέ
ένθουσιαμό από όλους τούς κατοίκους τοϋ Νομού καί έση
μείωσε απόλυτη έπιτυχία

Τά εγκαίνια έγιναν τό βράδυ της 26ης Όκτωβρίου Προηγήθηκε

ό σχετικός αγιασμός καί κατόπιν μίλησε ό Διευθυντής
της Διευθύνσεως Γεωργίας τοΰ Νομού Βοιωτίας κ Χριστόφορου

καί ό Δήμαρχος Λεβαδείας κ Παπαϊωάννου Αμέσως
κατόπιν ό Νομάρχης Βοιωτίας κ Κρανιάς έκήρυξε τήν εναρξι
της Εκθέσεως καί περιστοιχιζόμενος από τούς επισήμους
καί πλήθος κόσμου έκοψε τήν συμβολική ταινία των έγκαι
νίων τής Εκθέσεως μπροστά στό Περίπτερο της Α.Ε Αλουμίνιον

της Ελλάδος Έδώ ενα ποτήρι σαμπάνια συνώδεψε
τις εύχές όλων πρός τόν Διευθυντήν του Εργοστασίου κ
PAUL καί τούς άλλους εκπροσώπους τής Εταιρίας γιά τήν
εύόδωσι των εργασιών της

Και τώρα μιά ματιά στά περίπτερα Ή Α.Ε Αλουμίνιον
τής Ελλάδος είχε κατασκευάσει ένα όμορφο περίπτερο διακοσμημένο

μέ φροντίδα καί πολύ γούστο Τεράστιες φωτογραφίες

τμημάτων τοΰ Εργοστασίου και τοϋ οικισμού
Ασπρων Σπιτιών μέ τις ανάλογες λεζάντες σκέπαζαν

τις εσωτερικές πλευρές τοΰ Περιπτέρου ένώ σέ μιά γωνιά
ήταν τοποθετημένη μιά μεγάλη μακέττα τοΰ Εργοστασίου
άλουμίνας Εκτός άπό μιά μικρή ποσότητα βωξίτου καί
άλουμίνας καθώς καί άπό ώρισμένες χελώνες αλουμινίου ό
έπισκέπτης εύρισκε στό Περίπτερο διάφορα τελικά προϊόντα
άπό τόν μετασχηματισμό τοΰ άλουμινίου πού έχουν σχέσι
μέ τήν γεωργία π χ σωλήνες αρδεύσεως δοχεία γάλακτος
βαρέλια συρμάτινα πλέγματα περιφράξεων κλπ ένω ολόκληρο

τό περίπτερο ήταν κατασκευασμένο άπό ξύλο καί
φύλλα ή δοκούς άπό αλουμίνιο

Τό περίπτερο τής ΔΕΗ προκαλοΰσε ιδιαίτερο ένδιαφέρον
στούς επισκέπτες όχι μονάχα μέ τήν άρχιτεκτονική του καί
τήν όμορφη διακόσμησί του αλλά και μέ τήν τεράστια μακέττα

τοΰ Εργοστασίου Μεγαλοπόλεως

Sur l'initiative de la Direction de l'Agriculture du Département

de la Béotie et en collaboration avec le Dème de
Lévadia a été organisée cette année à Lévadia du 26 octobre
au 2 novembre la première Exposition Agricole qui fut accueillie
avec enthousiasme par tous les habitants du Département et
connut un grand succès

L'inauguration eut lieu dans la soirée du 26 octobre Après
la bénédiction rituelle le Directeur de l'Agriculture du Département

de Béotie M Christoforou prit la parole pour la
céder ensuite au Maire de Lévadia M Papaïoannou Au
milieu de nombreuses personnalités et d'une grande foule
Mr Kranias préfet de Béotie déclara l'Exposition ouverte en
coupant le ruban symbolique devant le stand de la S.A Aluminium

de Grèce Un champagne accompagna alors les voeux
adressés par tous au Directeur de l'Usine M Paul ainsi qu'aux
autres représentants de la Société

Examinons un peu maintenant les divers stands

D'immenses photos des différents secteurs de l'usine tapissaient

le stand d'A.D.G alors qu'une importante maquette
de l'usine d'alumine occupait une grande partie En dehors
d'un peu de bauxite d'alumine et de quelques lingots d'aluminium

le visiteur pouvait également voir exposés dans le
stand divers produits provenant de la transformation de
l'aluminium et s'intéressant à l'agriculture tels des tuyaux
d'irrigation des récipients à lait des barils du grillage pour
clotures etc alors que le stand entier était fait de bois et
feuilles ou poutres d'aluminium

Le stand de la DEH présentait pour les visiteurs un intérêt
particulier non seulement par son architecture et sa décoration
mais aussi par une maquette géante de l'Usine de Mégalopolis

Le Service des Eaux et Forêts a été vivement félicité par
tous pour son stand original tout de branches et de troncs
d'arbres jusqu'au plancher lui-même qui était fait de troncs
sectionnés posés les uns à côté des autres
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Ή Δασική Υπηρεσία δέχτηκε πολλά συγχαρητήρια γιά
τό έξοχο Περίπτερο της φτιαγμένο ολόκληρο μέ κορμούς
ή κλαδιά δένδρων — μέχρι και τό δάπεδο ήταν στρωμένο
άπό κυλινδρικά κομμάτια κορμών φυτεμένα μέσα στό
χώμα τό ενα δίπλα στό άλλο

Το περίπτερον της Δ.Ε.Η
Le stand de la DEH

Σημειώνομε ακόμη τό Περίπτερο της Νομοκτηνιατρικής
Υπηρεσίας Βοιωτίας μέ τήν παραστατική παρουσίασι των
ασθενειών τών ζώων τοϋ Οργανισμού Κωπαΐδος του Οργανισμού

βάμβακος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών
Λεβαδείας της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων του Ελληνικού

Όρειβατικοϋ Συνδέσμου κλπ κλπ ένώ δέν πρέπει
νά παραλείψωμε τις αμέτρητες άφφίσες της Διευθύνσεως
Γεωργίας πού κοσμούσαν μια ολόκληρη πλευρά της πλατείας
Λ Κατσώνη μέ τις συμβουλές τις παραινέσεις και τις προτροπές

προς τούς γεωργούς καί ενα πλήθος άπό στοιχεία και
πληροφορίες γιά τόν αναδασμό τήν σωστή καλλιέργεια τήν
χρήσι λιπασμάτων τήν άξία τών διαφόρων τροφών κλπ

Ή Όργανωτική Επιτροπή της Εκθέσεως όπως μάς εϊπε
ό Δήμαρχος Λεβαδείας κ Παπαϊωάννου φιλοδοξεί νά οργάνωση

τοϋ χρόνου τήν Εκθεσι ακόμη πιό καλά καί μέ εύρύ
τερη συμμετοχή εκθετών καί νά προσθέση πιό έντονα τήν
παρουσία της κτηνοτροφίας ώστε νά μιλάμε πλέον γιά τήν
Γεωργοκτηνοτροφική Εκθεσι Λεβαδείας

Μέ τήν λήξιν της εκθέσεως τήν Κυριακήν 3ην Νοεμβρίου
ό κ Υπουργός Γεωργίας απένειμε ενα δίπλωμα εις

τούς αντιπροσώπους της Α Ε Αλουμίνιον της Ελλάδος
παρουσία τών τοπικών Αρχών

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Άπο τήν σελ 17

και εκπρόσωποι της Α Ε Αλουμίνιον της Ελλάδος
Στην άρχή έγινε ή Δοξολογία χοροστατούντος τοϋ Σεβασμιότατου

Μητροπολίτου Φωκίδος κ Χρυσοστόμου και βοη
θουμένου από τόν αίδεσιμώτατον ιερέα Αντίκυρας κ Γρηγό
ριον εις τόν καταυλισμόν της Βάσεως 6 όποιος είχε διαρρυ
θμισθή καταλλήλως καί είχε διακοσμηθή μέ σημαίες πανώ
καί εμβλήματα

Ακολούθησε ή άνάγνωσις της Ημερησίας Διαταγής του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας εις τήν οποίαν
μεταξύ τών άλλων έτονίζετο ή συμβολή τής Αεροπορίας εις
τούς διαφόρους πολέμους τής πατρίδος μας μέ τήν ΰπόμνησιν
ότι πρώτοι οί Ελληνες χρησιμοποίησαν τό αεροπλάνο γιά
πολεμικούς σκοπούς στις 5 Όκτωβρίου 1912 κατά τούς Βαλκανικούς

απελευθερωτικούς αγώνες του Εθνους
Έν συνεχεία ό Διοικητής τής Αεροπορικής Βάσεως Αντίκυρας

Σμήναρχος κ Βασιλάκης μέ τούς υπολοίπους Αξιωματικούς
δεξιώθηκαν τούς προσκεκλημένους στήν Λέσχη τών

Αξιωματικών όπου είχε έτοιμασθή ένας πλουσιώτατος καί
εκλεκτός μπουφές

Nous citerons également le stand du Service Vétérinaire
Départemental qui s'intéressait d'une façon particulièrement
vivante aux maladies des animaux celui de l'organisme de
Kopaïs de l'Organisme du Coton de l'Union des Coopératives

Agricoles de Lévadia du Service des Améliorations

Το περίπτερον τής Δασικής Υπηρεσίας
Le stand du Service des Eaux et Forêts

Foncières du Club Alpin Hellénique etc etc sans oublier
les multiples affiches posées par la Direction de l'Agriculture
sur la place L Katsonis conseillant les agriculteurs leur parlant
du remembrement de la propriété rurale des différents modes
de culture de l'utilisation des engrais de la valeur des divers
aliments etc

Au dire de M Papaïoannou Maire de Lévadia le Comité
Organisateur de l'Exposition aurait l'ambition d'organiser
l'année prochaine une Exposition beaucoup plus importante
que cette année où participeraient d'avantage d'agriculteurs
et d'éléveurs pour ne parler dans l'avenir que de L'Exposition

Agricole et d'Élévage de Lévadia

Lors de la cérémonie de clôture le Dimanche 3 Novembre
un diplôme était remis solennellement par le Ministre de l'Agriculture

en présence des Autorités régionales aux représentants
de la Société ADG

FETE DE L'AVIATION Suite de la page 17

d'Aluminium de Grèce
Dans le cantonnement de la Base Aérienne spécialement

aménagé à cet effet et décoré de drapeaux panneaux

et emblèmes la cérémonie a commencé par la
messe célébrée dite par le Métropolite de Phocide M
Chryssostomos assisté du R.P M Grigorios prêtre d'An
tikyra Elle fut suivie de la lecture de l'Ordre du Jour
provenant du Quartier Général de l'Aviation dans lequel
il est rappelé entre autres la part de l'Aviation dans
les différentes guerres de notre Patrie sans oublier que
les Grecs ont utilisé l'avion les premiers le 5 octobre
1912 durant les guerres des Balkans pour la libération
de notre Nation

Ensuite le Colonel M Vassilakis Commandant de
la Base Aérienne d'Antikyra avec ses officiers a reçu les
invités au Club des Officiers où un abondant buffet de
choix avait été préparé par les soins personnels des
épouses des officiers
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ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ VACCINATION ANTIGRIPPALE
Στα πλαίσια της συνεχούς μερίμνης γιά τήν καλυτέρευσι

των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων της Εταιρίας και
των Εργολάβων ή Ιατρική Υπηρεσία της Α Ε Αλουμίνιον
της Ελλάδος διωργάνωσε ενα γενικόν άντιγριππικόν έμβο
λιασμόν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 1968 Ο εμβολιασμός
αύτός ανάλογος μέ εκείνους πού πραγματοποιούνται στις
Η.Π.Α καί στην Γερμανία εδώ και πολλά χρόνια παρουσίαζε

μερικά χαρακτηριστικά πρωτότυπα δικαιολογημένα
άπό τήν επιθυμία νά καταστή ό εμβολιασμός κατά τό δυνατόν
λιγώτερο δυσάρεστος καί λιγώτερο ενοχλητικός

Ή Ιατρική Υπηρεσία έφρόντισε ώστε ό εμβολιασμός
νά γίνη στούς τόπους παροχής της εργασίας πράγμα πού
ελάχιστα εμπόδισε τις δραστηριότητες των εργαζομένων

Χρησιμοποίησε ενα καινούργιο σύστημα ενέσεως πού
επέτρεψε τόν έμβολιασμό χωρίς πόνο

Μεταχειρίσθηκε ενα εμβόλιο άποτελούμενο άπό μία και
μόνη δόσι πράγμα πού δέν ήταν δυνατόν κατά τό παρελθόν
καί περιώριζε εις τό μέγιστον τήν διενέργειαν ενός γενικού
έμβολιασμοϋ

Μία πλήρης ένημέρωσις τού προσωπικού είχε προηγηθή
τοΰ έμβολιασμοϋ Ή έπιτυχία του ήταν ικανοποιητική δεδομένου

ότι έμβολιάσθηκαν 814 άτομα μέσα σέ μιάμιση μόνον
ημέρα καί χωρίς νά έπέλθη οποιαδήποτε άνωμαλία στήν εργασία

τους
Τά έπακόλουθα τοΰ εμβολιασμού ήταν άπλα καί περιω

ρίσθηκαν σέ έλαφρόν πόνο στόν βραχίονα στό σημείο τοΰ
εμβολιασμού γιά λίγες ημέρες

Τά άποτελέσματα θά κριθούν άπό τήν συχνότητα τών
περιστατικών γρίππης πού θά παρουσιασθούν στό προσωπικό
τόν έφετινόν χειμώνα Οί ξένες στατιστικές άναφέρουν μιά
μείωσι 60 έως 70 τοΰ άριθμοΰ τών περιστατικών γρίππης
πού σημειώθηκαν μετά τόν έμβολιασμό καί μιά σίγουρη
έλάττωσι τών συμπτωμάτων στις περιπτώσεις πού παρατηρήθηκαν

Μποροΰμε λοιπόν νά ελπίζουμε σέ μιά αισθητή
βελτίωσι της καταστάσεως τής υγείας τοΰ προσωπικού

Έάν οί στατιστικές τοΰ χειμώνος δικαιώσουν αύτή τήν
ελπίδα ή Ιατρική Υπηρεσία σκέπτεται νά έπαναλάβη καί
νά έπεκτείνη τόν εμβολιασμό τόν επόμενο χρόνο τήν ίδια
εποχή
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Animé du souci constant d'améliorer le confort dans le
travail des agents de la Société et des Entreprises le Service
Médical d'Aluminium de Grèce a organisé les 16 et 17 Septembre
1968 une campagne de vaccination antigrippale Cette campagne

analogue à celles pratiquées aux USA et en Allemagne
depuis plusieurs années présentait certains caractères originaux

tous motivés par le désir de rendre la vaccination la
moins désagréable et la moins gênante possible

Le Service Médical assurait la vaccination sur le lieu
même du travail ce qui gênait au minimum les activités des
employés

Il utilisait un système d'injection nouveau qui permettait
la vaccination sans douleur

Il employait un vaccin constitué par une dose unique ce
qui limitait au maximum la campagne dans le temps

La vaccination avait été précédée d'une information du
personnel complète Son succès a été satisfaisant puisque 814
personnes ont été vaccinées en un jour et demi seulement
et sans apporter aucune gêne à leurs activités Les suites de
la vaccination ont été simples se limitant à des bras un peu
douloureux au point de vaccination pendant quelques jours

Les résultats seront jugés sur la fréquence des cas de grippes
dans le personnel cet hiver Les statistiques étrangères font
état de 60 à 70 de diminution pour le nombre de grippes
enregistrées après vaccination et une nette atténuation des
symptômes dans les cas observés On peut espérer une amélioration

sensible de l'état de santé du personnel
Si les statistiques de l'hiver justifient cet espoir le Service

Médical pense renouveler et étendre la vaccination l'année
prochaine à la même époque

Μερικές φωτογραφίες άπό τον γενικόν άντιγριππικόν
έμβολιασμόν 1 Ό κ Γιαννέλος του Αλουμινίου

2 Ο κ Καραΐσκος τοΰ Χυτηρίου 3 Ό κ Λούπης
τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως 4 Ο κ Τριανταφυλλίδης

τοΰ Λογιστηρίου

Quelques instantanés de la vaccination générale contre
la grippe 1 M Yannelos de l'Aluminium 2 M Ka
raiskos de la Fonderie 3 M Loupis du Service Entretien

4 M Triantafyllidis de la Comptabilité



DE NOEL AU JOUR DE L'AN
SOUVENIRS D'AUTREFOIS PAR J CRESSOT

Dites-moi pourquoi les Noëls d'autrefois sont
tous enveloppés de neige et étincelants d'étoiles S'il
en fut de maussades ma mémoire d'enfant n'en a
rien retenu Noël ne sera jamais un jour comme les
autres Noël c'est la veillée c'est la messe de minuit
c'est le réveillon

Le sommeil prenait les petits sur leur chaise
basse sur les genoux de la maman on les portait
au lit Les grands avaient le droit de veiller et d'attendre

Mon père posait sur les chenets le tronc de
pommier la lourde souche de charme ou de noyer
qui attendait depuis des mois Je l'entends qui sonne
contre la taque je la vois noueuse et bossue avec
ses mousses et son écorce crevassée

On fait cercle autour du feu les femmes à bonne
distance sur leur couvet avec l'aiguille ou le tricot
les hommes tisonnant les enfants se rôtissant les
grèves et buvant de tous leurs yeux la féerie des étincelles

La vieille horloge fait son tic-tac elle pousse
lentement ses aiguilles vers les heures et les demies
Par la cheminée descend la grosse cloche du premier
coup le tintement d'argent du deuxième coup les
volées unies du dernier appel Quelle étrange musique
ces cloches dans la nuit On se hâte de garnir les
chaufferettes et de couvrir le feu on s'emmitoufle de
capelines et de cache-nez et l'on s'en va vers l'église
laissant dans la maison la flamme palpitante qui dit
à travers la vitre Je suis là je vous attends

La messe de minuit c'eût été le froid tombant
sur les épaules et mordant les orteils c'eût été sans
la crèche pénitence et déception Mais la crèche
était là la crèche que les dames du château dressaient

à la droite du choeur Quand je poussais la petite
porte cela me sautait aux yeux et ne me lâchait plus
Des rochers gris et bruns à grandes cassures faisaient
une grotte à la fois sombre et claire De grands sapins
l'abritaient tout saupoudrés d'une neige miroitante
Dans un halo de lumière le boeuf fauve et l'âne gris
soufflaient leur haleine Joseph et Marie à genoux
se faisaient vis-à-vis Couché sur la paille dorée et
bien rognée de son berceau le petit Jésus levait ses

genoux et tendait ses bras Perdus dans les branches
des feux rouges bleus violets faisaient un ciel plus
beau que le vrai ciel en ce moment tout scintillant
d'étoiles

Il fallait cette magie pour me faire oublier les
échardes de l'onglée et la lenteur de l'office Je ne
songeais guère à me demander ce qu'étaient au juste
ces rochers de papier cette neige ces étoiles de verre
J'attendais les rois mages et les bergers on partait
avant leur venue dans un remuement de sabots

Et les étroits sentiers dans la neige revoyaient
les mêmes silhouettes noires chaque groupe vers son
logis On tapait les pieds sur le seuil pour en détacher
les bottes la clé faisait ses deux tours dans la serrure
et l'on se retrouvait à l'abri dans la tiédeur de la
cuisine

Beaucoup plus tard j'ai lu dans les livres que
les villes ont des tables éblouissantes des cristaux
des rires des toilettes des huitres du champagne
et que cela s'appelle un réveillon Chez nous il en
allait autrement

Quand elle avait refermé la porte et rallumé la
petite lampe de cuivre maman disait toute resserrée
encore dans son fichu Maintenant nous allons
réveillonner
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La table était vite dressée. A côté de la chatte
qui regardait les braises, le pot noir avancé dans les
cendres nous gardait un jambon, longuement mijoté
dans son court-bouillon. Elle n'avait pas la saveur
des autres, cette tranche grasse et maigre, rouge et
rose, onctueuse et salée, que l'on mangeait si tard
dans la nuit. Y avait-il autre chose? Une gaufre,
peut-être, sèche et croquante, bien meilleure quand
elle était roussie, et un verre de vin chaud. Dans le
saladier, une bouteille du vin de nos vignes, tiédie
au coin de l'âtre; du sucre, un peu d'eau et pour
finir, le manche de la pelle rougi dans les braises :

le vin sifflait, bouillonnait, se couvrait d'écume blanchissante. 

Le verre réchauffait les mains jointes, puis
chaque gorgée descendait comme un feu vif et doux.

Au lit, je retrouvais le petit frère endormi, couché
en travers dans les draps froissés; je retrouvais le
cruchon d'eau chaude faisant la belle jambe dans un
bas à côtes... Jl n'y avait plus qu'à dormir.

Le petit Jésus, le Père Noël me pardonneront si
je les néglige; ils ne venaient guère visiter nos sabots.
Nous étions sans doute trop éloignés des grandes
routes et même de la grand'rue.

L'année finissait, elle aussi, par une longue
veillée. On disait aux enfants qu'il ne tenait qu'à
eux de voir, à minuit sonnant, s'en aller le mystérieux 

ANFA — l'an fait — et paraître le nouvel an.
Mais il fallait sortir du village, monter jusqu'à un
carrefour de croix et de chemins, sans peur de la
bise, de la DAME BLANCHE et des revenants.
Personne n'y fut jamais.

Le jour gris n'avait pas touché nos rideaux que
nous étions réveillés. Le craquement du fagot dans

la cuisine nous disait le feu flambant. Alors, nous
sautions du lit et nous courions souhaiter la bonne
année à nos parents.Il n'y avait pas deux façons : depuis toujourset pour tous, la même formule : «Je vous souhaite
une bonne année, une bonne santé, le paradis à la
fin de vos jours». Ajoutez la musique chantante et
traînante qui donne aux mots leur goût de terroir.

Quelle impatience de courir chez la marraine,
chez le parrain, les oncles et les tantes, les grands-
parents! On entrait, on bredouillait sa «bonne année»,
on rencontrait une joue piquante, un bout de nez
froid et l'on attendait ses étrennes.

La bonne voix cordiale de mon parrain brodait
plaisamment les mêmes variantes : «La bonne année...
la goutte au nez!» et : «Le paradis. . . tout de suite!».
Esprit de chez nous que personne ne songeait à
mépriser. Sur la longue table du poêle, une marraine
soucieuse de ses devoirs avait aligné pour ses filleuls
des pipes en sucre, des pains d'épices, des pralines,
des oranges, et de ces papillotes dont le papier frisé
cache un gros fondant rose et une minuscule machine
infernale. Les premiers arrivés choisissaient.

On courait de là chez l'oncle, puis chez le grand-
père qui avait préparé son écu, et puis chez la grand-
mère, et puis chez la tante. . .

Le soir, on recensait ses richesses. Les bonbons
disparaissaient vite, et le chocolat, et le pain d'épices.
Mais les oranges duraient longtemps. Alignées sur
une tablette de l'armoire, elles attendaient qu'on vint
les chercher pour le partage ou la salade au kirsch. . .

J. CRESSOT

Λ Ε Β A Δ Ε I A  (Συνέχεια από τήν σελίδα 15)

Πρόεδρος αντιπροσώπευε τήν πόλι σέ δλες τις
σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις μέ τις τουρκικές
αρχές, πολιτικές και στρατιωτικές.

Στις παραμονές της Ελληνικής Επαναστάσεως
ή Λιβάδια ήταν μια πλούσια πόλις μέ 10.000 κατοίκους. 

Μέ τήν σχετική δέ ελευθερία πού άπελάμβανε,
μπόρεσε να προετοιμασθή για τον άγώνα, σέ συνεν-
νόησι μέ τόν Αθανάσιο Διάκο, πού διέμενε στήν
πόλι. Τήν έπανάστασι τήν άρχισε ό σύντροφος του
Διάκου Βασίλης Μπουσγος, πού σκότωσε στις 25
Μαρτίου 1821 στό χάνι του Ζεμένου εναν Τούρκο
ταχυδρόμο και τόν συνοδό του, μέ τήν βοήθεια των
ενόπλων άνδρών, πού οί Άραχοβΐτες έστελναν πρός
τόν Διάκο. Ή άπελευθέρωσις της Λιβαδιάς άρχισε
στις 28 πρός 29 Μαρτίου 1821. Τήν Ιην Απριλίουοί "Ελληνες κατέλαβαν τόν Πύργο της "Ωρας και
στις 13 Απριλίου παρεδόθησαν οί Τούρκοι, πού
είχαν κλειστή μέσα στό κάστρο.

Δυστυχώς όμως ή Λιβαδιά δέν χάρηκε γιά πολύ
τήν ελευθερία της, γιατί στις 26 Ιουνίου 1821 τήν
κατέλαβε ό Όμέρ Βρυώνης και έκαψε ενα μεγάλο
μέρος τής πόλεως, ενώ πολλοί από τόν άμαχο πληθυσμό 

σκοτώθηκαν ή έσφάγησαν. "Οσοι είχαν κλειστή 

μέσα στό κάστρο πολιορκήθηκαν στενά άπό

τούς Τούρκους καί αναγκάστηκαν στις 27 Ιουνίου
νά κάνουν έξοδο ανάμεσα άπό τούς πολιορκητάς.
Σχημάτισαν δυό σειρές άπό άνδρες ώπλισμένους μέ
γιαταγάνια καί ανάμεσα έβαλαν τούς γέρους καί τά
γυναικόπαιδα. Ή έξοδος ξάφνιασε τούς Τούρκουςκαί γι' αύτό δέν υπήρξαν παρά 80 περίπου νεκροί
στούς 2000 πού ήσαν κλεισμένοι στό κάστρο. Ή
έξοδος αυτή αποτελεί μικρογραφία τής έξόδου του
Μεσολογγίου, πού έμελλε νά γίνη εξι χρόνια άργό-
τερα. Παρόμοιες συμφορές έπαθε ή Λιβαδιά καί
κατά τά υπόλοιπα χρόνια τοΰ άγώνος μέχρι τό 1826,
οπότε ή Ρούμελη έλευθερώθηκε άπό τόν Καραϊσκάκη. 

Τό 1829, μετά τήν μάχη τής Πέτρας, οί Τούρκοι
έξηφανίσθησαν άπό τήν Βοιωτία.

Πριν τελειώσωμε τήν ιστορία τής Λιβαδιάς, θά
πρέπη νά προσθέσωμε μιά λεπτομέρεια : Ή Λιβαδιά
είναι ή πατρίδα τοΰ "Ελληνος θαλασσομάχου Λάμπρου 

Κατσώνη, ό όποιος τό 1770 εϊχε σχηματίσει
ενα στόλο άπό 19 πλοία καί είχε προξενήσει πολλές
καταστροφές στόν τουρκικό στόλο. Πρός τιμήν του
ή Λιβαδιά εχει δώσει τό ονομά του στήν μεγάλη
πλατεία, στήν διασταύρωσι τών δρόμων πρός τήν
Αθήνα καί πρός τήν Λαμία, όπου εχει στηθή καί
ή μαρμάρινη προτομή του.
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Μεγάλην έξέφρασεν έκπληξιν ή γειτόνισσα τό Ζερμπινιώ
Ίδοϋσα τη ήμερα των Χριστουγέννων τοϋ έτους 1878 την
Θειά-Άχτίτσα φορούσαν καινουργή μανδήλαν και τόν Γέροκαι τήν Πατρώνα μέ καθαρά ύττοκαμισάκια και μέ νέα πέδιλα

Τούτο δέ διότι ήτο γνωστότατον οτι ή Θειά-Άχτίτσα είχενϊδεΐ τήν προίκα τής κόρης της πωλουμένην έπ'ι δημοπρασίας
πρός πληρωμήν των χρεών αναξίου γαμβρού διότι ήτο έρημοςκαι χήρα και διότι ανέτρεψε τα δύο ορφανά εγγονό της μετερ
χομένη ποικίλα επαγγέλματα Ήτον ας είναι μοναχή της
άπ έκείνας πού δέν έχουν στόν ήλιο μοίρα Ή γειτόνισσα τό
Ζερμπινιώ ώκτειρε τάς στερήσεις τής γραίας κα'ι τών δύο
ορφανών άλλά μήπως ήτο και αυτή πλουσία διά νά έλθη
αύτοΐς αρωγός κα'ι παρήγορος

Εύτυχής ό μακαρίτης ό μπάρμπα-Μιχαλιός όστις προη
γήθη ε'ις τόν τάφον τής συμβίας Άχτίτσας χωρ'ις νά ϊδη τά
δεινά τά έπικείμενα αύτη μετά τόν θάνατον του Ήτο καλής
ψυχής — ας εϊχε ζωή — ό συχωρεμένος Τά δύο παιδία
τά άδιαψόρετα ό Γεώργης κα'ι ό Βασίλης έπνίγησαν βυθι

σθείσης τής βρατσέρας των τόν χειμώνα τοϋ έτους 1864 Ή
βρατσέρα εκείνη άπωλέσθη αϋτανδρος — τ'ι ψρίκη τι καημόςΤέτοια τρομάρα καμμιάς καλής χριστιανής νά μήν τής μέλλη

Ό τρίτος ό γυιός της ό σουρτούκης τό χαμένο κορμί
έξενιτεύθη κα'ι εύρίσκετο έλεγαν ε'ις τήν Άμερικήν Πέτρα
έρριξε πίσω του Μήπως τόν είδε Μήπως τόνήκουσεν Αλλοι
πάλιν πατριώτες είπαν οτι ένυμψεύθη εις εκείνα τά χώματακι επήρε λέει μιά φράγκα μιά έγγλεζοπούλα ένα ξωθικό πού
δέν ήξευρε νά μιλήση ρωμέϊκα Μή χειρότερα ΤΊ νά πή κανείς
Ημπορεί νά καταρασθή τό παιδί του τά σωθικά του τά σπλάχνατου

Ή κόρη της άπέθανεν εις τόν δεύτερον τοκετόν άφεΐσα
αύτη τά δύο όρψανά κληρονομίαν Ό πατεριασμένος τους
έζοϋσε άκόμα πού νά ψτάσουν τά μαντάτα του ώρα τήν ώρα
μά τι νοικοκύρης Τό πρόκοψε αλήθεια Χαρτοπαίκτης μέθυσοςκα'ι μέ αλλάς άρετάς άκόμη Είπαν πώς ξαναπαντρεύτηκεάλλου διά νά πάρη και άλλον κόσμον εις τόν λαιμόν του ό
άσυνείδητος Τέτοιοι άντρες Εκαμε δά κι αύτή ένα γαμπρό
μά γαμπρό τό λαμπρό τ νά βγή

ΤΊ νά κάμη έβαλε τά δυνατά της κι έπροσπαθοϋσε δπως
οπως νά ζήση τά δύο ορφανά ΤΊ άξιολύπητα τά καημέναΚατά τάς διαφόρους ώρας τοϋ έτους έβοτάνιζεν άργολογοϋσεν
έμάζωνεν ελιές έξενοδούλευεν Έμάζωνε κούμαρα και τά
έβγαζε ρακί Μερικά στέμφυλα άπ έδώ κάμποσα βότσια άρα
βοσίτου άπ εκεί δλα τά έχρησιμοποίει Είτα κατά Όκτώβριον
άμα ήνοιγαν τά ελαιοτριβεία έπαιρνεν ένα είδος πήχυν εν

πενηντάρι έκ λευκοσιδήρου μίαν στάμναν μικράν κι έγύριζεν
ε'ις τά ποτόκια önou κατεστάλαζον α'ι ύποστάθμαι τοϋ ελαίου
κι έμάζωνε τήν μούργα Διά τής μεθόδου ταύτης ώκονόμει
δλον τό ένιαύσιον έλαιον τοϋ λυχναρίου της

Άλλά τό πρώτιστον εισόδημα τής Θειά-Άχτίτσας προήρ
χετο έκ τοϋ σταχομαζώματος Τόν Ίούνιον κατ έτος έπεβιβά
ζετο εις πλοΐον έπλεεν ύπερπόντιος και διεπεραιοϋτο είς
Εϋβοιαν Περιεψρόνησε τό όνειδιστικόν έπίθετον τής καραβω
μένης όπερ έσφενδόνιζον άλλα γύναια κατ αύτής διότι
όνειδος άκόμη εθεωρείτο τό νά πλέη γυνή εις τά πελάγη Έκεΐ
μετ άλλων πτωχών γυναικών ήσχολεΐτο συλλέγουσα τούς
άστάχεις τούς πίπτοντας άπό τών δραγμάτων τών θεριστών
άπό τών φορτωμάτων κα'ι κάρρων Κατ έτος ο'ι χωρικοί τής
Εύβοιας κα'ι τά χωριατόπουλα έρριπτον κατά πρόσωπον αύτών
τό σκώμμα Νά ο'ι φ'στάνες μάς ήρθαν πάλι ο'ι ψ'στάνεςΓΆλλ αϋτη έκυπτεν ύπομονητική σιωπηλή συνέλεγε τά ψιχίαεκείνα τής πλούσιας συγκομιδής τοϋ τόπου άπήρτιζε τρεις ή
τέσσαρας σάκκους όλόκληρον ένιαυσίαν έσοδείαν δι έαυτήν
κα'ι διά τά δύο ορφανά τά όποία είχεν έμπιστευθή έν τώ μεταξύ
εις τάς φροντίδας τής Ζερμπινιώς κα'ι άποπλέουσα έπέστρεψεν
εις τό παραθαλάσσιον χωρίον της

Πλήν εφέτος δηλ τό έτος εκείνο άφορία είχε μαστίσει
τήν Εϋβοιαν Άφορία εις τόν ελαιώνα τής μικρός νήσου όπου
κατώκει ή Θειά-Άχτίτσα Άφορία είς τάς άμπέλους κα'ι είς τούς
άραβοσίτους άφορία σχεδόν κα'ι είς αύτά τά κούμαρα άφορία
πανταχού

Εϊτα επειδή ούδέν κακόν έρχεται μόνον βαρύς χειμών
ένέσκηψεν είς τά βορειότερα έκείνα μέρη Άπό τοϋ Νοεμβρίου
μηνός χωρίς σχεδόν νά πνεύση νότος και νά πέση βροχή
ήρχιζε νά χιονίζη Μόλις έπαυεν είς νιψετός κα'ι ήρχιζεν άλλοςΕνίοτε έπνεε ξηρός βορράς σψίγγων έτι μάλλον τά χιόνια τά
όποια δέν έλυωναν είς τά βουνά Έπερίμεναν άλλα

Ή γραία μόλις είχε προλάβει νά μεταψέρη έπ'ι τών ώμων
της άπό τών ψαράγγων και δρυμών άγκαλίδας τινάς ξηρών
ξύλων οσαι μόλις θά ήρκουν διά δύο εβδομάδας ή τρείς κα'ι
βαρύς ό χειμών έπέπεσε Περί τά μέσα Δεκεμβρίου μόλις
έπήλθε μικρά διακοπή κα'ι δειλαί τίνες άκτϊνες ήλίου έπεψά
νησαν έπιχρυσοϋσαι τάς ύψηλοτέρας στέγας Ή Θειά-Άχτίτσα
έτρεξεν είς τά ορμάνια ίνα προλάβη κα'ι είσκομίση καυσό
ξυλά τινα Τήν επαύριον ό χειμών κατέσκηψεν άγριώτερος
Μέχρι τών Χριστουγέννων ούδεμία γωνία ούρανοϋ όρατή
ούδεμία άκτ'ις ήλίου

Κραταιός και βαρύπνοος βορράς χιονιστής έψύσα κατά
τάς παραμονάς τής άγίας ήμέρας Ai στέγαι τών οικιών ήσαν
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κατάφορτοι έκ σκληρυνθείσης χιόνος Τά συνήθη παίγνια των
όδών και τα χιονοβολήματα έπαυσαν Ό χειμών εκείνος δέν
ήτο φιλοπαίγμων Άπό των κεράμων των στεγών έκρέμαντο
ώς ώριμοι καρποί σπιθαμαία κρύσταλλα τά όποια ο'ι μάγκαι
της γειτονιάς δέν είχον πλέον όρεξιν νά τρώγουν

Τήν έσπέραν της 23 ό Γέρος είχεν έλθει άπό τό σχολεΐον
περιχαρής διότι άπό της αϋριον έπαυον τά μαθήματα Πριν
ξεκρεμάση τόν φύλακα άπό της μασχάλης του ό Γέρος
πεινασμένος ήνοιξε τό δουλάπι άλλ ουδέ ψωμόν άρτου εύρενεκεί Ή γραία εϊχεν εξέλθει ΐσωςπρός ζήτησιν άρτου Ή άτυχής
Πατρώνα έκάθητο ζαρωμένη πλησίον της εστίας άλλ ή έστία
ήτο σβεστή Έσκάλιζε τήν στάκτην νομίζουσα έν τή παιδική
άφελεία της ήτο μόλις τετραετές τό πτωχόν κοράσιον ότι ή
έστία έχει πάντοτε τήν Ιδιότητα νά θερμαίνη και άς μή καίηΆλλ ή στάκτη ήτον ύγρά Σταλαγμοί ϋδατος έκ χιόνος τα
κείσης ίσως διά τίνος λαθραίας και παροδικής άκτΐνος ήλίου
εϊχον ρεύσει διά της καπνοδόχου Ό Γέρος όστις ήτο έπταετής
μόλις έτοιμος νά κλαύση διότι δέν εύρισκε ψιχίον τι πρός
κορεσμόν τής πείνης του ήνοιξε τό μόνον παράθυρον έχον
τριών σπιθαμών μήκος Ό οικίσκος όλος χθαμαλός ήμιφάτνω
τος μέ είδος σοφά είχεν ϋψος δύο ίσως όργυιών άπό τοΰ
εδάφους μέχρι τής οροφής

Ό Γέρος άνεβίβασε σκαμνίον τι έπίτοϋ λίθινου έρείσματος
τοΰ παραθύρου άνέβη έπί τοϋ σκαμνιού έστηρίχθη διά τής
άριστεράς έπί τοΰ παραθυρόφυλλου άνοικτοϋ έστυλώθη μετά
τόλμης πρός τήν όροφήν άνέτεινε τήν δεξιάν και άπέσπασεν
έν κρύσταλλον έκ τών κοσμούντων τούς σταλαμούς τής
στέγης Ηρχισε νά τό έκμυζά βραδέως και ήδονικώς και
έδιδε και εις τήν Πατρώναν νά φάγη Έπείνων τά κακόμοιρα

Ή γραΐα-Άχτίτσα έπανήλθε μετ ολίγον φέρουσα πράγματι τυλιγμένον εις τόν κόλπον της Ό Γέρος όστις έγνώριζεν
έκ τής παιδικής του πείρας ότι ποτέ άνευ αιτίας δέν έφούσκω
ναν ο'ι κόλποι τής μάμμης του άναπηδήσας έτρεξεν εις τό
στήθος της ένέβαλεν τήν χείρα και άφήκε κραυγήν χαράς
Τεμάχιον άρτου είχεν οικονομήσει και τήν έσπέραν έκείνην
ή καλή καίτοι ολίγον αυστηρά μάμμη τις οίδεν άντί ποίων
εξευτελισμών και διά πόσων έκλιπαρήσεων

Και τι δέν ήθελεν ύποστή πρό ποίας θυσίας ήδύνατο νά
όπισθοδρομήση διά τήν άγάπην τών δύο τούτων παιδίων τά
όποια ήσαν δις παιδία δι αύτήν καθόσον ήσαν τέκνα τοΰ
τέκνου της Έν τούτοις δέν ήθελε νά δεικνύη αύτοϊς μεγάλην
άδυναμίαν και ήμερο μάτι δέν τούς έδιδε Έκάλει τόν άρρενα

Γέρον διότι είχε τό όνομα τοϋ άληθοϋς γέρου της τοΰ μακα
ρίτου μπάρμπα-Μιχαλιοϋ τοΰ όποιου τό όνομα τής έπόνει
ν άκούση ή νά προφέρη Τό ταλαίπωρον τό θήλυ τό έκάλει
Πατρώναν θωπευτικώς και ολίγον σάν άρχοντοξεπεσμένη
πού ήτον μή άνεχομένη νά άκούη τό Άργυρώ τό όνομα τής
κόρης της όπερ έδόθη ώς κληρονομιά ε'ις τό όρφανόν λεχοϋς
θανούσης εκείνης Πλήν τοϋ ύποκορισμοϋ τούτου ούδεμίαν
άλλην έπιδεικτικήν τρυφερότητα άπένεμεν εις τά δύο πτωχά
πλάσματα άλλά μάλλον πρακτικήν άγάπην και προστασίαν

Ή ταλαίπωρος γραία έστρωσε διά τά δύο ορφανά ίνα κοι
μηθώσιν άνεκλίθη και αύτή πλησίον των τοις είπε νά φυσή
σωσιν ύποκάτω τοϋ σκεπάσματος των διά νά ζεσταθούν τοις
ύπεσχέθη ψευδομένη άλλ έλπίζουσα νά έπαληθεύση ότι αϋριον
ό Χριστός θά φέρη ξύλα και ψωμί και μίαν χύτραν κοχλάζουσαν
έπί τοΰ πυρός και έμεινεν άϋπνος πέραν τοϋ μεσονυκτίου
άναλογιζομένη τήν πικράν τύχην της

Τό πρωί μετά τήν λειτουργίαν ήτο παραμονή Χριστουγέννων
ό παπα-Δημήτρης ό ενορίτης της έπαρουσιάσθη

αίφνης εις τήν θύραν τοϋ πενιχρού οικίσκου
— Καλώς τά δέχθη αϋτή Και άπό ποίον έπερίμενε τίποτε
— Ελαβα ένα γράμμα διά σέ Άχτίτσα προσέθηκεν ό

Ιερεύς τινάσσων τήν χιόνα άπό τό ράσον και τό σάλι του
— Ορίστε δέσποτα Και μακάρι έχω τή φωτιά έψιθύρισε

πρός έαυτήν ή τό γλυκό και τό ρακί νά τόν φιλέψω
Ό Ιερεύς άνέβη τήν τετράβαθμον κλίμακα και έλθών έκά

θισεν έπί τοϋ σκαμνιού Ήρεύνησε δέ εις τόν κόλπον του και
έξήγαγεν μέγαν φάκελλον μέ πολλάς και ποικίλος σφραγίδας
και γραμματόσημα

— Γράμμα είπες παπά έπανέλαβεν ή Άχτίτσα μόλις
τότε άρχίσασα νά έννοή τι τής έλεγεν ό ιερεύς

Ό φάκελλος ον είχεν εξαγάγει άπό τοΰ κόλπου του
έφαίνετο άνοικτός άπό τό έν μέρος

— Απόψε έφθασε τό βαπόρι είπεν ό εφημέριος έμένα
μοΰ τό έφεραν τώρα μόλις έβγαινα άπό τήν έκκλησίαν

Και ένθείς τήν χείρα έσω τοΰ φακέλλου εξήγαγε διπλω
μένον χαρτίον

— Τό γράμμα είναι πρός έμέ προσέθηκεν άλλά σέ
άποβλέπει

— Έμένα έμένα έπανέλαβεν έκπληκτος ή γραία
Ό παπα-Δημήτρης έξεδίπλωσε τό χαρτίον
— Είδεν ό Θεός τόν πόνον σου και σοΰ στέλλει μικράν

βοήθειαν εϊπεν ό άγαθός ιερεύς Ό γυιός σου σοΰ γράφει
άπό τήν Άμερικήν

— Άπ τήν Άμέρικα Ό Γιάννης Ό Γιάννης μέ θυμήθηκεν άνέκραξε περιχαρής ποιούσα τό σημεϊον τοϋ Σταυρού
ή γραία Και είτα προσέθηκε

— Δόξα σοι ό Θεός
Ό ιερεύς έβαλε τά γυαλιά του και έδοκίμασε ν άναγνώση
— Είναι κακογραμμένα κι εγώ δυσκολεύομαι νά διαβάσω

αύτές τις τζίφρες πού έβγαλαν τώρα άλλά θά προσπαθήσωμεν
νά βγάλωμεν νόημα

Και ηρχισε μετά δυσκολίας και σκοντάπτων συχνά ν άνα
γινώσκη

Παπα-Δημήτρη τό χέρι σου φιλώ Πρώτον ερωτώ διά
τό α'ίσιον κτλ κτλ Έγώ λείπω πολλά χρόνια και δέν ήξεύρω
αύτοΰ τί γίνονται οϋτε άν ζοΰν ή άπέθαναν Είμαι ε'ις μακρυνόν
μέρος πολύ βαθιά εις τόν Παναμάν και δέν έχω καμμίαν
συγκοινωνίαν μέ άλλους πατριώτες πού εύρίσκονται ε'ις τήν
Άμερικήν Πρό τριών χρόνων άντάμωσα τόν δείνα και τόν
δεϊνα άλλά και αύτοί έλειπαν χρόνους πολλούς και δέν

ήξευραν τ'ι γίνεται εις τό σπίτι μας

Έάν ζή ό πατέρας ή ή μητέρα μου εΐπέ τους νά μέ συγχωρήσουν
διότι διά καλό πάντα πασχίζει ό άνθρωπος και ε'ις

κακό πολλές φορές βγαίνει Έγώ άρρώστησα δυό φορές άπό
κακές άσθένειες τοΰ τόπου έδώ και έκαμα πολύν καιρό εις τά
σπιτάλια Τό δ,τι είχα και δέν είχα έπήγαν εις τήν άσθένειαν
και μόλις έγλύτωσα τήν ζωήν μου Είχα ΰπανδρευθή πρό δέκα
χρόνων κατά τήν συνήθειαν τοΰ τόπου έδώ άλλά τώρα είμαι
άπόχηρος και άλλο καλλίτερον δέν ζητώ παρά νά πιάσω όλίγα
χρήματα νά έλθω ε'ις τήν πατρίδα άν προφθάσω τούς γονείς
μου νά μ εύλογήσουν Και νά μήν έχουν παράπονον εις έμέ
διότι έτσι θέλει ό Θεός και δέν ήμποροϋμε ήμεΐς νά πάμε κόντρα
Και νά μή βαρυγνωμοΰν διότι άν δέν είναι θέλημα Θεοΰ δέν
ήμπορεΐ άνθρωπος νά προκόψη

Σοΰ στέλλω έδώ έσωκλείστως ένα συνάλλαγμα έπ ονόματι

σου νά ύπογράψης ή άγιωσύνη σου και νά φροντίσουν
νά τό εξαργυρώσουν ό πατέρας ή ή μητέρα έάν ζοΰν Και άν
δ μή γένοιτο είναι άποθαμένοι νά τό έξαργυρώσης ή άγιωσύνη
σου νά δώσης εις κανέναν άδελφόν μου έάν είναι αύτοϋ ή
εις κανέν άνίψι μου και εις άλλα πτωχά Και νά κρατήσης και
ή άγιωσύνη σου έάν ο'ι γονείς μου είναι άποθαμένοι έν μέρος
τοϋ ποσοϋ αύτοϋ διά τά σαρανταλείτουργα

Πολλά έλεγεν ή έπιστολή αϋτη και έν σπουδαΐον παρέλειπε
Δέν άνέφερεν τό ποσόν τών χρημάτων δι όσα ήτο ή συναλλαγματική

Ό παπα-Δημήτρης παρατηρήσας τό πράγμα εξέφερε
τήν ε'ικασίαν ότι ό γράψας τήν έπιστολήν λησμονήσας νομίζων
ότι είχεν ορίσει τό ποσόν τών χρημάτων παραπάνω ένόμισε
περιττόν νά τό έπαναλάβη παρακατιών διό και έλεγε τοΰ
ποσοϋ αύτοϋ

Έν τούτοις άφατος ήτο ή χαρά τής Άχτίτσας λαβούσης
μετά τόσα έτη ειδήσεις περί τοΰ υ'ιοΰ της Ώς ύπό τέφραν
κοιμώμενος άπό τόσων έτών ό σπινθήρ τής μητρικής στοργής
άνέθορεν έκ τών σπλάγχνων εις τό πρόσωπον της και ή γεροντική

ρικνή κα'ι έρρυτιδωμένη όψις της ήγλαΐσθη μέ άκτΐνα
νεότητος και καλλονής

Τά δύο παιδία άν κα'ι δέν ένόουν περί τίνος έπρόκειτο
Ίδόντα τήν χαράν τής μάμμης των ήρχισαν νά χοροπηδώσιν

Ό κυρ-Μαργαρίτης δέν ήτο Ιδίως προεξοφλητής ή τοκι
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στης, ή έμπορος, ήτον ολα αύτά όμοϋ. "Ενα φόρον επιτηδεύματος 
έπλήρωνεν, άλλ' έκαμνε τρεις τέχνας.

Ή γραΐα-Άχτίτσα, εις φοβεράν διατελούσα ένδειαν, έλαβετό παρά τοϋ υ'ιοϋ της άποσταλέν γραμμάτιον, έφ' ού έφαίνοντο
γράμματα κόκκινα και μαύρα, άλλα έντυπα και άλλα χειρόγραφα,
έξ ών δεν ένόει τίποτε οϋτε ό γηραιός εφημέριος, οϋτε αύτη,και μετέβη ε'ις τό μαγαζί τοϋ κυρ-Μαργαρίτη.

Ό κυρ-Μαργαρίτης έρρόφησε δραγμίδα ταμβάκου, τίναξε
τήν βράκα του, έφ' ής έπιπτε πάντοτε μέρος ταμβάκου, κατε-
βίβασε μέχρι τών οφρύων τήν σκούφιαν του, έβαλε τα γυαλιάτου, και ήρχισε νά έξετάζη δια μακρών τό γραμμάτιον.

—	"Ερχεται άπ' τήν Άμέρικα; είπε. Σ' έθυμήθηκε, βλέπω,ö γυιός σου. Μπράβο, χαίρομαι.
Είτα έπανέλαβεν :

—	"Εχει τόν αριθμόν 10, άλλα δεν ξέρομε τι είδους μονέδανά είναι, δέκα σελλίνια, δέκα ρούπιες, δέκα κολονάτα ή δέκα. . .

Διεκόπη, παρ' ολίγον νά έλεγε "δέκα λίρες".
—	Νά φωνάξουμε τό δάσκαλο, έμορμύρισεν ό κύρ-Μαργα-

ρίτης, ίσως εκείνος ξεύρει νά τό διαβάση. ΤΊ γλώσσα νά είναι
τάχα;Ό ελληνοδιδάσκαλος, δστις έκάθητο βλέπων τούς παίζοντας τό κιάμο ε'ις παράπλευρον καφενεΐον, παρακληθείς
μετέβη εις τό μαγαζί τοϋ κυρ-Μαργαρίτη. ΕΊσήλθεν όρθός,
δύσκαμπτος έλαβε τό γραμμάτιον, παρεκάλεσε τόν κυρ-Μαργα-
ρίτην νά τοϋ δανείση τά γυαλιά του και ήρχισε νά συλλαβίζη
τούς λατινικούς χαρακτήρας.

—	Πρέπει νά είναι άγγλικά, εϊπεν, έκτός αν είναι γερμανικά. Άπό πού έρχεται αύτό τό δελτάριον;
—	Άπ' τήν Άμέρικα, κυρ-δάσκαλε, εΐπεν ή θειά Άχτίτσα.
—	Άπό τήν Άμερικήν; τότε θά είναι άγγλικόν.
Και ταϋτα λέγων προσεπάθει νά συλλαβίση τάς λέξεις :

ten pounds sterling, ας έφερε χειρογράφους ή έπιταγή.
—	Sterling, είπε· sterling θά σημαίνη τάλληρον, πιστεύω.

Η λέξις φαίνεται νά είναι τής αύτής ετυμολογίας, απεφάνθη
δογματικώς.

Κα'ι επέστρεψε τό γραμμάτιον εις χείρας τοϋ κυρ-Μαργαρίτη.

—	Αύτό θά είναι, είπε, κα'ι επειδή ύπάρχει έπ'ι τής κεφαλίδοςό αριθμός 10, θά είναι χωρίς άλλο γραμμάτιον διά δέκα τάλληρα.Τό κάτω-κάτω, οφείλω νά σας εϊπω, οτι δέν γνωρίζω άπό
χρηματιστικά. Εις άλλα ημείς άσχολούμεθα, οί άνθρωποι τών
γραμμάτων.

Κα'ι ταύτα ειπών, έπειδή ήσθάνθη ψύχος εις τό πλακό-
στρωτον κα'ι κατάψυχρον μαγαζίον τοϋ κυρ-Μαργαρίτη, έπέ-
στρεψεν ε'ις τό καφενεΐον, ίνα θερμανθή.Ό κυρ-Μαργαρίτης είχεν άρχίσει νά τρίβη τάς χείρας και
κάτι έφαίνετο σκεπτόμενος.

—	Τώρα, τ'ι τά θέλεις, είπε στραφείς πρός τήν γραΐαν.ΟΊ καιροί είναι δύσκολοι, μεγάλα κεσάτια. Νά τό πάρω, νά
σοϋ τό έξαργυρώσω, ξέρω πώς είναι σίγουρος ό παράς μου,
ξέρω άν δέν είναι κα'ι ψεύτικο; Άπό κει κάτω, άπ' τόν χαμένον
κόσμον, περιμένεις άλήθεια; "Ολες ο'ι ψευτιές, οί καλπουζανιές,άπό κει μάς έρχονται. Γυρίζουν τόσα χρόνια οί σουρτούκηδες
(μέ συγχωρείς, δέν λέγω τόν γυιό σου), εκεί πού ψένει ό ήλιοςτό ψωμί, κα'ι δέν νοιάζονται νά στείλουν έναν παρά, ένα σωστόν
παρά, μονάχα στέλνουν παλιόχαρτα.

"Εφερε δύο βόλτες περί τό τεράστιον λογιστήριόν του κα'ι
επανέλαβε :

—	Κα'ι δέν είναι μικρό πράγμα αύτό, νά σέ χαρώ, είναι
δέκα τάλλαρα. Νά είχα δέκα τάλλαρα έγώ, παντρευόμουνα.

Είτα έξηκολούθησε :

—	Μά τί νά σοϋ πώ; σέ λυπούμαι πού είσαι καλή γυναίκα,κι έχεις κα'ι κείνα τά ορφανά. Νά κρατήσω έγώ ένάμισυ τάλλαροδιά τούς κινδύνους πού τρέχω, κα'ι γιά τά όχτώμισυ πλιά...
Κα'ι γιά νάμαστε σίγουροι, μή γυρεύης κολονάτα, νά σοϋ δώσω
πεντόφραγκα, γιά νάμαστε μέσα... Όχτώμισυ πεντόφραγκα,λοιπόν... Ά!... ξέχασα...

Τουναντίον, δέν είχε ξεχάσει· άπ' άρχής τής συνεντεύξεωςαύτό έσκέπτετο.
—	Ό συχωρεμένος ό Μιχαλιός κάτι έκανε νά μοϋ δίνη,

δέν θυμούμαι τώρα...
Κα'ι έπέστρεψεν εις τό λογιστήριόν του.
—	Μά κι έκεΐνος ό τελμπεντέρης ό γαμπρός σου, μοϋ

έφαγε δύο τάλλαρα θαρρώ...
Κα'ι ώπλίσθη μέ τό πελώριον κατάστιχόν του.
—	Είναι δίκιο νά τά κρατήσω... έσένα, δσα σοΰ δώσω,θά σοΰ φανοϋν χάρισμα.
"Ηνοιξε τό κατάστιχόν.
Ai κατάπυκνοι κα'ι μυροβολοΰσαι σελίδες τοϋ κατάστιχουτούτου ώμοίαζον μέ πίονας άγρούς, μέ γης άγαθήν. Ό,τι

έσπειρέ τις έν αύτώ, έκαρποφόρει πολλαπλασίως. Ήτο, ώς νά
έκοπτέ τις τά φύλλα τοϋ δενδρυλλίου, εκάστοτε δτε έγίνετο
έξόφλησις κονδυλίου τινός, άλλ' ή ρίζα έμενεν ύπό τήν γήν,
μέλλουσα κα'ι πάλιν ν' άναβλαστήση.

Ό κύρ-Μαργαρίτης εύρε παρευθύς τούς δύο λογαριασμούς.
—	"Εννιά και δεκαπέντε μοϋ χρωστοΰσεν ό μακαρίτης ό

άντρας σου, είπε, και τά δύο τάλλαρα δανεικά κι άγύριστατοϋ γαμπροϋ σου γίνονται...
Και λαβών κάλαμον ήρχισε νά έκτελή τήν πρόσθεσιν πρώτον και τήν άναγωγήν τών ταλλήρων εις δραχμάς, είτα τήν

άφαίρεσιν άπό τοΰ ποσοϋ τών δέκα γαλλικών ταλλήρων.
—	Κάνει νά σοΰ δίνω. . . ήρχισε νά λέη ό κύρ-Μαργαρίτης.
Τή στιγμή εκείνη εισήλθε νέον πρόσωπον.
Ήτον έμπορος Συριανός, παρεπιδημών δι' ύποθέσεις ειςτήν μικράν νήσον. "Αμα είσελθών διηυθύνθη μετά μεγίστης

ελευθερίας κα'ι θάρρους εις τό λογιστήριόν, όπου ϊστατο ό κυρ-
Μαργαρίτης.

—	Τι έχουμε, κυρ-Μαργαρίτη; Τ' είν' αύτό; εΐπεν, ίδών
πρόχειρον έπ'ι τοΰ λογιστηρίου τό γραμμάτιον τής πτωχής
γραίας.

—	Συναλλαγματική διά δέκα άγγλικάς λίρας άπό τήν Άμερικήν, είπε καθαρά τή φωνή, ποϋ εύρέθη έδώ; Κάμνεις και
τέτοιες δουλειές, κυρ-Μαργαρίτη;

—	Γιά δέκα λίρες! έπανέλαβεν αύθορμήτως ή Άχτίτσα,άκούσασα εύκρινώς τήν λέξιν.
—	Ναι, διά δέκα άγγλικάς λίρας, είπε κα'ι πάλιν στραφείς

πρός αύτήν ό Έρμουπολίτης. Μήπως είναι δικό σου;
—	Μάλιστα.
Ή θειά-Άχτίτσα, έν καταφάσει, έλεγε πάντοτε ναί, άλλά

νϋν ήπόρει κα'ι αύτη, πώς είπε "μάλιστα" και πού εύρε τήν
λέξιν ταύτην.

—	Γιά δέκα ναπολεόνια θά είναι ίσως, είπε δάκνων τά
χείλη ö κυρ-Μαργαρίτης.

—	Σοΰ λέγω διά δέκα άγγλικάς λίρας, έπανέλαβε και
αύθις ό Συριανός έμπορος. Παίρνεις άπό λόγια;

Κα'ι έρριψε δεύτερον μικρόν βλέμμα έπ'ι τοϋ γραμματίου.
—	Είναι σίγουρος παράς, άρζάν κοντάν, σοΰ λέγω. θάτό έξοφλήσης, ή τό έξοφλώ άμέσως;
Κα'ι έκαμε κίνημα διά νά έξαγάγη τό χρηματοφυλάκιόν του.
—	Μπορεί νά τό πάρη κανε'ις γιά έννέα λίρες. . . γαλλικές,είπε διστάζων ό κυρ-Μαργαρίτης.
—	Γαλλικές;... τό παίρνω έγώ διά έννέα άγγλικές.
Και στρέψας όπισθεν τό φύλλον τοϋ χάρτου, είδε τήν ύπο-

γραφήν, ήν είχε βάλει ό άγαθός ιερεύς, παρέβαλεν αύτήν μέτό όνομα, τό φερόμενον έν τω κειμένω, κα'ι τήν εύρε σύμφωνονκαί, άνοίξας τό χρηματοφυλάκιόν, έμέτρησεν εις τήν χείρα τής
Θειά-Άχτίτσας κα'ι πρό τών έκθάμβων οφθαλμών αύτής, έννέα
στιλπνοτάτας άγγλικάς λίρας.

Κα'ι Ιδού διατ'ι ή πτωχή γραία έφόρει τή ήμέρα τών 
Χριστουγέννων 

καινουργή "άδολην" μανδήλαν, τά δέ δύο ορφανά
είχον καθαρά ύποκαμισάκια διά τά ισχνά μέλη των και θερμήν
ύπόδησιν διά τούς παγωμένους πόδας των.
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και
άλλα

if

ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝ
20 5.68 Ό κ Διονύσιος Ρεβύθης του Αλουμινίου και ή

Δις Λούκια Μπότση
29 7.68 Ή Δις Ασπασία Αύγούλη του Συγκροτήματος

Αλουμινίου και ό κ Claude Jacob

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ
Ό κ Γεώργιος Μώκος της Υπηρεσίας Συντηρήσεως

και ή Δις Μαρία ΝικολαντήΌ κ Γεώργιος Κονταξής του Αλουμινίου και ή
Δις Αθανασία Σοφιανού
Ό κ Κωνσταντίνος I Διάκος του Αλουμινίου
και ή Δις Βασιλική Κατσούλη
Ό κ Νικόλαος Αθανασίου του Χυτηρίου και
ή Δις Πανάγιου Μπενέκου
Ό κ Γεώργιος Βασιλακόπουλος της Υπηρεσίας
Συντηρήσεως και ή Δις Μαρία ΓενεδάκηΌ κ Δημήτριος Μαρσέλλος της Υπηρεσίας Συντηρήσεως

καί ή Δις Μαρία Πέταλα
Ό κ Κωνσταντίνος Βάλλας της Υπηρεσίας Συντηρήσεως

καί ή Δις Μαρία Φιλίππου
Ή Δις Ιωάννα Αύγουστίδου της Γενικής Διευθύνσεως

καί ό κ Παναγιώτης Γεροντίτης

Κόρη Ή κ καί ό κ Βασίλειος Σακελλής της
Υπηρεσίας Συντηρήσεως

Γυιό Ή κ καί ό κ Ομηρος Αύγούλης της
Υπηρεσίας Μέτρων καί Ρυθμίσεως

Κόρη Ή κ καί ό κ Θεόδωρος Πέτσης τοϋ
Χυτηρίου

Κόρη Ή κ καί ό κ Γεώργιος Κυπραΐος τοϋ
Χυτηρίου

Κόρη Ή κ καί ό κ Γεώργιος Μαστροκώστας
τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως

Κόρη Ή κ καί ό κ Ιωάννης Καπερώνης τοϋ
Αλουμινίου

Κόρη Ή κ καί ό κ Ιωάννης Μαυρίκας της
Υπηρεσίας Συντηρήσεως

Κόρη Ή κ καί ό κ Παναγιώτης Δελεάς τοϋ
Χυτηρίου

Γυιό Ή κ καί ό κ Παναγιώτης Γιαννάκης των
Ηλεκτροδίων

Γυιό Ή κ καί ό κ Πρόδρομος Κουτσόπουλος
της Άλουμίνας

Κόρη Ή κ καί ό κ Ιωάννης Κουσνίδης των
Ηλεκτροδίων

Γυιό Ή κ καί ό κ Χαράλαμπος Θεοχάρης της
Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας

Γυιό Ή κ καί ό κ Απόστολος Κατσαδήμας
Εργοδηγός Αλουμινίου

Κόρη Ή κ καί ό κ Ευστάθιος Δημάκης Εργοδηγός

Αλουμινίου

ΠΕΝΘΗ

25 8 68

1 9 68

8 9 68

8 9 68

15 9 68

5 10 68

12 10 68

3 11 68

ΑΠΕΚΤΙ
11 7 68

6 8 68

7 8 68

10 8 68

10 8 68

16 8 68

24 8 68

8 9 68

20 9 68

24 9 68

9 10 68

24 10 68

26 10 68

1 11 68

Ό θάνατος τοϋ Κωνσταντίνου Βαλλίνη συζύγου της κ
Βαλλίνη Γραμματέως τοϋ Λογιστηρίου πού επήλθε στις
31.8.68 συνεπεία ενός θανατηφόρου ατυχήματος προκάλεσε
τήν θλΐψι όλων μας καί ιδιαίτερα των συναδέλφων του καί
των πολυπληθών του φίλων Ήταν προϊστάμενος τοϋ Συνεργείου

Οχημάτων τής ΕΤΡΕΞ καί ταύτόχρονα Πραγματογνώ
μων τής Ασφαλιστικής Εταιρίας Ή Εθνική στήν περιοχή
ής Παραλίας Διστόμου Στόν κοινωνικόν τομέα είχε έπι
δείξει σοβαρή δράσι σάν Τοπικός Έφορος των Προσκόπων
Ασπρων Σπιτιών

Ή ΑΛ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ παρακαλεί τήν οικογένεια τοϋ
Κωνσταντίνου Βαλλίνη νά δεχθή τά πλέον ειλικρινή συλ
λυπητήριά της

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Μέ εύχαρίστησι σημειώνομε τις προαγωγές πού έγιναν

τελευταίως στό τμήμα τής Άλουμίνας— Τήν 1.7.68 ό κ Νικήφορος ΛΕΦΑΣ προήχθη εις τόν
βαθμόν τοϋ Υπευθύνου Βάρδιας— Τήν 1 10.68 οί κ.κ Νικόλαος ΕΥΘΥΜΙΟΥ καί Ιωάννης

ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοϋ Εργοδηγού

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Καλωσορίζομε τούς νεοπροσληφθέντες στήν Εταιρία μας

μετά τις 15.9.68 καί τούς εύχόμαστε καλή σταδιοδρομία
Στό Χημείο Περικλής ΧΟΥΓΙΑΣ βοηθός σπεκτρογρά

φου
Στό Λογιστήριο Νικόλαος ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ βοηθός

λογιστοϋ καί Ευδοκία ΣΤΡΕΒΙΝΙΩΤΟΥ δακτυλογράφος
Στό Αλουμίνιο Γεώργιος ΜΠΑΛΩΚΑΣ καί Λάζαρος

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ έργατοτεχνίτες
Στήν Γενική Αποθήκη Μαρία ΑΜΕΡΑΛΗ ύπάλληλος

δακτυλογράφος
Στό Γαλλικό Σχολείο Σαπφώ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

καθηγήτρια Γερμανικής
Στήν Άλουμίνα Ελευθέριος ΨΕΥΤΙΝΑΚΟΣ έργατο

τεχνίτης
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Παραθέτομε πιό κάτω μερικές έπισκέψεις τοϋ Εργοστασίου
μας πού σημειώσαμε κατά τό περασμένο δίμηνο

3 Όκτωβρίου Επίσκεψις τοϋ κ MARCHANDISE
Προέδρου τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής Α.Ε Αλουμίνιον
τής Ελλάδος

6 Οκτωβρίου Επίσκεψις τοϋ Φυσιολατρικού Ορειβατικού
Ομίλου ΧΑΡΑΥΓΗ

6 Οκτωβρίου Επίσκεψις τής Ελληνικής Ραδιοναυτικής
Εταιρίας

6 Όκτωβρίου Επίσκεψις 40 μαθητών τών Σχολών τής
Βασιλικής Προνοίας

13 Όκτωβρίου Επίσκεψις τοϋ Αθλητικού Ομίλου
Μίλων Ν Σμύρνης
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□ Ε LA FAMILLE

20. 5.68

29. 7.68

25 8 68

1 9 68

8. 9 68

8. 9 68

15. 9 58

5. 10 68

12. 10 68

3. 11 68

11. 7 68

6. 8 68

7. 8 68

10 8 68

10 8 68

16 8 68

24. 8 68

8. 9 68

20 9 68

24 9 68

9. 10 68

24 10 68

26 10 68

1 1 I 68

FIANÇAILLES
M. Dionyssios Revythis, de l'Aluminium, et Mlle
Loukia Botsi.
Mlle Aspassia Avgouli, du Groupe Aluminium, etM. Claude Jacob.

MARIAGES
M. Georgios Mokos, du Service Entretien, a épouséMlle Maria Nicolandi.
M. Georgios Kontaxis, de l'Aluminium, a épouséMlle Athanassia Sofianou.
M. Constantinos I. Liakos, de l'Aluminium, a épouséMlle Vassiliki Katsouli.
M. Nicolaos Athanassiou, de la Fonderie, a épouséMlle Panaghiou Benekou.
M. Georgios Vassilacopoulos, du Service Entretien,a épousé Mlle Maria Genedaki.
M. Dimitrios Marsellos, du Service Entretien, a
épousé Mlle Maria Petala.
M. Constantinos Vallas, du Service Entretien, a
épousé Mlle Maria Philippou.
Mlle Ioanna Avgoustidou, de la Direction Générale,a épousé M. Panayotis Gerontitis.

NAISSANCES
M. Vassilios Sakelis, du Service Entretien, et Mme
font part de la naissance de leur fille.
M. Omiros Avgoulis, du Service Mesures et Régulations, et Mme font part de la naissance de leur
fils.
M. Theodoras, de la Fonderie, et Mme font partde la naissance de leur fille.
M. Georgios Kypraios, de la Fonderie, et Mme font
part de la naissance de leur fille.
M. Georgios Mastrokostas, du Service Entretien,et Mme font part de la naissance de leur fille.M. loannis Kaperonis, de l'Aluminium, et Mmefont part de la naissance de leur fille.
M. loannis Mavrikas, du Service Entretien, et Mme
font part de la naissance de leur fille.
M. Panayotis Deleas, de la Fonderie, et Mme font
part de la naissance de leur fille.
M. Panayotis Yannakis, des Électrodes, et Mme
font part de la naissance de leur fils.
M. Prodromos Koutsopoulos, de l'Alumine, et Mme
font part de la naissance de leur fils.
M. loannis Kousnidis, des Électrodes, et Mme font
part de la naissance de leur fille.
M. Charalambos Theocharis, du Service Électrique,et Mme font part de la naissance de leur fils.
M. Apostolos Katsadimas, Agent Maîtrise Aluminium, 

et Mme font part de la naissance de leur fils.
M. Efstathios Dimakis, Agent Maîtrise Aluminium,et Mme font part de la naissance de leur fille.

DECES
La nouvelle du décès de Constantin Vallinis, époux de

Mme Vallini du Secrétariat CTB, survenu le 31 .8.68 à la suite
d'un accident mortel, nous a tous peiné et plus particulièrement 

ses collègues et ses nombreux amis. C'était le responsable
de l'atelier des véhicules d'ETREX et en même temps l'expertde la Compagnie d'Assurance «L'Ethniki» pour la région de
Paralia Distomou. Sur le plan social, il avait manifesté une
grande activité en tant que Commissaire de District des Scouts
d'Aspra Spitia.

«AL-REVUE» prie la famille de Constantin Vallinis de
vouloir bien trouver ici l'expression de ses condoléances les
plus sincères.

NOMINATIONS

C'est avec plaisir que nous citons ci-dessous les nominations 
qui sont intervenues récemment au   Service Alumine:

—	Le 1.7.68 M. Nikiforos LEFAS a été nommé Chef
de Poste.

—	Le 1.10.68 MM. Nicolaos EFTHYMIOU et loannis
KATSADIMAS ont été nommés Agents de Maîtrise.

EMBAUCHES   DU PERSONNEL

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux embauchés,
arrivés après le 15.9.68 et leur présentons nos voeux de prospérité 

dans leur nouvelle carrière.
Laboratoire : Periclis CHOUYAS (aide spectrographiste).
Comptabilité : Nicolaos MAGANARIS (aide comptable)et Evdokia STREVINIOTOU (dactylo).
Aluminium : Georgios BALOKAS et Lazaros PECHLI-

VANID1S (ouvriers).
Magasin Général : Maria AMERALI (employé-dactylo).
Centre Scolaire : Sapfo ATHANASSAKOPOULOU (professeur 

d'allemand).
Alumine : Elefthérios PSEFTINAKOS (ouvrier).

VISITES

Nous citons ci-après les visites reçues au cours des deux
derniers mois :

3 Octobre. Visite de M. MARCHANDISE, Président du
Conseil d'Administration d'ADG.

6 Octobre. Visite de l'Association des Amis de la Nature
«CHARAVGI».

6 Octobre. Visite de la Société Hellénique Radionautique.6 Octobre. Visite d'un groupe de 40 élèves des Écoles de
l'Assistance de la Reine.

13 Octobre. Visite du Club Sportif «MILON» de N. Smyrni.
27 Octobre. Visite de l'Association des Alpinistes Hellènes

de Salonique.
3 Novembre. Visite des Représentants de la Chambre du

Commerce et de l'Industrie.
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ

Μέ την εναρξι της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου ή όμάδα
της Λέσχης μας αντιμετώπισε σέ φιλικούς αγώνες ύπό τύπον
προπονήσεων τις έξης ομάδες
29 9-58 ΜΕΔΕΩΝ — Φοιτητική Ενωσις Αίγυπτιωτών 2-3
13-10-68 ΜΕΔΕΩΝ — ΑΧΙΛΛΕΥΣ Νικαίας 2 5
27-10-68 ΜΕΔΕΩΝ — ΘΥΕΛΛΑ Κορυδαλλού 3 2

Οί προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά κάθε Τρίτη και
Πέμπτη μέ τήν καθοδήγησι και έπίβλεψι τών προπονητών
κ.κ Θ Σουλτανάκη και Δ Μαρσέλλου Μέχρις ότου δέ
άνακοινωθή τό πρόγραμμα τών συναντήσεων γιά τό νέο
Πρωτάθλημα Επιχειρήσεων ή όμάδα του Μεδεώνος θά δίνη
κάθε Κυριακή φιλικούς αγώνες

ΒΟΛΛΕ-Υ — ΜΠΑΣΚΕΤ

Στις 13 Όκτωβρίου τό Δ Συμβούλιο της Λέσχης είχε
καλέσει τις ομάδες Βόλλεϋ και Μπάσκετ τοϋ Συλλόγου
ΜΙΛΩΝ τών Αθηνών γιά φιλικές συναντήσεις μέ τις αντίστοιχες

ομάδες της Λέσχης
Τό πρωί έγινε ό άγων Βόλλεϋ Ή όμάδα τοϋ Μίλωνος

ύστερα άπό ώραΐον άγώνα έκέρδισε μέ σέτ 3-1
Τό άπόγευμα πραγματοποιήθηκε μιά ενδιαφέρουσα συνάν

τησις Μπάσκετ κατά τήν όποίαν ή όμάδα τοϋ Μίλωνος
ένίκησε μέ σκόρ 79-48

ΤΕΝΝΙΣ

Μέ πρωτοβουλία τών ύπευθύνων τοΰ τμήματος Τέννις
κ.κ Κ Γαβριηλίδη και Δ Φιλακουρίδη μετεκλήθη ή όμάδα
τοϋ Α.Ο Βουλιαγμένης γιά τήν διεξαγωγήν αγώνων στά
Ασπρα Σπίτια κατά τό έορταστικό τριήμερο 26-28 Όκτωβρίου
Ό άσχημος καιρός δέν έπέτρεψε δυστυχώς τήν τέλεσιν τών
αγώνων τήν Κυριακήν και Δευτέρα 27 και 28 Όκτωβρίου
Τό Σάββατον όμως πραγματοποιήθηκαν 5 συναντήσεις μέ τά
έξης αποτελέσματα
κ LAHEURTE έναντίον κ
κ MAZAS κ
κ ODILE κ
κ ODILE HERVE κ
Δις ΤΡΕΧΑΝΤΖΑΚΗ Δ/δος

ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ

ΝΙΚΗΤΟΥ
ΛΕΥΚΑΡΟΥ
ΤΣΙΧΛΑΚΗ
NITZSIHE
DONNER

1 2
2-0
0 2
2-0
2-0

Από τήν Κυριακή 3 Νοεμβρίου άρχισαν στό Εντευκτήριο
της Λέσχης οί προπονήσεις τής ομάδος πΐγκ-πόγκ μέ

σκοπό νά γίνη προετοιμασία γιά τις προσεχείς συναντήσεις
μέ ομάδες τών Αθηνών

Οί μαθηταί — τέκνα τών μελών — μπορούν νά προπονούνται

κάθε μέρα και κατά τις ώρες άπό 4-6 μ.μ ένώ οί εργαζόμενοι

θά παίζουν κατά τις ώρες 6-10 μ.μ

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΝ

Οπως είχαμε ανακοινώσει στά προηγούμενα τεύχη τοϋ
περιοδικού ή Διεύθυνσις τής Α Ε Αλουμίνιον τής Ελλάδος
παρεχώρησε εύγενώς στή Λέσχη Μεδεών τό κτίριον τοΰ
παλαιού Εστιατορίου τής Εταιρίας γιά τήν μετατροπή του
σέ Εντευκτήριο Ή παραλαβή έγινε άπό τό Δ.Σ τής Λέσχης
στις 20.10.68 και άρχισε αμέσως ό εξοπλισμός του Δέν
άπομένει παρά νά άνακοινωθή τό πρόγραμμα λειτουργίας τοϋ
Εντευκτηρίου και νά γίνουν τά επίσημα εγκαίνια

Μέ τήν εΰκαιρία αύτη τό Δ Συμβούλιο και τά μέλη τής
Λέσχης εύχαριστοϋν θερμά τήν Σεβαστήν Διεύθυνσιν τής
Εταιρίας γιά τήν παραχώρησι τοϋ Εντευκτηρίου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μέ τήν εναρξι τής λειτουργίας τοϋ Εντευκτηρίου άρχισε
νά έπαναλειτουργή και ή Βιβλιοθήκη τής Λέσχης Ετσι τά
μέλη θά μποροϋν νά δανείζωνται άπό τήν Βιβλιοθήκη τά
βιβλία τής άρεσκείας των πρός άνάγνωσιν όπως και κατά τό
παρελθόν

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Στά πλαίσια τής προσπάθειας γιά τήν προσφορά προς
τά μέλη ώρισμένων έργων ποιότητος ή Λέσχη πραγματοποίησε

στις 7.11.68 στόν κινηματογράφο Απόλλων τήν
προβολήν τής ταινίας Περίμενε μέχρι νά νυχτώση ή όποία
άφησε πολύ καλές εντυπώσεις

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ Ν Η ΣΙ Σ

Εκτός άπό τις άλλες εκδηλώσεις τής Λέσχης κατά τόν
μήνα Όκτώβριο πραγματοποιήθηκε και μιά εκθεσι ζωγραφικής

τοϋ γνωστού Αθηναίου ζωγράφου Γιάννη Γαΐτη
Ή εκθεσις έλαβε χώραν στήν αίθουσα τοϋ νέου Εντευκτηρίου

τής Λέσχης και παρουσίασε μεγάλο ένδιαφέρον
Εξετέθησαν συνολικά 24 έργα και ή τεχνοτροπία τοϋ ζωγράφου

δημιούργησε πολλές συζητήσεις γύρω άπ αύτόν και
τό έργον του Εργο πού εκφράζει άπόλυτα τήν έποχή μας
μέ όλο της τό άγχος άλλά και μέ μιά διέξοδο μιά μικρή
τρυφερή νότα παιδικής άγνότητος

Φάσις άπό τον φιλικον άγώνα τέννις μεταξύ ΔΕΗ —

Μεδεώνος

Une phase de la rencontre amicale de tennis entre les
équipes DEH et Médéon
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FOOTBALL

Les rencontres amicales suivantes marquèrent le début de
la nouvelle saison Les résultats en sont les suivants
29 9.68 MEDEON Union des Étudiants Grecs d'Egypte 2-3
13.10.68 MEDEON ACHILLEFS de Nikaia Athènes 2-5
27.10.68 MEDEON THYELLA de Korydallos Athènes 3-2

L'entraînement se poursuit tous les mardis et jeudis sous
la conduite et la surveillance des entraîneurs MM Th Soulta
nakis et D Marsellos En attendant que le programme des
rencontres dans le cadre du tournoi des Entreprises soit
établi pour cette année l'équipe de Médéon donnera tous
les dimanches des matches amicaux

VOLLEY — BASKET

Le 13 octobre le Comité du Club invita les équipes de
Volley et de Basket de l'Association M1LON d'Athènes

Le matin eut lieu le match de volley L'équipe de M1LON
après un match très intéressant remporta la victoire par 3
sets contre 1 L'après midi eut lieu une rencontre de basket
qui se termina par la victoire de l'équipe de M1LON avec
79-48 points

TENNIS

Invitée par les responsables de la Section Tennis du
Club Médéon MM C Gabrielidis et D Filakouridis l'équipe
de tennis du Club Sportif de Vouliagmeni a rencontré à Aspra
Spitia l'équipe de tennis de Médéon les 26-27-28.10.68 Le
mauvais temps n'a malheureusement pas permis de jouer le
dimanche et le lundi Par contre les résultats des rencontres
du samedi sont les suivants

M LAHEURTE v M NIK1TOS 1 2
M MAZAS v M LEFKAROS 2 0
M ODILE v M TS1HLAK1S 0-2
M ODILE Hervé v M NITZSIHE 2-0
Melle TREHANTZAKI v Melle DOWNER 2 0

PING-PONG

Depuis dimanche 3 novembre a commencé dans le local

du Club l'entraînement des différentes équipes de ping-pong
en vue des prochaines rencontres avec Athènes

Les écoliers — enfants des membres — peuvent s'entraîner
tous les jours de 16 h à 18 h alors que les agents qui travaillent
pourront jouer de 18 h à 22 h

LOCAL

Ainsi que nous l'avions annoncé dans les précédents
numéros de la revue la Direction de la S.A Aluminium de
Grèce a gracieusement mis à la disposition du Club Médéon
le bâtiment de l'ancienne popote de la Société pour le transformer

en local La réception de l'installation tut lieu le 28.10.58
par le Conseil d'Administration du Club et son aménagement
a aussitôt commencé Nous attendons maintenant l'inaugrua
tion officielle

A cette occasion le Conseil d'Administration et les membres
du Club remercient vivement la Direction de la Société pour
le local mis à leur disposition

BIBLIOTHÈQUE

Avec l'ouverture du nouveau local la bibliothèque reprendra

ses activités Ainsi les membres pourront emprunter
comme par le passé les livres de leur choix

PROJECTION DE FILM

Poursuivant ses efforts pour présenter à ses membres
quelques films de qualité le Club a donné le 7 novembre
dans la salle du Cinéma Apollon le film WAIT UNTIL
DAR Κ qui a été très apprécié

ACTIVITÉ ARTISTIQUE

Parmi les diverses manifestations du mois d'octobre
signalons une exposition des oeuvres du peintre Athénien bien
connu Yannis Gaïtis

L'exposition a eu lieu dans la salle du nouveau local du
Club et a suscité un vif intérêt 24 tableaux furent exposés
différement appréciés et discutés D'une part ils reflètent toute
l'angoisse de notre époque et de l'autre y perce une pointe
de tendresse d'une pureté enfantine

Παρέλασις της ποδοσφαιρικής ομάδος του Μεδεώ
νος στό γήπεδον Αιγάλεω στις 21.8.60

Défilé de l'équipe de foot-ball de Médéon à Aigaléo le
21.8.68
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ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Οπως είχαμε γράψει στό προηγούμενο τεύχος
σήμερα θ άρχίσωμε να έξετάζωμε τις διάφορες παροχές

του ΙΚΑ σέ χρήμα
Κατ αρχήν πρέπει να διευκρινισθή οτι οι παροχές

σέ χρήμα αποβλέπουν στήν οικονομική ένίσχυσι τών
ήσφαλισμένων όταν συμβαίνη κάποιο άσφαλιστικό
γεγονός ασθένεια άτύχημα μητρότης πού έχει σάν

αποτέλεσμα τήν οικονομική έξασθένισί των
Οί παροχές σέ χρήμα είναι οί εξής

Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Για να χορήγηση τό ΙΚΑ επίδομα ασθενείας πρέπει ό

ήσφαλισμένος νά πληροί τις έξης προϋποθέσεις

α Να κριθή ανίκανος για εργασία λόγω ασθενείας άπά
ένα γιατρό τοϋ Ιδρύματος ό όποιος θα τοϋ χορηγήση και
τήν σχετική γνωμάτευσι

β Νά έχη πραγματοποιήση εκατό 100 τουλάχιστον
ημερομίσθια τόν περασμένο χρόνο ή κατά τους 15 μήνες πριν
άπό τήν ασθένεια του χωρίς όμως νά ύπολογίζωνται στό
δεκαπεντάμηνο αύτό τα ήμερομίσθια τών τελευταίων τεσσάρων
μηνών

γ Νά μήν παίρνη σύνταξι άπό τό ΙΚΑ

Τό ποσόν τοϋ ημερησίου επιδόματος υπολογίζεται ανάλογα

μέ τήν άσφαλιστική κλάσι στήν όποια ανήκει ό ήσφαλι
σμένος και σέ ποσοστό 50 τοϋ τεκμαρτού ημερομισθίου
μέ προσαύξησι 10 για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογενείας

του καί μέχρι 4 μέλη
Γενικά τό έπίδομα ασθενείας δέν μπορεί σέ καμμιά περί

πτωσι νά είναι μεγαλύτερο τών 70 δραχμών τήν ή μέρα

Όσοι νοσηλεύονται σέ νοσοκομείο ή κλινική μέ έξοδα
τοϋ ΙΚΑ καί δέν συντηρούν μέλη οικογενείας παίρνουν τό
έπίδομα μειωμένο κατά τα 2/3 Έφ δσον δμως συντηρούν
μέλη οικογενείας παίρνουν ολόκληρο τό έπίδομα

Τώρα ας δούμε ένα θέμα πού πολλές φορές γίνεται
γρίφος για τούς ήσφαλισμένους Πρόκειται για τ'ις τρεϊς μέρες
ασθενείας πού δέν πληρώνει τό ΙΚΑ Τό πράγμα λοιπόν έχει
ώς έξης

Όσεσδήποτε φορές και αν άρρωστήση ό ήσφαλισμένος
έφ δσον κάθε φορά ή άσθένειά του δέν ξεπερνά τις τ ρ ε ί ς
ήμέρες τό ΙΚΑ δέν τοϋ δίνει καθόλου έπίδομα άσθενείας

Τήν πρώτη φορά πού θα άρρωστήση για 4 ή περισσότερες

ήμέρες τό ΙΚΑ θά άφαιρέση 3 ήμέρες άπό τόν χρόνον
άσθενείας τριήμερος άναμονή καί θά χορηγήση έπίδομα για
τις ύπόλοιπες

Όταν δμως άρρωστήση ξανά μέσα στόν ίδιο χρόνο κα'ι

ή άσθένειά του διαρκέση άπό 4 ήμέρες και πάνω τότε θά πάρη
έπίδομα γιά δλες τ'ις ήμέρες τής άσθενείας του δηλαδή δέν
θά άφαιρεθοϋν ξανά οί 3 ήμέρες

Σέ περίπτωσι εργατικού άτυχήματος ή επαγγελματικής
άσθενείας καί έφ οσον ή άνικανότητα πρός έργασίαν διήρκεσε
περισσότερο άπό 3 ήμέρες τό ΙΚΑ καταβάλλει έπίδομα γιά
δλες τις ήμέρες χωρίς δηλαδή νά ϋπολογίζη τριήμερη άναμονή

Από πλευράς έργοδότου Σύμφωνα μέ τα άρθρα 657 καί
658 τοϋ Αστικοϋ Κώδικος έάν ό εργαζόμενος μετά ΙΟήμερον
τούλάχιστον παροχήν εργασίας κωλύεται νά προσφέρη τις
ύπηρεσίες του ένεκα σπουδαίου λόγου πού δέν
οφείλεται σέ υπαιτιότητα του π.χ άσθένειά άτύχημα

δικαιούται νά λάβη άπό τόν έργοδότην του τόν μισθόν τοϋ
χρόνου τής άποχής άπό τήν έργασίαν του Τό δικαίωμα αύτό
δέν είναι φυσικά άπεριόριστο Περιορίζεται στά 13 ήμερομίσθια
γιά δσους δέν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο ύπηρεσίας στόν
ίδιον έργοδότη καί στά 25 ήμερομίσθια γιά όσους έργάζονται
άπό ένα κα'ι πλέον χρόνο Τά 13 ή 25 αύτά ήμερομίσθια Ισχύουν
γιά ένα χρόνο καί μπορεί νά καλυφθούν είτε μέ μια μεγάλη
άσθένειά είτε μέ περισσότερες ολιγοήμερες Αν όμως οί άσθέ
νειες είναι κάτω τών 3 ήμερών τότε ό έργοδότης δέν υποχρεούται

νά καταβάλη ολόκληρο τό ήμερομίσθιο αλλά μονάχα
τό μισό

Ανακεφαλαιώνοντας τά πιό πάνω ας πάρωμε καί τό παράδειγμα

ένός έργαζομένου πού έχει συμπληρώσει ένα χρόνο
ύπηρεσίας στήν Εταιρία Αν αύτός άρρωστήση μιά φορά έπ'ι
2 ήμέρες μιά άλλη έπ'ι 3 ήμέρες κα'ι μιά άλλη μόνον μιά μέρα
τό ΙΚΑ δέν θά τοϋ δώση καθόλου έπίδομα άσθενείας άλλά
θά πάρη άπό τήν Εταιρία τό I β τών 2+3 I 6 ήμερομισθίων
δηλαδή 3 ημερομίσθια Αν έν συνεχεία κα'ι μέσα στόν Ίδιο
πάντοτε χρόνο άρρωστήση επί 10 ήμέρες τό ΙΚΑ θά τοϋ δώση
έπίδομα γιά 7 μόνον ένώ ή Εταιρία θά τοϋ καταβάλη τό I 2
τοϋ ήμερομισθίου γιά τις τρεις πρώτες ήμέρες καί θά συμπλη
ρώση τά ύπόλοιπα 7 μέχρι τοϋ ποσοϋ τοϋ κανονικού του

ήμερομισθίου

Αν άρρωστήση πάλι τόν ίδιο χρόνο κα'ι γιά 20
ήμέρες τό ΙΚΑ θά τοϋ δώση έπίδομα καί γιά τις 20 ήμέρες
Ή Εταιρία όμως πού ήδη τοϋ έχει καταβάλει τά 6+10=16
ημερομίσθια τοϋ χρωστά άκόμη μέχρι τά 25 άλλα 9 Κατά
συνέπειαν θά συμπληρώση τά 9 μόνον ήμερομίσθια τοϋ έργαζομένου

ένώ γιά τις άλλες I I ήμέρες ό εργαζόμενος θά πάρη
μόνον τό έπίδομα τοϋ ΙΚΑ Έν συνεχεία και μέχρι πού νά
λήξη ό χρόνος έάν άσθενήση ξανά ό έργαζόμενος καί έφ δσον
ή άσθένειά του θά διαρκέση άπό 4 ήμέρες κα'ι πάνω θά παίρνη
μόνον έπίδομα άπό τό ΙΚΑ χωρίς νά δικαιούται τίποτε άπό
τήν Εταιρία Αν μάλιστα ή άσθένειά του είναι μέχρι 3 ήμερών
κάθε φορά δέν θά είσπράττη άπό κανέναν τίποτε

Εδώ πρέπει νά προσθέσωμε δτι κα'ι τό ΙΚΑ δέν χορηγεί
έπίδομα άσθενείας άπεριόριστα άλλά μόνον γιά 180 ήμέρες
κα'ι γιά τήν ίδια πάθησι Έν συνεχεία δέ κα'ι έφ δσον ύπάρχει
άνικανότης κα'ι οί προϋποθέσεις τών ήμερομισθίων χορηγεί
έπίδομα άναπροσαρμογής είδος συντάξεως ή άναπηρική σύνταξη

λόγω άσθενείας Ειδικά γιά τήν φυματίωσι τό έπίδομα
πληρώνεται γιά 360 ήμέρες

Τελειώνομε τό θέμα μέ λίγα λόγια γιά τήν διαδικασία εισπράξεως

τοϋ έπιδόματος άπό τό ΙΚΑ καί τήν συμπλήρωσι τοϋ

ημερομισθίου άπό τήν Εταιρία
Οταν λοιπόν άρρωστήση ένας έργαζόμενος ό γιατρός

τοϋ ΙΚΑ εκδίδει μιά γνωμάτευσι είς διπλοϋν Ή πρωτότυπος
— σέ λευκό χαρτί — χορηγείται στόν άσθενή ό όποιος πρέπει
νά ζητήση άπό τό Γραφείο Προσωπικού τήν Υπεύθυνη Δήλωσι
διακοπής έργασίας κα'ι άπό τό τμήμα έκκαθαρίσεως άποδοχών
τό βιβλιάριο του ένσημων Μαζύ δέ καί μέ τό βιβλιάριο άσθενείας
θά παρουσιασθή στό Υποκατάστημα τοϋ ΙΚΑ γιά νά εΐσπράξη
δ,τι δικαιούται ώς έπίδομα τής άσθενείας του Τό ΙΚΑ θά τοϋ
δώση κα'ι ένα σημείωμα πού θά γράφη τις ήμέρες γιά τις όποιες
επιδοτήθηκε καί τό ποσόν τοϋ έπιδόματος Τό σημείωμα αύτό
οφείλει ό έργαζόμενος νά τό καταθέση στό τμήμα έκκαθαρίσεως
άποδοχών τής Εταιρίας μαζύ μέ τό βιβλιάριο του ένσημων
γιά νά συμπληρωθούν τά ήμερομίσθιά του τών ήμερών τής
άσθενείας έφ δσον φυσικά ή Εταιρία υποχρεούται νά τά συμπληρώση

δπως είπαμε πιό πάνω Πρέπει νά διευκρινισθή δτι
τό σημείωμα τοϋ ΙΚΑ είναι άπαραίτητο νά προσκομισθή στήν
Εταιρία έστω κα'ι αν ή άσθένειά ήταν 3 ή όλιγωτέρων ήμερών
καί κατά συνέπειαν τό ΙΚΑ δέν έχορήγησε έπίδομα

Αύτά γιά τό σημερινό τεύχος Στό έπόμενο θά μιλήσουμε
γιά τό εργατικό άτύχημα
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ΠΩΣ ΤΟ ΕΛΑΤΟ ΕΓΙΝΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ

ΔΕΝΔΡΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

COMMENT LE SAPIN DEVINT UN
ARBRE DE NOEL

LEGENDE ALLEMANDE

Όταν συγκεντρώνεσθε γύρω άπό τό έλατο των Χριστουγέννων

και κυττάζετε αχόρταγα τά παιχνίδια πού είναι κρεμασμένα

στά κλαδιά του αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί αύτό έδώ
τό δένδρο και δχι κάποιο άλλο εκλέγεται πάντοτε νά γίνη
Χριστουγεννιάτικο δένδρο Τό όμορφο έλατο φαντάζει τόσο
μεγαλόπρεπο όταν είναι φωτισμένο από χίλια λαμπιόνια και
φορτωμένο άπό κάτω μέχρι την κορυφή ώστε δεν σας περνά
ϊσως άπό την σκέψι δτι είναι τό πιό ταπεινό άπό 5λα τά δένδρα
Ακριβώς δμως γι αύτό και χάριν της ταπεινοφροσύνης του
τό εξέλεξαν για νά φέρνη στά παιδιά τήν χαρά τών Χριστουγέννων

Νά ή ιστορία
Όταν γεννήθηκε ό Ιησούς δλα τά έμψυχα όντα τοΰ

κόσμου πλημμύρισαν άπό χαρά Κάθε μέρα διάφοροι άνθρωποι
έρχονταν νά δουν τό μικρό παιδί και νά τοΰ προσφέρουν ταπεινά

τά δώρα τους Κοντά στόν σταΰλο δπου τόν είχαν
εναποθέσει υπήρχαν τρία δένδρα ένας Φοίνικας μιά Ελιά και
ένα Ελατο Βλέποντας τούς ανθρώπους νά πηγαινοέρχωνται
κάτω άπ τά κλαδιά τους τούς ήλθε ή επιθυμία νά δώσουν
κι αυτά κάτι στόν Ίησοϋ

Ό Φοίνικας είπε Έγώ θά πάρω τό πιό μεγάλο μου
κλαδί και θά τό βάλω κοντά στήν φάτνη γιά νά κάνουν άπαλά
άπαλά άέρα στό Μικρό Παιδί

— Και έγώ είπε ή Έλιά θά λυώσω τούς καρπούς μου
γιά νά άλείψω τά μικρά του πόδια

— Έγώ τι μπορώ νά προσφέρω στό Παιδί ρώτησε τό
Ελατο

— Εσύ είπαν τά άλλα Έσύ δεν έχεις τίποτα νά προσ
φέρης Οί αιχμηρές σου βελόνες θά τσιμπήσουν τό Μωρό
και τά δάκρυά σου είναι όλο ρετσίνι

Τό φτωχό Ελατο αισθάνθηκε πολύ δυστυχισμένο και
είπε μέ θλϊψι

— Εχετε δίκιο Δεν έχω τίποτε τό άρκετά καλό νά προσφέρω

στό Μικρό Παιδί
Ενας άγγελος στεκόταν εκεί πολύ κοντά και άκουσε

αύτό πού συνέβη Λυπήθηκε τό Ελατο έτσι ταπεινό και στερημένο

άπό επιθυμίες και άποφάσισε νά τό βοηθήση
Ψηλά στόν ούρανό τά άστέρια άρχιζαν νά λάμπουν Ό

άγγελος ζήτησε σέ μερικά άπό αύτά νά κατέβουν και νά σταθούν

επάνω στά κλαδιά του Ελατου Εκείνα τό έκαναν εύχα
ρίστως και τό μεγάλο δένδρο φωτίσθηκε ολόκληρο Άπό τό
σημείο πού βρισκόταν μπορούσε νά τό βλέπη τό Μικρό Παιδί
και τά μάτια του έλαμψαν μπροστά στά όμορφα φώτα και τό
Ελατο γέμισε άπό χαρά

Υστερα άπό πολύν καιρό οί άνθρωποι πού ήξεραν αυτή
τήν ιστορία πήραν τήν συνήθεια νά κάνουν νά λάμπη μέσα
σέ κάθε σπίτι τήν παραμονή τών Χριστουγέννων ένα έλατο
καταστόλιστο μέ άναμμένα λαμπιόνια όπως εκείνο πού έλαμψε
μπροστά στήν φάτνη

Μ αυτόν λοιπόν τόν τρόπο τό Ελατο άνταμείφθηκε
γιά τήν ταπεινοφροσύνη του Ασφαλώς δεν υπάρχει κανένα
άλλο δένδρο πού νά φωτίζη τόσο ευτυχισμένα πρόσωπα

Quand vous vous serrez autour du sapin de Noël
et que vous regardez avec des yeux avides les jouets
suspendus à ses branches vous êtes-vous jamais demandé
pourquoi c'est cet arbre-là et non un autre qui est toujours

choisi pour faire un arbre de Noël Le beau sapin
sombre a l'air si majestueux quand il est illuminé de
mille bougies et chargé du bas au faîte que vous ne devineriez

peut-être pas qu'il est le plus modeste de tous
les arbres Mais c'est ainsi et c'est à cause de sa modestie

qu'il a été choisi pour porter la joie de Noël aux
enfants Voici l'histoire

Quand l'Enfant Jésus naquit toutes les choses animées

dans le monde en eurent une grande joie Et chaque
jour des gens venaient voir le petit enfant et lui apporter
d'humbles présents Près de l'étable où il reposait se
trouvaient trois arbres un Palmier un Olivier et un
Sapin En voyant les gens aller et venir sous leurs
branches ils furent saisis du désir de donner aussi quelque
chose à l'Enfant Jésus

Le Palmier dit Moi je vais prendre ma plus grande
palme et je la mettrai près de la crèche pour éventer
doucement le Petit Enfant

— Et moi dit l'Olivier je presserai mes olives pour
oindre ses petits pieds

— Que puis-je donner à l'Enfant moi demanda le
Sapin

— Vous dirent les autres Vous n'avez rien à offrir
Vos aiguilles pointues piqueraient le Bébé et vos larmes
sont résineuses

Le pauvre Sapin se sentit très malheureux et il dit
avec tristesse

— Vous avez raison Je n'ai rien d'assez bon pour
être offert au Petit Enfant

Un ange se tenait là tout près qui entendit ce qui
se passait Il eut pitié du Sapin si humble et si dépourvu
d'envie et il résolut de l'aider

Tout en haut dans le ciel les étoiles commençaient
à briller L'ange demanda à quelques-unes de descendre
et de se poser sur les branches du Sapin Elles le firent
volontiers et le grand arbre fut tout illuminé De l'endroit
où il reposait le Petit Enfant pouvait le voir et ses yeux
brillèrent devant les belles lumières et le Sapin en fut
tout réjoui

Longtemps après les gens qui savaient cette histoire
prirent l'habitude de faire briller dans chaque maison
la veille de Noël un sapin tout garni de bougies allumées
comme celui qui avait brillé devant la crèche

Et c'est ainsi que le Sapin fut récompensé de son
humilité Sûrement il n'est aucun arbre qui éclaire autant
d'heureux visages
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ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΑΣ

1 23456789 10

οριζοντίως
1 Ένα δένδρο γεμάτο αθωότητα αιτ — 808

2 Στή δημοτική σημαίνει θυμό ή όργή
3 Πόλις της Ιταλίας ΒΔ της Βολωνίας — Δοτική άρθρου
4 Ταγάρι των αρχαίων άντιστρ — Όμιλώ ή απολογούμαι

συγκεχυμένα δημοτ
5 Τέτοια έγιναν τελευταίως ώρισμένα Αιγυπτιακά έδάφη
6 Βρέχεται άπό τόν Ειρηνικό Ωκεανό — Μισή λίμνη κα'ι πόλις

τής Γαλιλαίος
7 Κομμένος στάχυς — Πρόθεσις άντιστρ — Τό πήγαινε

των αρχαίων
8 Εξελέγη τό Ι956 Πρωθυπουργός τής Ουγγαρίας — Όρ

γώνω άρχαιοπρεπώς
9 Διάσημοι ήθοποιο'ι τοϋ κινηματογράφου — Πληθυντικός

άρθρου άντιστρ
ΙΟ Γουρουνήσιος στά άρχαϊα — Περίπατος στή γλώσσα

των νηπίων

καθέτως
1 Έγχορδο μουσικό όργανο — Λέγεται και τουλούμι ή δερ

μάτι
2 Ό άνώτερος σχολικός βαθμός
3 Ο τι πέφτει σ αύτήν κατά κανόνα καταστρέφεται αιτ
4 Μία άλλη ονομασία τοϋ φιδιού νάγια — Διπλασιαζόμενο

κάνει τό κρέας των νηπίων
5 Ύποδιαίρεσις τής βούας τών άρχαίων Σπαρτιατών —

Πολυεθνής

οργανισμός άρχικά
6 Πληθυντικός άρθρου — Ή ήμερα της εορτάζεται σέ δλα

τά κράτη γεν
7 Τό μικρό όνομα γνωστής Άμερικανίδος στάρ
8 Ανήκουν στόν άπαραίτητον έξοπλισμόν τών πλοίων
9 Μισή πλάτη άλλα μέ άλλα λόγια — Τά δάση αύτά είναι

δυσδιάβατα άντιστρ
ΙΟ Ετσι άποκαλεϊται συνήθως ή περιστερά ένάρθρως — Ενα

φωνήεν
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ΜΕΙΔΙΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕΘΥΣΜΕΝΩΝ

Ένας μεθυσμένος περπατά στό δρόμο και πέφτει επάνω
σ ένα συνάδελφο του Τοϋ λέει μπαρδόν και δείχνοντάς
του τόν ουρανό τόν ρωτά

— Δέν μοΰ λες φίλε φεγγάρι είναι αϊτό ή ήλιος
Ό άλλος κυττάζει λίγο ξύνει τό κεφάλι του και απαντά
— Μέ συγχωρείς φίλε άλλα είμαι άπό άλλη γειτονιά

Ενας μεθυσμένος έχασε ένα βράδυ τό κλειδί τοϋ σπιτιού
του κα'ι ψάχνει νά τό βρή στό δρόμο κάτω άπό ένα φανάρι
Ενας άστυφύλακας περνώντας τυχαία άπό εκεί τόν βλέπει και

τόν ρωτά
— ΤΊ κάνεις έκεΐ κύριε
— Μέ τό μπαρδόν κύριε μόλισμαν Εχασα τό κλειδί

μου κα'ι ψάχνω νά τό βρώ
— Κα'ι εϊσαι σίγουρος πώς τό έχασες έδώ
— Όχι τό έχασα πιό πέρα Ψάχνω όμως έδώ πού έχει

φώς γιατί εκεί είναι σκοτάδι

Τοϋ κ Γιάννη Τζιότζιου MR

Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
οριζοντίως

i αντιπαροχη 2 νοστιμοι 3 αμε — σακκου
4 δοκοσ — αε 5 ισο — αγνιζω 6 υσ — ιαεν 7 λεροσ
8 ωκι — η νιοβη 9 μω — αμυαλοσ ιο ανα — αν —

ΕΣΩ

καθέτως
i αναδιπλωμα 2 νομοσ — εκων 3 τσεκουρι

4 it — σο 5 πισσα — σημα 6 αμα — νυν 7 ροκανιδια

8 οικεια — ολε 9 ζερβοσ ιο η αυλων — ησω






