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ALELLAS LEVAD I A

PECH I NEY C PARIS

POUR A.D.G USINE DE ST NICOLAS

JE SUIS HEUREUX D'ADRESSER EN HON NOH PROPRE ET EN CELUI DU CONSEIL

0 ADMINISTRAT ION D A.D G HES HE ILLEURS VOEUX AU BULLETIN D ALUNI NIUH

DE GRECE

SI L'ACTIVITE INDUSTRIELLE DE NOTRE ENTREPRISE S EST DEVELOPPEE AU RYTHHE

QUE VOUS CONSTATEZ ET SI ELLE EST BIEN CONNUE A CE TITRE PAR L OPINIO

GRECQUE ET INTERNATIONALE LES ASPECTS HUHAINS DE LA VIE DE NOTRE SOCIETE

SONT EUX AUSSI PARTICULIEREMENT ATTACHANTS

VOTRE PUBLICATION AURA POUR TACHE NON SEULEMENT D EXERCER UN ROLE

D INFORMATION ET D'EDUCATION SUR LE PLAN TECHNIQUE ET SUR LE PLAN ECONOMIQUE

ELLE DEVRA APPORTER A TOUS LES NOUVELLES DU MONDE DE L'ALUMINIUM MONDE EN

CROISSANCE RAPIDE DONC EN PERPETUEL MOUVEMENT

ELLE DEVRA AUSSI RELATER LES EVENEMENTS DE NOTRE VIE QUOTIDIENNE ET DEVENIR

ENTRE NOUS TOUS UN ELEMENT DE LIAISON

JE SUIS CONVAINCU QUE CE BULLETIN FERA PREUVE DU MEME DYNAMISME QUE CELUI

DE PECHINEY ET JE LUI SOUHAITE BRILLANT SUCCES ET LONGUE VIE

ENVOI DU 14-4-67 1 3.40 LE PRESIDENT

P JOUVEN
ALELLAS LEVADIA

PECHINEY C PARIS

ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ κ P JOUVEN
Είμαι ευτυχής πού απευθύνω έξ ονόματος μου και έξ ονόματος

τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τις
καλύτερες ευχές μου πρός τό περιοδικόν της Α Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Οπως ακριβώς ή βιομηχανική δραστηριότης της Επιχειρήσεως

μας έχει εξελίχθη με τόν ρυθμόν πού διαπιστώνετε

και είναι γι αυτόν τόν λόγο τόσον γνωστή στήν
ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη ετσι και ή άνθρώπινη
πλευρά της ζωής της Εταιρείας μας είναι ιδιαιτέρως
συναρπαστική
Ή εκδοσίς σας θα εχη ώς έργον της όχι μόνον τήν ένη
μέρωσιν και έκπαίδευσιν επί τεχνικών καί οικονομικών θεμάτων

άλλα θα πρέπη να ψέρνη εις όλους τα νέα τοϋ κόσμου

τοϋ Αλουμινίου ενός κόσμου πού αναπτύσσεται πολύ

γρήγορα καί επομένως εύρίσκεται σε συνεχή κίνησιν
Οά πρέπη επίσης να άναψέρη τα γεγονότα τής καθημερινής

μας ζωής καί νά γίνη ανάμεσα σε όλους μας ενας
συνδετικός κρίκος
Είμαι πεπεισμένος ότι τό περιοδικό αυτό θά δείξη τόν ίδιον
δυναμισμό δπως τό περιοδικόν τής PECHINEY καί τοϋ
εϋχομαι λαμπρή επιτυχία καί μακροζωία

P JOUVEN
Πρόεδρος Δ Συμβουλίου A.D.G
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UN MESSAGE DE NOTRE
ANCIEN DIRECTEUR GENERAL
M PAUL LUGAGNE-DELPON

C'est avec beaucoup de joie que je salue la naissance

de ce bulletin encore anonyme que votre
imagination chers lecteurs ne tardera sans doute
pas à baptiser
Ses ambitions sont modestes il a pour but d'établir

une liaison entre tous les membres de la communauté

un peu particulière que nous constituons
dans cette baie d'Aspra Spitia isolée mais si belle
de les informer des événements qui s'y produisent
qu'ils soient familiaux sportifs éducatifs ou

professionnels

Habituellement dans un village ou une petite ville
les habitants se connaissent depuis l'enfance de
génération en génération les adultes ont des sou
venirs de jeunesse communs ensemble ils ont
travaillé joué lutté des traditions existent Ainsi
fil-à-fil un réseau se tisse qui unit tous les habitants
qui fait qu'ils se sentent chez eux
Ce bulletin désire contribuer à créer entre nous
sans attendre la prochaine génération ce sentiment

d'appartenance à une communauté si nécessaire

aux hommes que nos amis Grecs ont pour
cela un souhait très imagé Enracinez-vous bien
Ce n'est pas par hasard si ce premier numéro
retrace sommairement l'histoire du territoire sur
lequel nous nous sommes installés vous y trouverez

ainsi un passé qui remonte à plus de 4.000
ans dont nous devenons les héritiers

ΕΝΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ TON

ΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟΝ AIEΥΘΥΝΤΗΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

κ PAUL LUGAGNE-DELPON

Χαιρετίζω μέ άμετρη χαρά την γέννησι
αύτοϋ τοϋ περιοδικού πού είναι χωρίς όνομα
άκόμη και το όποιο ή δική σας φαντασία αγαπητοί

αναγνώστες δεν θ άργήση ασφαλώς να
το βαφτίση

Οί φιλοδοξίες του είναι άπλες Εχει σαν
σκοπό να δημιουργήση ένα σύνδεσμο ανάμεσα
σε δλα τά μέλη της κάπως ιδιόρρυθμης κοινότητας

πού άποτελοϋμε σ αυτόν τόν απόμερο
άλλα τόσο όμορφο κόλπο τών Ασπρων Σπιτιών

νά τους κάνη γνωστά τά γεγονότα πού
συμβαίνουν εδώ είτε αύτά είναι οικογενειακά
άθλητικά επαγγελματικά εϊτε είναι μορφωτικές
έκδηλώσεις

Συνήθως σ'ενα χωριό ή σέ μιά μικρή πόλι
υπάρχει παράδοσι Οί κάτοικοι γνωρίζονται άπό
μικρά παιδιά άπό γενιά σέ γενιά ΟΊ μεγαλύτεροι

έχουν κοινές άναμνήσεις άπό τήν παιδική
τους ήλικία Μαζύ έργάστηκαν διασκέδασαν
έπάλαιψαν Ετσι κλωστή-κλωστή πλέκεται ενα
δίχτυ που άγκαλιάζει όλους τούς κατοίκους και
τούς κάνει νά νοιώθουν σάν στό σπίτι τους

Τό περιοδικό αΰτό έπιθυμεΐ νά συμβάλη
ώστε χωρίς νά περιμένουμε τήν έπόμενη γενιά
νά δημιουργηθή άνάμεσά μας τό τόσο άπαραί
τητο στόν άνθρωπο συναίσθημα δτι άνήκουμε
σέ μιά κοινότητα και πού γιά τήν περίπτωσι
αύτή οί Ελληνες φίλοι μας έχουν μιά τόσο
παραστατική ευχή

Νά είναι καλορίζικη
Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός ότι σ αΰτό

τό πρώτο τεύχος γίνεται μιά σύντομη άναδρομή
στήν ιστορία της περιοχής πού είμαστε έγκατε
στημένοι Ετσι θά δήτε δτι κληρονομήσαμε ενα
παρελθόν πού άνέρχεται σέ περισσότερο άπό
4.000 χρόνια

Μερικοί άπό μας εξακολουθούν νά κατοικούν

στήν πόλι ή στό χωριό πού γεννήθηκαν
Τό περιοδικό θά προσπαθήση νά διευκολύνη τόν
σύνδεσμο τοϋ νέου μας χωριοϋ μέ τά γειτονικά
ώστε τά Ασπρα Σπίτια νά ριζώσουν μέ τή σειρά

τους στήν περιοχή

Τέλος δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι στήν
Αθήνα τό Αλουμίνιο της Ελλάδος έχει
μιά σημαντική δραστηριότητα παρ δλον δτι ό
άριθμός τών εργαζομένων έκεΐ είναι πολύ μικρός

Οά είναι εΰχής έργον έάν οί εργαζόμενοι
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Certains d'entre nous continuent à habiter leur
ville ou village d'origine le bulletin s'efforcera de
faciliter la liaison entre notre nouveau village et
ceux du voisinage pour qu'à son tour Aspra Spitia
s'enracine dans la région

Enfin nous ne devons pas oublier que bien que les
effectifs y soient peu nombreux Aluminium de
Grèce exerce à Athènes une activité importante
il est très souhaitable que les agents du Secrétariat
Général de la Direction Commerciale et des Approvisionnements

trouvent dans ce bulletin l'occasion
d'établir avec les agents de l'usine des contacts
que l'éloignement a jusqu'ici rendus trop rares

Ces objectifs ne seront atteints que si les responsables

de cette publication obtiennent votre collaboration

ce bulletin est le vôtre il ne sera vivant
que si vous lui apportez un peu de votre vie

Et je reprendrai ici encore le souhait que l'on
prononce en Grèce en parlant d'un enfant qu'il
vive et qu'il contribue à développer entre nous
des liens non seulement de camaraderie mais
d'affection

La joie de voir naître ce bulletin fait place maintenant

à la tristesse de vous adresser mes adieux
Les cinq années que j'ai passées en Grèce compteront

parmi les plus importantes de ma vie
professionnelle

les problèmes n'ont pas manqué
certes mais les satisfactions ont été à la mesure
des difficultés surmontées grâce au travail considérable

de l'équipe remarquable que j'ai eu le
bonheur de diriger

Juste un an après son démarrage notre usine de
Saint-Nicolas est maintenant en pleine production
sous réserve de quelques mises au point à l'alumine
qui seront achevées dans les très prochains mois
et déjà l'excellence de ses résultats techniques
autorise pour son avenir de grandes espérances

Ce succès est une victoire de l'esprit d'équipe qui
a régné entre tous ceux qui ont collaboré à cette
grande oeuvre bureaux d'études services d'achats
et de transport agents du montage et de l'exploitation

Services administratifs et Secrétariat Général

Mon départ va s'accompagner de certaines modifications

dans l'organisation de la Société je ne
doute pas que vous aurez à coeur d'apporter à
ceux qui me succèdent la même confiance et le
même esprit de coopération que j'ai tant appréciés
Avant de terminer je veux vous en remercier une
dernière fois et vous assurer qu'il y aura toujours
dans mon souvenir une place de choix pour Ceux
d'ADG

Ce bulletin m'aidera à continuer à partager vos

espoirs vos difficultés vos peines et vos joies je
souhaite de tout coeur qu'il annonce beaucoup
d'heureuses nouvelles et de beaux succès

της Γενικής Γραμματείας της Διευθύνσεως της
Εμπορικής Υπηρεσίας και τοϋ Τμήματος Προμηθειών

επωφεληθούν τοϋ περιοδικού αύτοΰ
για να δημιουργήσουν επαφές με τους συναδέλφους

των τοϋ Εργοστασίου οί όποιες μέχρι
σήμερα ήσαν πολύ σπάνιες λόγω άποστάσεως

Οί σκοποί αυτοί θα πραγματοποιηθούν
μόνον έάν οί υπεύθυνοι αϋτοϋ τοϋ περιοδικού
έχουν τήν συνεργασία σας Το περιοδικό αυτό
είναι δικό σας και δέν θό ζήση παρά μονάχα
όταν τοϋ δώσετε κάτι άπ τή ζωή σας

Kai γιά μιά φορά ακόμη επαναλαμβάνω
τήν ευχή πού δίνουν στήν Ελλάδα σ ενα νεογέννητο

νά μας ζήση και νά συμβάλη στή
δημιουργία άνάμεσά μας δεσμών όχι μονάχα
συναδελφωσύνης άλλα και άγάπης

Και τώρα ή χαρά πού αισθάνομαι γιά τή
γέννησι αύτοΰ τοϋ περιοδικού δίνει τή θέσι της
στή λύπη γιατί πρέπει νά σας άποχαιρετήσω

Τά πέντε χρόνια πού πέρασα στήν Ελλάδα
θά είναι γιά μένα άπό τά πιό σημαντικά της

επαγγελματικής μου ζωής Τά προβλήματα δέν
ελλειψαν είναι αλήθεια άλλα οί ικανοποιήσεις
ήσαν άνάλογες με τις δυσκολίες τις όποιες ξεπεράσαμε

χάρις στήν άξιοζήλευτη εργασία τοϋ
προσωπικού πού είχα τήν ευτυχία νά διευθύνω

Ενα χρόνο άκριβώς άπό τήν ήμέρα πού
άρχισε νά λειτουργή τό Εργοστάσιο μας τοϋ
Αγίου Νικολάου βρίσκεται πλέον σέ πλήρη παραγωγή

εκτός άπό μερικές τελειοποιήσεις στό
τμήμα άλουμίνας οί όποιες θά τακτοποιηθούν
πολύ γρήγορα μέσα στούς ερχόμενους μήνες
Ετσι τά άριστα τεχνικά άποτελέσματά του επιτρέπουν

μεγάλες ελπίδες γιά τό μέλλον του

Η επιτυχία αύτή είναι μιά νίκη τοϋ πνεύματος

συνεργασίας άνάμεσα σέ όλους αύτούς
πού εργάστηκαν γιά τήν πραγματοποίησι αύτοΰ
τοϋ μεγάλου έργου Γραφεία μελετών ύπηρε
σίες προμηθειών και μεταφορών προσωπικόν
συναρμολογήσεως και παραγωγής Διοικητικές
Υπηρεσίες και Γενική Γραμματεία

Ή άναχώρησίς μου θάχη σάν επακόλουθο
μικρές μεταβολές στήν όργάνωσι της Εταιρείας
Δέν άμφιβάλλω ότι με προθυμία θά δείξετε πρός
αύτούς πού θά με διαδεχθούν τήν ίδια εμπιστοσύνη

και τό ίδιο πνεΰμα συνεργασίας πού
τόσο πολύ έξετίμησα

Προτού τελειώσω θέλω νά σας ευχαριστήσω

γιά μιά τελευταία φορά και νά σας διαβεβαιώσω

ότι θά ύπάρχη πάντα στήν άνά
μνησί μου μιά ξεχωριστή θέσι γι αύτούς
τοϋ Αλουμινίου της Ελλάδος

Τό περιοδικό αυτό θά μοΰ δώση τήν ευκαιρία

νά συνεχίσω εστω και άπό μακρυά νά
συμμερίζωμαι τις έλπίδες σας τις δυσκολίες σας
τις λύπες και τις χαρές σας

Εύχομαι μ όλη μου τήν καρδιά ν άναγγέλη
πολλά ευχάριστα νέα και λαμπρές επιτυχίες
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ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ

2.000 ΔΡΑΧΜΕΣ;
Αλήθεια, θα θέλατε να κερδίσετε 2.000 δραχμές;
Kai θα σας εύχαριστοϋσε, να γίνετε ό "νουνός" του
περιοδικού σας;
Δεν έχετε, παρά να λάβετε μέρος στόν Διαγωνισμό για
τόν καλύτερο τίτλο. Λίγη φαντασία ή μια εμπνευσι της
στιγμής, μπορεί να σας δώση ενα όνομα πού θα ταίριαζε 

καλύτερα στό περιοδικό.
Στις προηγούμενες σελίδες ό Γενικός Διευθυντής τής
Εταιρείας μας άναλύει τούς σκοπούς τοΰ περιοδικού
καί στα χέρια σας κρατάτε ήδη τό πρώτο τεύχος.
Ξεφυλλίστε το, διαβάστε το και δώστε του ενα τίτλο.
Ό τίτλος μπορεί να εΐναι μια λέξι, μια φράσι, ενα όνομα.
Ή τελική επιλογή θα γίνη από Επιτροπή, ή όποια αποτελείται 

από τούς κ.κ. MARCHANDISE, MASSOL, PAUL,
LANSELLE, ΧΑΡΙΤΑΤΟΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ καί τήν κυρία
ΧΡΙΣΤΟΦΗ.
Ό καλύτερος τίτλος θα βραβευθή με 2.000 δραχμές
καί θ' άποτελή τό παντοτεινό όνομα τοΰ περιοδικού.
Στήν περίπτωσι, βέβαια, πού ή Επιτροπή θα έπιλέξη
ενα τίτλο, τόν όποιον θαχετε προτείνει πολλοί εργαζόμενοι, 

θα γίνη μεταξύ σας κλήρωσι για τό βραβείο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχετε δλοι άνεξαιρέτως οί εργαζόμενοι 

τής Εταιρείας καί, φυσικά, μόνον εσείς. Γιατί
απλούστατα, τό περιοδικό άνήκει σέ σας, εΐναι δικό
σας. "Ετσι, έσεΐς θα φροντίσετε và τό βαφτίσετε και σεις
θα τό βοηθήσετε và ζήση. Κάθε συνεργασία σας θά
εΐναι όχι απλώς εύπρόσδεκτη, άλλά καί απαραίτητη.

Ίστοριοΰλες, άνέκδοτα, ποιήματα, διηγήματα, χρονογραφήματα, 

φωτογραφικά στιγμιότυπα καί δ,τιδήποτε
άλλο σκεφθήτε, μπορείτε và τό στέλνετε στό περιοδικό
σας. Αρκεί, φυσικά, và ένδιαφέρη όλους, χωρίς và
θίγη κανένα. Ακόμη και σκίτσα, και σταυρόλεξα μπορείτε 

và στέλνετε, μέχρι και άπλες ιδέες γιά γελοιογραφίες.

Εμπρός λοιπόν. Τό περιοδικό σας περιμένει, -εκινή-
στε, παίρνοντας μέρος στόν διαγωνισμό γιά τόν καλύτερο 

τίτλο.
Κλείστε τήν ιδέα σας σ' ενα φάκελλο και στείλτε τον
μέχρι τις 20 Ιουνίου στό Γραφείο Προσωπικού, στό
όνομα τοΰ κ. Βασιληά, μέ τήν ενδειξι: "Τίτλος περιοδικού".

Καλή επιτυχία!

VOULEZ-VOUS GAGNER

2.000 DRACHMES?
Voulez-vous vraiment gagner 2.000 drachmes?
Et vous ferait-il plaisir de devenir le "parrain" de votre
périodique!
Vous ri" avez qu' à participer au concours pour le meilleur
titre.
Un peu d'imagination ou une inspiration soudaine pourraient 

vous suggérer un nom qui irait mieux au périodique.

Dans les pages précédentes M. le Directeur Général
analyse les buts du périodique dont vous avez déjà en
mains le premier numéro.
Feuilletez-le, lisez-le et donnez-lui un titre.
Le titre pourrait être un mot, une phrase, un nom.
La sélection finale sera faite par un Comité.qui est constitué
par: MM. MARCHANDISE, MASSOL, PAUL, LANSELLE,
HARITATOS, ECONOMOU ET Mme CHRISTOPHI.
Le meilleur titre gagnera 2.000 drachmes et deviendra
le nom définitif du périodique. Dans le cas, où le Comité
choisirait un titre qui aurait été proposé par plusieurs
d'entre vous, un tirage au sort vous départagerait.
Pourront participer à ce concours tous ceux qui travaillent 

à la Société, c'est à dire vous. Vous lui donnerez
son nom et vous l'aiderez à vivre. Vos contributions ne
seront pas seulement les bienvenues; elles nous sont
indispensables: articles, histoires drôles, poèmes, nouvelles, 

chroniques, photos et tout ce que vous pouvez
imaginer, vous pourrez l'envoyer à votre périodique.
Il suffit, naturellement, que cela intéresse tout le monde
et n' offense personne. Vous pourrez envoyer des croquis,
des mots croisés, et même des idées pour des dessins

humoristiques.
En avant donc ! Votre périodique vous attend.
Commencez en participant au concours pour le meilleur
titre.
Glissez votre idée dans une enveloppe et envoyer-la
avant le 20 Juin au Bureau du Personnel, au nom de M.

Vassilias, avec la mention "Le titre du Périodique".
Bonne chance !
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Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΜΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

LA NAISSANCE
D'UNE INDUSTRIE

Ενα öveipo πού έγινε πραγματικότης

Ό επισκέπτης πού θάφτανε πριν πεντέξι μόλις χρόνια
στό Μετόχι θ άντίκρυζε μια όμορφη κοιλάδα γεμάτη
από άργυρόφυλλα ληόδενδρα πού έφταναν μέχρι
κάτω στην ακτή και τάβρεχε τό κύμα
Και στ Ασπρα Σπίτια θά εύρισκε κάτι ψαράδικα
σπιτάκια λιγώτερα άπό δέκα άραδιασμένα μπροστά
στα γαλανά νερά
Οί ντόπιοι μιλούσαν γιά τή θάλασσα τά ψάρια τις
έληές και γιά τά σκουρόχρωμα καράβια πού άραζαν
κάθε τόσο στό λιμάνι και φόρτωναν βωξίτη Είχαν
ακούσει πώς σ άλλες χώρες τον βωξίτη τόν έκαναν
άλουμίνιο Μά θάταν σάν όνειρο νά τούς πής πώς
μιά μέρα κάτι τέτοιο θά γινότανε κι εδώ
Ελειπαν τόσο τά λεπτά όσο κι ή τέχνη Χρηματο

δότησις και τεχνική κατάρτισις όπως άκούγανε νά
λένε οί μορφωμένοι Γιατί τά ύπόλοιπα τά είχαμε
Και έδαφος — μέ μετάλλευμα — καί εργασία —
μέ όρεξι γιά άπασχόλησι καί προκοπή
Καί τότε γύρω στά 1960 τά πράγματα άρχισαν ν αλλάζουν

Μιά όμάδα άπό χρηματοδότες Ελληνες καί
ξένους δέχονταν ν άναλάβη τά οικονομικά βάρη
Και ή μεγαλύτερη στό είδος Εύρωπαϊκή Εταιρεία
ή Γαλλική PECHINEY έπρόσφερε τήν τεχνική της
πείρα έκατό καί πλέον χρόνων σέ παρόμοια εργα καθώς
καί μιά σημαντική οικονομική συμμετοχή Παράλληλα
ή Δημοσία Έπιχείρησις Ηλεκτρισμού δέχτηκε νά
δώση σέ τιμή παραδεκτή τό ρεύμα πού θά χρειαζόταν
σέ τεράστιες ποσότητες ή μελλοντική βιομηχανία
Οί συνεννοήσεις μέ τό Ελληνικό Δημόσιο καρποφόρησαν

γρήγορα καί στις 27 Αύγούστου 1960 οί
συμβαλλόμενοι

ύπέγραφαν τή Σύμβασι τήν οποίαν ή
Βουλή έπεκύρωσε μέ Νόμο
Έτσι γεννήθηκε ή μεγαλύτερη βιομηχανική Εταιρεία
στήν Ελλάδα καί στό ληξιαρχείο τήν έδήλωσαν
μέ τό όνομα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Άπό εδώ καί πέρα άρχίζει ή πραγματοποίησι του
ονείρου μέ πρωταγωνιστή τήν Εταιρεία PECHINEY
ή όποία καί άνέλαβε τήν οικονομική καί τεχνική
διεύθυνσι τοΰ έργου
Αμέσως άρχισαν οί πρώτες μελέτες τά σχεδιαγράμματα

οί έρευνες οί εξετάσεις Εδαφος ύπέδαφος
βυθός άνεμοι βροχές όλα έπρεπε νά μελετηθούν προσεκτικά

νά υπολογισθούν νά συγκριθούν νά βγούνε
συμπεράσματα Τά συμπεράσματα θά στήριζαν προγράμματα

κι'αύτά μέ τή σειρά τους θά γίνονταν πραγματικότης

Μιά πραγματικότης πού θ άπαιτοΰσε τεράστια

έξοδα καί πού θά χρειαζόταν μιά τέλεια όργά
νωσι γιά τήν συγκέντρωσι καί έκπαίδευσι άνθρώπινου
δυναμικού καί τήν μεταφορά ύλικοΰ καί μηχανικού

UN RÊVE QUI EST DEVENU UNE RÉALITÉ

Le visiteur qui serait arrivé il y a à peine cinq ou six
ans à Métohi aurait eu sous ses yeux une belle vallée
pleine d'oliviers au feuillage argenté qui s'étendaient
jusqu'au bord du rivage et étaient baignés par les flots
Et à Aspra Spitia il aurait trouvé quelques maisonnettes
de pêcheurs moins de dix alignées devant les eaux
azurées

Les gens du lieu parlaient de la mer des poissons des
olives et des navires de couleur sombre qui mouillaient
fréquemment dans le port et chargeaient de la bauxite Ils
avaient entendu que dans d'autres pays la bauxite était
transformée en aluminium Mais cela aurait ressemblé
à un rêve que de leur dire qu'un jour une chose pareille
serait réalisée ici également
Tant l'argent que la technique faisaient défaut Financement

et compétence technique entendaient-ils dire aux
gens instruits Parce que le reste nous l'avions le sol
— avec son minerai — et la main-d'oeuvre — avec son
désir d'être utilisée et de progresser
C'est alors aux environs de 1960 que les choses ont
commencé à changer Un groupe de bailleurs de fonds
grecs et étrangers acceptait d'assumer les charges financières

Et la plus grande société dans son genre la société
française Péchiney offrait son expérience technique plus
que centenaire dans des travaux similaires et une importante

participation financière Parallèlement l'Entreprise

Publique d'Électricité acceptait de fournir à un prix
acceptable le courant dont l'industrie future aurait
besoin en quantités énormes
Les négotiations avec l'État Hellénique aboutirent rapidement

et le 27 août 1960 les parties signaient la Convention

que la Chambre ratifiait par une Loi
Ainsi est née la plus grande société industrielle de Grèce
qui prit dans le régistre d'état civil le nom d'ALU
MINIUM DE GRÈCE SOCIÉTÉ ANONYME INDUSTRIELLE

ET COMMERCIALE
La réalisation du rêve commence à partir de ce moment
avec pour vedette la société Péchiney qui assumait la
direction économique et technique du projet Les premières

études commencèrent immédiatement plans
recherches examens
Le sol le sous-sol le fond de la mer les vents les pluies
tout devait être attentivement étudié calculé comparé
et donner lieu à des conclusions
Les conclusions devaient servir de base à des programmes
qui à leur tour deviendraient des réalités Des realités qui
nécessiteraient des dépenses énormes et qui auraient besoin
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έξοπλισμοϋ Kai εκτός άπ αύτό ανθρώπινο μόχθο και
προσπάθειες και μια μεγάλη έπιμονή ανάμεσα στις
έλπίδες και τις απογοητεύσεις στις δυσκολίες και
στην τελική επιτυχία Την άνοιξι του 1963 δλες οί
μελέτες είχαν τελειώσει Είχε καθορισθή με λεπτομέρεια

ό χώρος του Εργοστασίου και οί μακέττες
είχαν ήδη έτοιμασθή Είχε χαραχθή ό χώρος τών δύο
οικισμών Αγίου Νικολάου καί Ασπρων Σπιτιών και
τό Τεχνικό Γραφείο τοΰ Κ Δοξιάδη είχε έτοιμάσει
τά σχέδια τών σπιτιών καί τής διαμορφώσεως τοΰ χώρου
Ενας άμαξιτός δρόμος είχε πλέον ένώσει τήν παραλία

τών Ασπρων Σπιτιών μέ τό Μετόχι
Ετσι στις 7 Απριλίου 1963 μιά όμορφη άνοιξιάτικη

μέρα ό τότε Πρόεδρος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως
κατέθετε τόν θεμέλιο λίθο πλαισιωμένος από Ελληνες
καί Γάλλους επισήμους από τις πολιτικές καί στρατιωτικές

αρχές τοΰ τόπου από τούς πρώτους ΰπαλλή
λους τής Εταιρείας ύπό τίς ευλογίες τής Εκκλησίας

καί κάτω άπό τά βλέμματα έκατοντάδων κατοίκων
τής περιοχής Καί τό μεγάλο εργο ξεκίνησε Δεκάδες
μηχανήματα καί αυτοκίνητα μεταφέρθηκαν καί ρίχτηκαν

στόν αγώνα μέ τό έδαφος καί τή θάλασσα Μπουλντόζες

εκσκαφείς οδοστρωτήρες φορτωταί ώργωναν
κάθε μέρα τό Μετόχι ενώ ενας τεράστιος εκσκαφέας —
γερανός βάθαινε πιό κάτω τό λιμάνι ΚΓενα ανθρώπινο
μελίσσι άπό Ελληνες καί ξένους έργατοτεχνίτες καί
μηχανικούς ξεχύθηκε παντού άπ άκρη σ άκρη ν
άλλάξη τήν όψι του τοπίου Οί άνθρωποι πού εργάζονταν

γιά τήν κατασκευή έφθασαν κάποτε τίς 3.000

Πρώτα-πρώτα έγινε ό πρόχειρος οικισμός τοΰ Αγίου
Αθανασίου γιά νά στεγάση όσους δέν χωροΰσαν στήν
Αντίκυρα καί στά γύρω χωριά Παράλληλα ξεκίνησαν

οί έργασίες στά Ασπρα Σπίτια καί στόν Αγιο Νικόλαο
ενώ τό Μετόχι μέσα σε δυό μήνες είχε μεταβληθή σέ
μιά γυμνή κοιλάδα Κάπου στά νοτιοδυτικά της τά
πρόχειρα Γραφεία τής Εταιρείας μέ ενα ιατρείο προσωρινό

άλλα καλά έξωπλισμένο
Μέσα σέ λίγο διάστημα 780.000 κυβικά μέτρα χώματος
καί βράχων μετακινήθηκαν γιά νά διαμορφωθή ό χώρος
τοΰ Εργοστασίου ό δρόμος καί τό λιμάνι Κατά τόν
Όκτώβριο τοΰ 1963 είχαν ήδη χαραχτή τά θεμέλια
τών τεσσάρων αιθουσών τής ηλεκτρολύσεως ένώ
στ Ασπρα Σπίτια έκαναν τήν έμφάνισί τους τά πρώτα
σπίτια άπό γκρίζα πέτρα
Μέσα σέ λίγους άκόμη μήνες τό Μετόχι είχε γίνει
άγνώριστο Παντοΰ σιδερένιοι σκελετοί καί σκαλωσιές
μαδέρια καί δοκάρια καί όγκοι τεράστιοι άπό σίδερα
τσιμέντα καί άμμοχάλικα Καί τά καράβια ξεφόρτωναν
ασταμάτητα υλικά ένώ οί έργασίες στό λιμάνι εξακολουθούσαν

Οί λογαριασμοί πού κρατήθηκαν μας
δίνουν μιά εικόνα παραστατική 90.000 τόννοι ΰλικά
ξεφορτώθηκαν στό λιμάνι γιά τήν κατασκευή Χρησιμοποιήθηκαν

42.000 τόννοι τσιμέντου καί 5.450 τόννοι
σίδηρα μπετόν γιά νά ριχτοΰν 140.000 κυβικά μέτρα
μπετόν γιά θεμελιώσεις καί κατασκευές Χρειάστηκαν
11.500 κυβικά μέτρα ξυλεία καί χτίστηκαν 50.600 κυβ
μέτρα λιθοδομές Κατασκευάστηκαν 13.300 μέτρα
οχετοί καί φυτεύτηκαν στό έδαφος 3.702 τόννοι
σιδηρένιοι πάσσαλοι θεμελιώσεως Παράλληλα προ
χωροΰσαν καί οί έρευνες γιά τήν άνεύρεσι νεροΰ καί
γίνονταν τά πρώτα πηγάδια Συνολικά έγιναν γεωτρήσεις

4.800 μ κι άνοίχτηκαν πηγάδια 1.400 μ

d'une organisation parfaite pour rassembler et former le

potentiel humain transporter le matériel et l'équipement
mécanique des réalités qui nécessiteraient du labeur
humain des efforts et une grande persévérance à travers

les espoirs et les déceptions les difficultés et le succès
final Au printemps de 1963 toutes les études étaient
terminées L'emplacement de l'usine avait été déterminé
avec précision et les maquettes avaient déjà été préparées

L'emplacement des deux cités celle de Saint
Nicolas et celle d'Aspra Spitia avait été tracé et le
bureau technique de M Doxiadis avait préparé les

plans des maisons et de l'aménagement des lieux
En outre une route carrossable avait désormais uni le

rivage d'Aspra Spitia à Métohi

C'est ainsi que le 7 avril 1963 par une belle journée
de printemps le chef du gouvernement hellénique posait
la première pierre encadré de personnalités officielles
grecques et françaises et des premiers employés de la
société avec les bénédictions de l'Église et sous le regard
de centaines d'habitants de la région La grande oeuvre
démarra Des dizaines de machines et de véhicules ont
été amenés et jetés dans la bataille contre le sol et la
mer Des bulldozers des excavateurs des rouleaux compresseurs

des chargeurs labouraient chaque jour Métohi
alors qu'un excavateur géant rendait le port plus profond

Une ruche d'ouvriers et d'ingénieurs grecs et

étrangers s'est déversée partout d'un bout à l'autre
pour transformer le paysage Les hommes qui travaillaient
à la construction ont atteint à un moment donné le
chiffre de 3.000

Tout d'abord on a construit la cité de Saint Athanassios
pour y loger tous ceux qui n'arrivaient pas à se caser
à Antikyra et dans les villages avoisinants Les travaux
à Aspra Spitia et Saint Nicolas ont démarré parallèlement

alors qu'en l'espace de deux mois Métohi avait
été transformé en une vallée dénudée Quelque part sur
son flanc sud-ouest les bureaux provisoires de la société
et un dispensaire provisoire mais bien équipé
Dans un bref laps de temps 780.000 mètres cubes de
terre et de rochers avaient été déplacés pour aménager
le site de l'usine la route et le port En octobre 1963
les fondations des quatre halls d'électrolyse avaient déjà
été tracées alors qu'à Aspra Spitia les premières maisons
en pierre grise faisaient leur apparition
Quelques mois plus tard on ne pouvait plus reconnaître
Métohi On voyait partout des ossatures en fer et des

échafaudages des poutres et des traverses et des masses
énormes de fer de ciment et de gravier Les navires
déchargeaient sans arrêt du matériel alors que les travaux

du port continuaient Les comptes tenus à l'époque
nous donnent une image saisissante 90.000 tonnes de
matériaux ont été déchargées au port pour la construc
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καί 900 μ γαλαρίες και τοποθετήθηκαν 18.500 μέτρα
αγωγοί Δρόμοι χαράχτηκαν κΓ ασφαλτοστρώθηκαν
αργότερα 6.080 μέτρα στό Εργοστάσιο 4.950 μ στ
Ασπρα Σπίτια ξέχωρα άπό τά 6.250 μ του δρόμου

από τ Ασπρα Σπίτια στό Εργοστάσιο
Τόν Απρίλιο του 1964 υψώθηκαν οί πρώτες σιδερένιες

αψίδες στα ήλεκτρόδια ένώ πιό πέρα προχωρούσαν
οί γαλαρίες των λεκανών ηλεκτρολύσεως Τεράστιοι
γερανοί 30 και 40 μέτρων σήκωναν ψηλά δοκάρια
σιδερένια και πάνω στις αψίδες περπατούσαν όρθιοι
τεχνίτες λές κι ήσαν ακροβάτες Τά τσιμεντόχτιστα
κτίρια της Γενικής Αποθήκης και τών συνεργείων
έκαναν τήν έμφάνισί τους στόν λαμπερό ήλιο ένώ
στό τμήμα άλουμίνας ακουγόταν νύχτα και μέρα ό

χτύπος τών πανύψηλων σφυριών πού φύτευαν στό
έδαφος πασσάλους
Τό καλοκαίρι πέρασε σε πυρετώδη οργασμό στό Εργοστάσιο

καί στούς οικισμούς ένώ οί υπηρεσίες τής
Εταιρείας στήν Αθήνα βρίσκονταν σε συνεχή έπαφή
μέ τό εργο έλυναν προβλήματα μέ τις άρχές έκαναν
τις άπαραίτητες διατυπώσεις για τούς ξένους έργαζο
μένους έκτελοϋσαν παραγγελίες καί προμήθευαν κάθε
λογής υλικά

Τήν Ιην Αύγούστου 1964 ήταν ήδη έτοιμο καί τό
ιατρείο τής Εταιρείας στόν Αγιο Νικόλαο Μεγάλο
άνετο πολυτελές άρτια έξωπλισμένο μέ άριστα κατηρ
τισμένο καί πρόθυμο προσωπικό μπήκε στή διάθεσι
τών έργαζομένο)ν καί τών οικογενειών των

Στις 15 Σεπτεμβρίου 1964 έγιναν τά εγκαίνια του λιμανιού

Μιά σεμνή τελετή κάτω άπ τούς γιγάντιους
γερανούς έπεσφράγιζε πολύμηνους κόπους καί προσπάθειες

Στήν άλλοτε ήσυχη άμμουδιά έβλεπες τώρα
ενα σύγχρονο λιμάνι Μήκος άποβάθρας 265 μέτρα
καί μέγιστον βάθος 11,25 μ Μπορεί άνετα νά δεχτή
καράβια μέχρι 30.000 τόννων πού θά φορτωθούν ή θά

ξεφορτωθούν μέ τήν βοήθεια τών δύο γερανών δυνάμεως

8 τόννων ό καθένας πού στέκουν ή περπατούν
καμαρωτοί κατά μήκος τής άποβάθρας
Έν τω μεταξύ ή έργασία προχωρούσε μέ γοργό ρυθμό
σ όλα τά τμήματα ένώ καθημερινά στ Ασπρα Σπίτια
καί στόν Αγιο Νικόλαο καινούργιες κατοικίες έρχονταν

νά προστεθούν σ αύτές πού ήταν ήδη έτοιμες
Τόν Όκτώβριο τοΰ 1964 ή πρώτη γερανογέφυρα περπατούσε

κι ολας στόν φούρνο έψήσεως ήλεκτροδίων
στις αίθουσες ήλεκτρολύσεως εύρισκες τοποθετημένες
τις λεκάνες ένώ στό τμήμα άλουμίνας άρχισαν νά

ύψώνωνται οί πρώτες δεξαμενές άποσυνθέσεως Πριν
νά τελειώση ό Νοέμβριος οί αύτόκλειστοι κλίβανοι
τής συνεχούς προσβολής είχαν παραταχθή στή σειρά
καί στό τμήμα παραγωγής ενεργείας συναντούσες πίσω
άπό τις σκαλωσιές τις καπνοδόχους τοΰ λεβητοστασίου
Καί τό εργο προχωρούσε Σέ λίγον καιρό θάταν έτοιμο
άλλά χωρίς ψυχή Ηδη άπό πολύ νωρίτερα είχε
αρχίσει ή επιλογή τοΰ προσωπικοΰ πού έμελλε νά
στελεχώση τό Εργοστάσιο καί τήν 1η κι ολας Απριλίου

1961 ό πρώτος μηχανικός έφευγε γιά μετεκπαί
δευσι στή Γαλλία Τόν άκολούθησαν κι άλλοι μηχανικοί

καί έργοδηγοί καί μέχρι τόν Δεκέμβριο τοΰ 1964

είχαν άποσταλή άπό τήν Εταιρεία στή Γαλλία 73

άτομα
Παράλληλα τόν Νοέμβριο τοΰ 1964 άρχισε ή έπιτόπια

tion 42.000 tonnes de ciment et 5.450 tonnes de fer à

béton ont été utilisées pour produire 140.000 mètres
cubes de béton pour des fondations et des constructions
Il a fallu 11.500 mètres cubes de bois et 50.600 mètres
cubes de maçonnerie 13.300 mètres d'égouts ont été

posés et 3.700 tonnes de pieux en fer ont été plantés
dans la terre pour les fondations Parallèlement les

recherches pour trouver de l'eau avançaient et les premiers

puits étaient forés 4.800 mètres de forages 1.400

mètres de puits 900 mètres de galeries et 18.500 mètres
de conduites voici le bilan de cette opération Des routes
ont été tracées et plus tard asphaltées 6 kilomètres
à l'Usine 5 kilomètres à Aspra Spitia en plus des 6.250
mètres de la route d'Aspra Spitia à l'Usine

En avril 1964 les premières charpentes des électrodes
ont été dressées alors que plus loin on construisait
les premières galeries des cuves d'électrolyse

Des grues énormes de 30 et de 40 mètres soulevaient
des barres en fer et des ouvriers qu'on aurait pris pour
des acrobates marchaient debout sur les charpentes
Les bâtiments en ciment du Magasin Général et des

ateliers ont pris leur place sous un soleil radieux alors

qu'à la section de l'alumine on entendait jour et nuit
le bruit des énormes marteaux qui plantaient des pieux
dans le sol

L'été passa dans un climat de fièvre à l'usine et aux
cités tandis que les services de la Société à Athènes se

tenaient en contact permanent avec le chantier résolvaient

les problèmes avec les autorités faisaient les démarches

nécessaires pour les employés étrangers exécutaient

des commandes et fournissaient des matériaux de

tout genre
Au 1er août le Dispensaire de la Société à Saint Nicolas
était déjà prêt Grand confortable luxueux parfaitement

équipé avec un personnel bien entraîné et serviable
il fût mis à la disposition du personnel et de leurs familles

L'inauguration du port a eu lieu le 15 septembre 1964

Une cérémonie modeste sous les grues géantes couronnait

les efforts et les peines de plusieurs mois Un

port moderne remplace la plage tranquille 265 mètres

de quais et une profondeur de 11,25 mètres Il peut
aisément recevoir des navires allant jusqu'à 30.000

tonnes qui seront chargés ou déchargés à l'aide des

deux grues de 8 tonnes chacune qui se dressent ou se

déplacent fièrement le long du quai
Entre temps le travail avançait rapidement dans toutes

les sections tandis que de nouvelles habitations venaient

s'ajouter quotidiennement aux cités d'Aspra Spitia et de

Saint Nicolas Le premier pont roulant fonctionnait dès

octobre 1964 dans l'atelier des électrodes les cuves

étaient déjà en place dans les salles d'électrolyse alors
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επαγγελματική έκπαίδευσι μηχανοτεχνιτών έφαρμο
σταί λεβητοποιοί τορναδόροι φραιζαδόροι στα Συνεργεία

του Εργοστασίου πού ήδη ήσαν έτοιμα μέ
Γάλλους και Ελληνες έκπαιδευτάς Ή έκπαίδευσι
συνεχίστηκε μέ μια δεύτερη σειρά τόν επόμενο χρόνο
για νά εκπαιδευθούν συνολικά 80 Ελληνες τεχνίτες
πού σήμερα έχουν πλαισιώσει τα συνεργεία και τις
ομάδες συντηρήσεως
Πρώτο τελείωσε τό τμήμα παραγωγής ηλεκτροδίων στις
17 Μαΐου 1965 κι ύστερα από τρεις μέρες ενα ποτήρι
σαμπάνια συνώδευε τις εύχές των συγκεντρωμένων
γιά τήν επίσημη έναρξι της λειτουργίας του

Ετσι τά πρώτα ήλεκτρόδια κατασκευασμένα στήν
Ελλάδα ήταν έτοιμα γιά νά πάρουν τόν δρόμο γιά
τήν ήλεκτρόλυσι
Στή συνέχεια οί φούρνοι τοΰ Χυτηρίου έμπαιναν στή
θέσι τους κι ενα ενα τά τμήματα παραγωγής έπαιρναν
τήν οριστική τους μορφή

Μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1965 οί βασικές εργασίες
είχαν τελειώσει και τό Εργοστάσιο θά μπορούσε νά
ξεκινήση Ή έκπαίδευσι τοΰ προσωπικού τών τμημάτων

παραγωγής συνεχιζόταν μέ τήν καθοδήγησι
τών μηχανικών και εργοδηγών πού εΐχαν ήδη επιστρέψει

άπό τήν Γαλλία Ενα τέλειο χημικό Εργαστήριο
βρισκόταν στή διάθεσι τής παραγωγικής διαδικασίας
Ομως τό ήλεκτρικό ρεύμα πού θάδινε ζωή στά ακίνητα

μηχανήματα αργούσε νά φανή

Φθάσαμε ετσι σέ κατάστασι αναμονής στις 1 1 Φεβρουαρίου

1966 ώρα μηδέν Ή πρώτη γραμμή τής
ΔΕΗ τών 150.000 βόλτ ετέθη ύπό τάσιν Τό ρεΰμα
δόθηκε στό Εργοστάσιο άπ άκρη σ άκρη και τό
ζωντάνεψε Ό βωξίτης άρχισε νά μεταβάλλεται σέ

σκόνη σέ λάσπη σέ άλουμίνα Οί λεκάνες ήλεκτρο
λύσεως έστελναν τό πρώτο έλληνικό αλουμίνιο στό

χυτήριο Και στις 12 Μαΐου 1966 οί γερανοί τοΰ λι
μανιοΰ φόρτωναν μέ καμάρι τό πρώτο καράβι μέ έλληνικό

αλουμίνιο Τό εργο ειχε τελειώσει Δαπάνες τεράστιες

μόχθος αγωνίες προσπάθειες εύρισκαν τήν
δικαίωσί τους Οί απογοητεύσεις και οί άτυχίες έδιναν
τή θέσι τους στή χαρά και τήν υπερηφάνεια όλων
αυτών πού συνεργάστηκαν γιά τόν μεγάλο σκοπό

Στις 13 Ιουνίου 1966 έγιναν τά έπίσημα εγκαίνια τοΰ
Εργοστασίου παρουσία τών A.A Μ Μ τών Βασιλέων
Γάλλων και Ελλήνων επισήμων ενός πλήθους προσκεκλημένων

και τοΰ προσωπικοΰ τοΰ Εργοστασίου
Τό λαμπρό τεχνικό έπίτευγμα ή άρτια ώργανωμένη
τελετή κι ενα περίφημο γεΰμα στό λιμάνι μπροστά
στή γαλάζια θάλασσα άφησαν στούς έπισκέπτες αξέχαστες

εντυπώσεις Ό έλληνικός τύπος στήν Αθήνα
και στήν έπαρχία μιλούσε τήν άλλη μέρα μέ ενθουσιασμό

Τό Τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα συνδυάζει γιά
πρώτη φορά στήν Εύρώπη σπάνια περίπτωση έργο
στασίων άλουμίνας και αλουμινίου πού βρίσκονται
στό ϊδιο σημείο σέ μιά εκτασι 750.000 τετραγ μέτρων

Κάθε χρόνο 450.000 τόννοι βωξίτου θά μεταβάλ
λωνται σέ 200.000 τόννους άλουμίνας έκ τών οποίων
140.000 τόννοι θά δίνουν 70.000 περίπου τόννους έξαι
ρετικοΰ έλληνικοΰ άλουμινίου Ετσι ή Ελλάς γίνεται
μία άπό τις υπολογίσιμες σέ παραγωγή άλουμινίου

que dans la section de l'alumine on montait les premiers
réservoirs de décomposition Avant la fin novembre les

autoclaves de l'attaque continue étaient rangés l'un derrière

l'autre et on voyait derrière les échafaudages de

la section de production d'énergie les cheminées des

chaudières L'oeuvre avançait Bientôt elle serait prête

Dès les premiers jours on avait commencé la sélection

du personnel qui devait animer l'Usine et le premier
ingénieur partait en France pour un stage dès le 1er

avril 1961 D'autres ingénieurs et contremaîtres l'ont
suivi pour atteindre en décembre 1964 le chiffre de 73

Parallèlement en novembre 1964 commençait sur place
la formation professionnelle des ouvriers ajusteurs
chaudronniers tourneurs fraiseurs dans les ateliers de

l'Usine qui étaient déjà prêts avec des moniteurs français

et grecs La formation continua avec une seconde

fournée l'année suivante préparant ainsi 80 ouvriers

d'entretien qui constituent aujourd'hui les équipes d'atelier

et d'entretien

La première section à être achevée était celle de la production

d'électrodes le 17 mai 1965 et un verre de

champagne accompagnait trois jours plus tard les

voeux des personnes rassemblées pour le début officiel
de son fonctionnement C'est ainsi que les premières
électrodes à être fabriquées en Grèce étaient prêtes à

prendre le chemin de l'électrolyse

Ensuite les fours de la Fonderie étaient mis en place
et les sections de production prenaient une à une leur

forme définitive

Les travaux principaux étaient terminés en septembre
1965 et l'Usine pouvait démarrer La formation du

personnel de production continuait sous la direction
des ingénieurs et des contremaîtres qui étaient déjà
rentrés de France Un laboratoire chimique parfait
était à la disposition des ateliers de production
Mais le courant électrique qui devait donner la vie

aux machines immobiles tardait à faire son apparition

Nous sommes arrivés ainsi en l'attendant au 1 1 février

1966 heure zéro La première ligne de 150.000 volts

de la DEH fut mise sous tension L'Usine reçut le courant

d'un bout à l'autre et s'anima La bauxite commença

à être transformée en poussière en boue en alumine

Les cuves d'électrolyse envoyaient la première

quantité d'aluminium grec à la fonderie Et le 12 mai

1966 les grues du port chargeaient avec satisfaction le

premier navire d'aluminium grec L'oeuvre était terminée

Dépenses énormes efforts angoisses et travaux

trouvaient leur justification Les déceptions étaient remplacées

par la joie et la fierté de tous ceux qui avaient

collaboré à ce même grand but
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Τα Ασπρα Σπίτια προ της ενάρξεως
των εργασιών

Aspra Spitia avant le commencement
des travaux

Oi πρώτες κατοικίες κάνουν την έμφά
νισί τους στ Ασπρα Σπίτια

Octobre 1963 Apparition des premiers
logements d'Aspra Spitia

Αναμνηστική φωτογραφία του προσωπικού της Εταιρείας Une photo du personnel de la Société prise le jour de la

κατά την ήμερα της καταθέσεως του θεμελίου λίθου ΕΊς pose de la première pierre On reconnaît au centre MM
τό μέσον διακρίνονται oi κ.κ JOUVEN MARCHANDISE Ο JOUVEN MARCHANDISE LUGAGNE et LANSELLE
L U G AG NE και LANSELLE
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Οκτώβριος 1964. Oi πρώτες λεκάνες βρίσκονται ήδη
τοποθετημένες στις αίθουσες ηλεκτρολύσεως.
Octobre 1964. Les premières cuves sont déjà installées
dans les halls d'Electrolyse.

Χυτήριον. Τοποθέτησις των φούρνων πετρελαίου.
Fonderie. Installation des fours à mazout.

Στιγμιότυπο άπο τήν επαγγελματική μετεκπαίδευσι.
ΟΊ κ.κ. Παπαθανασίου, Καρβούνης, Γουργιώτης, Πεφά-
νης, Βασιλακόπουλος και Σϊμος παρακολουθούν μέ
προσοχή τόν κ. VILLENEUVE.

A la formation professionnelle. MM. Papathanassiou,
Karvounis, Gourgiotis, Pefanis, Vassilakopoulos et Simos
suivent attentivement les explications de M. Villeneuve.

Νοέμβριος I964. Oi αύτόκλειστοι κλίβανοι, στή σειρά,
περιμένουν τό παράγγελμα.

Novembre 1964. Les autoclaves en rang attendent l'ordre!

Ή A.M. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος πιέζει τό κουμπί
της γερανογέφυρας πού τοϋ δίνει ό κ. Άσιούρας, για
να σήκωση ενα κομμάτι φρεσκοχυτευμένου αλουμινίου.
S.M. le Roi Constantin presse le bouton du pont roulant
que lui présente M. Assiouras pour lever une volée de
billettes d'aluminium.



χώρες και ή έκτη ανάμεσα στις χώρες της Δ. Ευρώπης,
μετά την Γαλλία (315.000 tovvch), τήν Νορβηγία
(260.000), τήν Γερμανία (175.000), τήν Ιταλία (80.000)
και τήν Αύστρία (75.000 τόννοι), με τό πλεονέκτημα
της ολοκληρωμένης βιομηχανίας "βωξίτης αλουμίνιον".

Ό βωξίτης φθάνει στό Εργοστάσιο άπό τά μεταλλεία
Μπάρλου, στόν Ελικώνα, μέ καμιόνια και άπό τά 

μεταλλεία 

τών "Βωξιτών Παρνασσού" μέσω του λιμένος
Ιτέας μέ τό ειδικό βωξιτοφόρο πλοίο της Εταιρείας,
ένώ τό ύδροηλεκτρικόν Έργοστάσιον του Αχελώου
παρέχει τό απαραίτητο ρεϋμα, υπολογιζόμενο σέ ενα
περίπου δισεκατομμύριο κιλοβατώρες τό χρόνο. Και
τά πηγάδια πού ανοίχτηκαν στήν περιοχή θά στέλνουν 

πάνω άπό 2.000.000 κυβικά μέτρα νερό κάθε
χρόνο. "Τά ώφέλη της έλληνικής Οικονομίας θά εΐναι
τεράστια άπό τήν επί τόπου άξιοποίησι τών βωξιτών.Ή χώρα άποκτδ μίαν βιομηχανίαν ολκής, αναβιβάζεται 

τό τεχνικόν της έπίπεδον, εχει σημαντικός ώφε-
λείας εις συνάλλαγμα, της τάξεως τών 30 έκατομ.
δολλαρίων ετησίως. Υπάρχει πιθανότης εις τό μέλλον,
νά άναπτύξη μίαν μεγάλην βιομηχανίαν προϊόντων
έξ άλουμινίου, μέ προορισμόν τάς έξαγωγάς". (Εθνική
Οικονομία, τεύχος 319).
"Ολο τό βιομηχανικό συγκρότημα απασχολεί γύρω
στούς 900 υπαλλήλους και έργατοτεχνίτες, πού διαμένουν 

στόν οικισμό τών "Ασπρων Σπιτιών (εκτασις
380.000 τετ. μέτρα) και του Αγίου Νικολάου (εκτασις
160.000 τετ. μέτρα) καθώς και στά γύρω χωριά, Αντίκυρα, 

Δίστομο, Στεϊρι, Κυριάκι.
Τά "Ασπρα Σπίτια φιλοδοξούν νά γίνουν μια σύγχρονη
μικρή πόλι, οπου οί έργαζόμενοι, μακρυά άπ' τό θόρυβο 

και τήν βοή τών μηχανών, θά μπορούν νά 
ξεκουράζονται, 

νά παίζουν, νά διασκεδάζουν.
Τό όνειρο έγινε πλέον πραγματικότης.

Είσοδος των A.A.Μ.Μ. τών Βασιλέων στό Χυτήριο.

Entrée de LLMM le Roi et la Reine dans la Fonderie.

L'inauguration officielle de l'Usine eut lieu le 13 juin
1966 en présence de L.H.M. le Roi et la Reine, de

personnalités françaises et grecques, d'une foule d'invités
et du personnel de l'Usine.

Les visiteurs ont gardé des impressions inoubliables de
la brillante réussite technique, de la cérémonie parfaite
et du splendide déjeuner au port, devant une mer d'azur.
Le lendemain la presse grecque, d'Athènes et de province, 

en parlait avec enthousiasme.

"L'immense complexe industriel combine, pour la première 

fois en Europe, des Usines d'alumine et d'aluminium 

qui se trouvent au même endroit, sur une surface
de 750.000 mètres carrés".

"Chaque année 450.000 tonnes de bauxite seront transformées 

en 200.000 tonnes d'alumine dont 140.000 tonnes
serviront pour produire 70.000 tonnes d'aluminium grec.
La Grèce devient ainsi un des pays dont la production
d'aluminium n'est pas négligeable, le sixième en Europe
occidentale après la France (315.000 tonnes), la Norvège
(260.000), l'Allemagne (175.000), l'Italie (80.000) et

l'Autriche (75.000), avec l'avantage supplémentaire
d'avoir une industrie intégrée : bauxite-aluminium".

La bauxite arrive à l'usine par camion des mines Barlos
de l'Hélikon et, par le cargo spécial de la Société, des

mines des "Bauxites du Parnasse", du port d'itéa.
L'Usine Hydroélectrique de l'Achéloos produit le
courant nécessaire, environ un milliard de kilowatts-
heure par an. Enfin, les puits forés dans la région produiront 

plus de 2.000.000 mètres cubes d'eau par an.
"Les avantages pour l'économie grecque de la mise en

valeur sur place de la bauxite seront immenses. Le pays

acquiert une industrie de grande taille, il élève son niveau

technique, il obtient des rentrées considérables de devises, 

de l'ordre de 30 millions de dollars par an. Il a la
possibilité de développer, à l'avenir, une grande industrie

de produits en aluminium, à vocation exportatrice".
(Économie Nationale numéro 319).

L'ensemble industriel occupe, au total, environ 900

ouvriers et employés, qui habitent la cité d'Aspra Spitia
(380.000 mètres carrés) et de Saint Nicolas (160.000
mètres carrés) ainsi que les villages voisins : Antikyra.
Distomon, Stiri, Kyriaki.

L'ambition d'Aspra Spitia, en particulier, est de devenir
une petite ville moderne, où les travailleurs pourront se

reposer, se détendre et se distraire loin du bruit des

machines.

Le rêve est désormais une réalité.
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ΜΕΔΕΩΝ
Ο ΦΩΚΙΚΟΣ

Αναδρομές οτό μακρυνό παρελθόν

Οταν ακούμε να γίνεται λόγος για τόν Μεδεώνα
φέρνομε άσφαλώς στόν νοΰ μας την αθλητική μας
Λέσχη πού ιδρύθηκε μόλις τό 1965 μ Χ Και ζώντας
σ αύτόν τόν κόλπο τών Ασπρων Σπιτιών ή εργαζόμενοι

στο Εργοστάσιο μας εδώ στό παληό Μετόχι
νοιώθουμε και πιστεύουμε ότι είμαστε ϊσως οί πρώτοι
άνθρωποι πού ώργανωμένοι σέ μια καινούργια κοινότητα

δημιουργούμε και γράφουμε την ιστορία
Δεν ύποψιαζόμαοτε καν πώς πριν άπό εμάς στό ϊδιο
αύτό εδώ τό μέρος έζησαν άλλοι άνθρωποι εργάστηκαν

πολέμησαν δημιούργησαν κι έγραψαν μιά
ιστορία πού οί ρίζες της χάνονται βαθειά στην προϊστορική

εποχή πριν άπό 4.500 χρόνια
Κι όμως αύτή είναι ή ιστορική άλήθεια Παρ δλον
οτι τά κείμενα και οί έπιγραφές δέν μας δίνουν και
πολλές πληροφορίες και τά λείψανα πού βρέθηκαν
εϊναι λιγοστά μπορούμε νά συγκροτήσουμε τήν αρχαία
τοπογραφία της περιοχής και νά ξαναζήσουμε τήν
ιστορία τοΰ τόπου

Έτσι στή θέσι της σημερινής Αντικύρας τοποθετούμε

τήν αρχαία Κυπάρισσο πού ώνομάστηκε Αντί
κυρα άπό τόν Άντικυρέα σύγχρονον και ϊσως φίλον
τοϋ Ηρακλέους Απέναντι στή ν άνατολική πλευρά
τοΰ κόλπου βρίσκεται ό λόφος τών Αγίων Θεοδώρων
μέ τήν μικρή έκκλησία στήν κορυφή Στή Δυτική
πλαγιά τοϋ λόφου βρίσκεται ή τοποθεσία Σιδηροκαφ
κιό ή Σδερόφκι όπως τό λένε σήμερα Έδώ λοιπόν
και στήν πλαγιά άριστερά τοϋ δρόμου πού φέρνει άπό
τά Ασπρα Σπίτια στό Εργοστάσιο τοποθετούμε τόν
Μεδεώνα τήν άρχαία πόλι πού φαίνεται νά υπήρχε
άπό τό 2.500 π Χ

Τά πρώτα χρόνια είχε στενώτερους δεσμούς μέ τή
Θεσσαλία όπως δείχνουν τά όστρακα άγγείων πού

βρέθηκαν Αργότερα κατά τήν εποχή τοΰ μεσοελλα
δικοΰ πολιτισμού 1900 1600 π Χ δέχεται τήν έπί

δρασι τοΰ πολιτισμού της νοτίας Ελλάδος όπως

δείχνουν πολλά μινωικά συντρίμμια και μυκηναϊκοί
τάφοι Ακμάζει στά χρόνια πού ακολούθησαν και
μέχρι τόν 4ον π Χ αιώνα γιά νά μεταβληθή σέ ερείπια
τό 346 π Χ άπό τόν Μακεδόνα Φίλιππον μετά τήν
ήττα τών Φωκέων στόν 3ο ίερό πόλεμο όπως άνα

φέρει ό Παυσανίας στά Φωκικά Γ3 1-2 Αργότερα

ή πόλις ξαναχτίστηκε όπως μαρτυρεί τό μεγάλο
ίσοδομικό τείχος στή νότια και βορειοδυτική πλευρά
τοΰ λόφου τών Άγιων Θεοδώρων τό όποιον άνήκει

MEDÉON
LA PHOCÉENNE

Regards sur le passé

Lorsqu'on entend parler de Medéon on pense immédiatement

à notre club sportif fondé en 1965 A.D
Et nous avons l'impression en vivant sur les rivages
du golfe d'Aspra Spitia ou en travaillant dans notre
usine que nous sommes peut-être les premiers hommes

qui créent et écrivent l'histoire organisés dans une
nouvelle communauté Nous ne soupçonnons guère
qu'au même endroit ici même d'autres hommes ont
vécu avant nous travaillé combattu créé et écrit une
histoire dont les racines se perdent dans les profondeurs
de l'époque préhistorique 4.500 ans avant J.C

Et pourtant c'est la vérité historique même Bien que
les textes et les inscriptions ne nous renseignent pas
beaucoup et que les vestiges trouvés soient peu nombreux

nous pouvons reconstituer l'ancienne topographie
de la région et revivre son histoire

C'est ainsi qu'à l'emplacement de l'Antikyra d'aujourd'hui

on situe l'ancienne Kyparissos nommée Antikyra
d'après Antikyreus un contemporain et peut-être un
ami d'Hercule En face à l'est du golfe se trouve la
colline des Saints Théodores avec sa petite église au
sommet Sur la côte ouest de la colline se trouve l'endroit
appellé Sidirokafkio le Sderofki d'aujourd'hui C'est
donc ici et sur les pentes à gauche de la route qui mène

d'Aspra Spitia à l'usine que l'on place Medéon l'ancienne

cité qui semble avoir existé depuis 2.500 av J.C

Au début elle avait des liens plus étroits avec la Thessalie
comme le montrent les fragments de poterie découverts
Plus tard à l'époque de la civilisation de la période

moyenne 1900-1600 av J.C elle subit l'influence
de la civilisation de la Grèce du sud ainsi que témoignent
de nombreux vestiges minoens et des tombes mycéniennes

La période qui suivra la portera au comble de
sa prospérité et cela jusqu'au 4ème siècle av J.C pour
se faire détruire en l'an 346 av J.C par Philippe de

Macédoine après la défaite des Phocéens dans la troisième

guerre sacrée comme le rapporte dans son récit
Phocéens Γ 3 1-2 La ville a été reconstruite plus

tard comme le témoigne le grand mur qui appartient
manifestement à l'époque hellénistique 338-30 av J.C
sur les pentes sud et nord-ouest de la colline des Saints
Théodores En tout cas lorsque Pausanias visita la

région 180-160 av J.C il trouva Medéon de nouveau
détruite comme cela ressort de la description d Antikyra
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αναμφισβήτητα στην έλληνιστική εποχή 338-30 π.Χ
Πάντως όταν ό Παυσανίας έπεσκέφθη την περιοχή
180-160 μ.Χ βρήκε τόν Μεδεώνα ξανά έρειπωμένον

όπως διαβάζουμε στα Φωκικά του Γ 36 6 στό σημείο
πού περιγράφει τήν Αντίκυρα Κείται μεν δή
ή πόλις ή Αντίκυρα κατά Μεδεώνος τά ερείπια
Δηλαδή ή Αντίκυρα ευρίσκεται απέναντι των ερειπίων
του Μεδεωνος

Πριν άπό τόν Παυσανία γνώρισε τόν Μεδεωνα και
ό Στράβων ό όποιος τόν ονομάζει Φωκικό γιά νά
τόν ξεχωρίση άπό τις ομώνυμες πόλεις στήν Μαλίδα
και στήν Λοκρίδα

Πρώτος έδωσε συγκεκριμένο αρχαιολογικό υλικό γιά
τήν τοπογραφία ό Γάλλος αρχαιολόγος Μπωντουέν
ό όποιος έδημοσίευσε τό 1881 μιαν επιγραφή πού
είχε βρή στήν άρχαία Στεΐριν τό σημερινό Στεΐρι
Επρόκειτο γιά μια συνθήκη γύρω στό 200 π.Χ όπου
συμφωνούσαν ό Μεδεών και ή Στεΐρις νά συγχωνευθούν

μέ πλήρη ισότητα πολιτική καί θρησκευτική
Ή Στεΐρις θά ήταν εδρα τών άρχων θά έδινε τό όνομά
της στήν κοινή πολιτεία αλλά οί παληές λατρείες
θά παρέμεναν οί ίδιες καί στίς δύο πόλεις Ή συνθήκη
άνήκει στά χρόνια πού ακολούθησαν τό ξαναχτίσιμο
του Μεδεώνος και τών άλλων φωκικών πόλεων μετά
τήν καταστροφή του 346 π.Χ

Ή θέσις της άκροπόλεως τοΰ λόφου δηλαδή τών
Αγίων Θεοδώρων στήν έξοδο άκριβώς της κοιλάδας
πού κατεβαίνει άπό τήν άρχαία Στεΐριν μας άφήνει
νά υποθέσουμε πώς ή δεύτερη πόλις της Συνθήκης
ό Μεδεών άρμοζε νά βρίσκεται σ αυτό τό σημείο
επίνειο καί φύλακας τοΰ δρόμου πού ώδηγοΰσε βόρεια
Αυτό πίστευε καί ό Γερμανός άρχαιολόγος Λόλλιγκ
πού πέρασε στά τέλη τοΰ περασμένου αιώνα άπό τό
Σιδηροκαφκιό καί διεπίστωσε σειρά άπό κιβωτιόσχημους

τάφους μυκηναϊκής κυρίως εποχής άνοιγμέ
νους ομως καί συλημμένους άπό τούς χωρικούς

Πρώτη συστηματική άνασκαφή έκαμε ό Γ Σωτηριάδης
τό 1907 στήν βορειοανατολική πλαγιά τής περιοχής
άπέναντι τοΰ λόφου τών Αγίων Θεοδώρων οπου τοποθετείται

ή νεκρόπολις τοΰ Μεδεώνος Εκτός άπό
τά προϊστορικά καί μάλιστα νεολιθικά όστρακα βρήκε
μυκηναϊκούς καί γεωμετρικούς τάφους μέσα άπό τούς
οποίους περιμάζεψε πενήντα περίπου μυκηναϊκά άγγεΐα
καθώς καί μυκηναϊκά κοσμήματα καί άγγεΐα γεωμετρικά

άρχαϊκά καί έλληνιστικής εποχής Ολα τά
ευρήματα τά μετέφερε στό Μουσείο τής Χαιρώνειας

Ή δεύτερη άνασκαφή έγινε τόν Νοέμβριο τοΰ 1962

μέ τήν εύκαιρία τής κατασκευής τών Εργοστασίων
Άλουμίνας καί Αλουμινίου Ό δρόμος πού θά ένωνε
τό Εργοστάσιο μέ τόν οικισμό τών Ασπρων Σπιτιών

I 36 6 la ville Antikyra se trouve en face des
ruines de Medéon
Strabon avant Pausanias connût Medéon et la nomma

Phocéenne pour la distinguer des villes du même nom
en Malis et en Locris
Le premier qui a fourni du matériel concret sur la topographie

a été l'archéologue français Baudouin qui publia
en 1881 une inscription qu'il avait trouvée à l'ancienne
Styris le Styri d'aujourd'hui Elle concerne un traité
daté des environs de 200 av J.C où Medéon et Styris
décidaient de s'unir sur une base d'égalité politique et

religieuse totale Styris devenait le siège des pouvoirs
publics et donnait son nom à la double cité mais les

croyances anciennes démeuraient les mêmes dans les
deux cités Ce traité date de l'époque qui a suivi la
reconstruction de Medéon et des autres villes phocéennes
après le désastre de 346 av J.C
La position de l'Acropole c'est-à-dire de la colline des
Saints Théodores exactement à la sortie de la vallée

qui descend de l'ancienne Styris nous laisse supposer
que la seconde ville du traité Medéon devait se trouver
à cet endroit port et gardien de la route qui menait
vers le nord C'est ce que soutenait l'archéologue allemand

Lolling qui passa à la fin du siècle dernier à

Sidirokafkio et constata l'existence d'une série de tombes

d'époque principalement mycénienne malheureusement
ouvertes et pillées par les paysans

C'est G Sotiriades qui fît la première excavation systématique

en 1907 sur la côte nord-est de la région en

face de la colline des Saints Théodores site de la nécropole

de Medéon En dehors des vestiges préhistoriques
notamment néolithiques qu'il découvrit il trouva des
tombes mycéniennes et géométriques d'où il récolta
environ cinquante vases mycéniens des bijoux mycéniens
et des vases géométriques archaïques et hellénistiques
Il transporta l'ensemble de ses découvertes au musée
de Chéronée

La seconde série de fouilles fût opérée en novembre
1962 à l'occasion de la construction des usines d'alumine
et d'aluminium La route qui devait relier l'usine à la
cité d'Aspra Spitia passait entre la colline des Saints
Théodores et la nécropole Immédiatement une équipe
dirigée par Mlle J Constantinou éphore des antiquités
de Phocide à laquelle se sont joints MM Salviat et Watin
membres de l'École Française d'Archéologie et soutenue

par l'aide économique matérielle et technique de notre
société commença ses fouilles à deux endroits à l'endroit

où l'usine allait être construite et sur le site de
la nécropole à l'ouest des tombes de G Sotiriades Au
premier endroit fût mise à jour la plus grande partie
d'une église byzantine du llème siècle de la même

époque que le monastère d'Ossios Loucas avec ses
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θα περνούσε ανάμεσα στό λόφο των Αγίων Θεοδώρων

και την νεκρόπολι Αμέσως λοιπόν ενα συνεργείο
μέ επικεφαλής τήν δίδα Κωνσταντίνου Εφορο
Αρχαιοτήτων Φωκίδος και τούς κ κ Σαλβιά και Βατέν

μέλη τής Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και
μέ τήν οικονομική ύλική και τεχνική βοήθεια τής
δικής μας Εταιρείας άρχισε τις ανασκαφές σέ δύο

σημεία στό μέρος ανεγέρσεως τοΰ Εργοστασίου και
στή θέσι τής νεκροπόλεως δυτικά από τούς τάφους
του Γ Σωτηριάδη Στό πρώτο σημείο ήλθε στό φώς
κατά τό μεγαλύτερο μέρος μιά βυζαντινή εκκλησία
του 11ου μ Χ αιώνος σύγχρονη δηλαδή μέ τό καθο
λικόν τής Μονής του Οσίου Αουκδ μέ τοιχογραφίες
μαρμάρινες έπιστρώσεις κιονόκρανα και στηθαία
καθώς έπίσης και 80 τεμάχια αργυρών νομισμάτων
τής μεσαιωνικής εποχής

Στό δεύτερο σημείο βρέθηκαν καινούργιοι τάφοι διαφόρων

έποχών τοΰ 3ου και 2ου π Χ αιώνος Δυό τάφοι
μυκηναϊκοί έξαιρετικά πλούσιοι σέ κεραμεικά αγγεία
μέ προεξοχές άλαβάστρινα πιάτα καθώς έπίσης φακοειδείς

σφραγίδες κοσμήματα από κεχριμπάρι άπό

γυαλί ζωγραφισμένο άπό ορείχαλκο και άπό χρυσάφι
και γυναικεία είδωλα σέ σχήμα Ψ και Φ Οί πολυάριθμοι

γεωμετρικοί τάφοι είναι σέ αύστηρό γεωμετρικό
σχήμα τοΰ 8ου π Χ αιώνος Πολλοί άπ αύτούς είναι
τάφοι αποτεφρώσεως μέσα στούς όποιους έσπαζαν
τά διάφορα αφιερώματα πριν νά κάψουν τόν νεκρό
Μέσα στούς τάφους αύτής τής έποχής βρέθηκαν μερικά

αγγεία ολόκληρα καθώς και κοσμήματα άπό

ορείχαλκο και σίδηρο πού φορούσαν οί γυναίκες
πριν άπό τόν ένταφιασμό Βρέθηκαν έπίσης πολλοί
αρχαϊκοί τάφοι στούς όποιους υπερισχύουν τά κορινθιακά

άντικείμενα Και πάρα πολλοί τάφοι τής έλλη
νιστικής έποχής μέ άφθονα άγγεϊα και ορειχάλκινα
νομίσματα μέσα στό στόμα τών νεκρών Φαίνεται
οτι ή κατοίκησις υπήρξε λιγώτερο πυκνή κατά τόν
5ο και στήν αρχή τοΰ 4ου π Χ αιώνος και μοιάζει
νά διακόπτεται άπό τόν 2ο π Χ αιώνα

Άπό τά πολυάριθμα συντρίμμια μινωικών άγγείων
γκρίζου χρώματος μέ άμυδρές ζωγραφιές άπό τά άκα

τέργαστα βάζα και άπό τά συντρίμμια άγγείων άπό

διαφανή λίθο μπορούμε νά συμπεράνουμε οτι υπήρξε

μία σημαντική έγκατάστασις κατά τήν μεσοελλα
δική εποχή παρ όλον ότι δέν βρέθηκε κανένας
τάφος τής έποχής εκείνης
Επάνω στήν Ακρόπολι στόν λόφο τών Αγίων Θεοδώρων

και πίσω άπό τόν προμαχώνα ήλθε στό φώς

μιά πλούσια στρωματογραφία τής δευτέρας πρό Χριστού
χιλιετηρίδος σέ μιά τομή καμωμένη τυχαία άπό χωρικούς

γιά τήν κατασκευή δρόμου Τό σημείο όμως
αύτό βρισκόταν εξω άπό τήν ζώνη τών εργασιών τής
Εταιρείας κι ετσι ή άνασκαφή άνεβλήθη

fresques ses revêtements de marbre et ses colonnes
ainsi que 80 pièces de monnaies en argent de l'époque
médiévale

Au second endroit on trouva des nouvelles tombes du
3ème et du 2ème siècle av J.C Deux tombes mycéniennes

s'avérèrent très riches en poteries vases assiettes

en albâtre en sceaux en bijoux en ambre ou en verre

peint en bronze ou en or et des figurines d'idoles féminines

en forme de Ψ et de Φ

Les nombreuses tombes géométriques ont une forme
strictement géométrique du 8ème siècle av J.C Plusieurs

d'entre elles sont des tombes de crémation où
l'on brisait les différentes offrandes avant d'incinérer
le défunt Des tombes archaïques où prédominaient

des objets corinthiens furent également découvertes

Il faut inclure aussi les nombreuses tombes

hellénistiques avec leurs vases et leurs pièces de monnaie
en bronze dans la bouche des morts Il semble que
l'endroit était moins habité vers le 5ème et au début
du 4ème siècle av J.C et aucune trace de vie n'existe
à partir du 2ème siècle av J.C

Malgré l'absence de tombes de cette période on peut
déduire à partir des nombreux débris de vases minoens

gris avec de légers dessins de vases primitifs et des

débris de vases en pierre transparente qu'il y avait sur
ce site une importante agglomération à l'époque méso

helladique
Sur l'Acropole derrière les remparts sur la colline des

Saints Théodores a été mise à jour une belle fresque
du deuxième millénaire av J.C Cette découverte a été

faite par hasard lors de la construction d'une route par
des paysans Comme l'endroit se trouvait en dehors de

la zone des travaux de la Société les fouilles ont été

remises à plus tard

Le visiteur qui montera aujourd'hui sur la colline des

Saints Théodores trouvera facilement une grande partie
de la muraille qui cernait l'Acropole ainsi que d'autres
fortifications secondaires sur la pente ouest et un réservoir

en pierre se trouvant presque au sommet de la
colline Lorsqu'il traversera la route asphaltée pour aller
en face et grimpera quelques mètres sur la pente il
rencontrera les tombes que la pioche de l'archéologue
a ouvertes sans toutefois leurs précieux trésors qui ont
été minutieusement recueillis
Des fouilles mineures ont été faites sur la partie nord

d'Aspra Spitia du côté des habitations Pro-kat Ainsi
furent découverts quelques vestiges d'un complexe de

bâtiments de l'époque romaine construits avec les matériaux

d'un temple de la région probablement celui

d'Antikyra On a découvert également de nombreux
débris de vases et quelques pièces de monnaie du 2ème

siècle av J.C
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Γεωμετρική οινοχόη
Vase géométrique

Τμήμα του Ισοδομικοϋ τείχους έττι τής Ν Δ πλευράς του Une partie de la muraille sud-ouest de la colline de St Théo
λόφου των Ay Θεοδώρων Στο βάθος αριστερά διακρί dore On voit au fond le port de notre usine
νεται τό λιμάνι τοϋ εργοστασίου μας
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Σήμερα ό επισκέπτης πού θ άνεβή στόν λόφο των
Αγίων Θεοδώρων θά βρή εύκολα ενα μεγάλο τμήμα
τοϋ ίσοδομικοΰ τείχους πού έζωνε τήν Άκρόπολι
καθώς επίσης άλλους μικρότερους άντιλημματικούς
τοίχους στή δυτική πλαγιά και μιά στέρνα λίθινη
στήν κορυφή σχεδόν του λόφου Σαν θά περάση δέ
απέναντι άπό τόν ασφαλτοστρωμένο δρόμο καί άνεβή
λίγα μέτρα στήν πλαγιά θά συναντήση ανοιχτούς τούς
τάφους πού ξεσκέπασε ή αρχαιολογική σκαπάνη
χωρίς φυσικά τούς πολύτιμους θησαυρούς πού μαζεύτηκαν

με επιμέλεια

Μικρές αρχαιολογικές έρευνες έγιναν καί στή βο
ρεινή πλευρά των Ασπρων Σπιτιών στήν θέσι των
κατοικιών ΠΡΟ-ΚΑΤ Έτσι βρέθηκαν μερικά υπολείμματα

ένός συμπλέγματος κτιρίων τής ρωμαϊκής
εποχής κατασκευασμένου άπό υλικά κάποιου ίερου
τής περιοχής πιθανώς τής Άντικύρας Βρέθηκαν
επίσης πολυάριθμα συντρίμμια άγγείων καί μερικά
νομίσματα τοΰ 2ου π Χ αιώνος
Απέναντι άπό τόν Μεδεώνα στήν δυτική πλευρά του
κόλπου βρίσκεται ή άρχαία Αντίκυρα στή θέσι περίπου

του σημερινού χωριού Τήν συνάντησε ό Παυσανίας

κατερχόμενος άπό τήν Άμβροσσον τό σημερι
νόν δηλαδή Δίστομον Τήν περιγράφει στά Φωκικά
του Γ 36 6-10 άπό τά όποια άντιγράφομε τά έξης

Εις τήν άγοράν τών Άντικυρέων ύπάρχουν χάλκινοι

άνδριάντες εις δέ τόν λιμένα μικρόν ιερόν του
Ποσειδώνος κτισμένον μέ άκατεργάστους λίθους τό
έσωτερικόν τοϋ ίεροϋ εχει άμμοκονίαν Τό άγαλμα
είναι χάλκινον εις στάσιν ορθίαν καί μέ τόν ενα πόδα
στηρίζεται επί του ιερού δελφίνος τήν πρός τήν πλευ
ράν αύτήν χείρα τήν εχει εις τόν μηρόν μέ τήν άλλην
δέ κρατεί τρίαιναν Πέραν άπό τό γυμναστή ριον οπου
έχουν κτίσει καί τά λουτρά υπάρχει άλλον άρχαΐον
γυμναστή ριον εις τό οποίον εχει στηθή χάλκινος
άνδριάς Ή έπ αύτοΰ επιγραφή λέγει ότι ό παγκρατιαστής

Ξενόδαμος άπό τήν Αντίκυρα έκέρδισεν Όλυμ
πιακήν νίκην εις τό παγκράτιον άνδρών κατά τήν
διακοσιοστήν ένδεκάτην ολυμπιάδα 67 π Χ Υπεράνω

τής άγοράς ύπάρχει εντός φρέατος πηγή ύδατος
Οχι πολύ ύψηλότερον άπό τό φρέαρ εχει κατασκευα

σθή μέ προχείρους λίθους ενα μνήμα λέγουν ότι εδώ ένε
ταφιάσθησαν οί υίοί τοΰ Ίφίτου έκ τών οποίων ό ενας
έσώθη άπό τήν Τροίαν καί άπέθανεν εις τήν πατρίδα
του ό δέ άλλος ό Σχεδίος άπέθανεν μέν εις τήν Τροίαν
καθώς λέγουν άλλά καί αύτοΰ τά οστά μετεκομίσθησαν
εις τήν πατρίδα του

Στήν τόσο παραστατική περιγραφή τοΰ Παυσανία γιά
τήν Αντίκυρα δεν έχουμε παρά νά προσθέσουμε τή
λύπη μας πού δέν βρέθηκαν άκόμη τά οικονομικά
μέσα γιά μιά συστηματική άρχαιολογική έρευνα πού
θά έφερνε στό φώς άνεκτίμητους ϊσως θησαυρούς

En face de Medéon à l'ouest du golfe à l'emplacement
approximatif du village actuel se trouvait l'ancienne
Antikyra Pausanias l'a trouvée en venant d'Amvryssos
le Distomon d'aujourd'hui Il l'a décrite dans son récit

Phocéens F 36 6-10 où l'on peut lire

On trouve dans l'agora d Antikyra des statues en
bronze et un petit temple de Neptune dans le port
bâti en pierre brute et crépi à l'intérieur La statue en
bronze est verticale un de ses pieds repose sur le dauphin
sacré la main qui se trouve du même côté repose sur
la hanche tandis que l'autre tient un trident Au delà
du gymnase où ont été bâtis les bains se trouve un
autre ancien gymnase où a été érigée une statue en
bronze L'inscription du socle dit que le pancratiaste
Xénodamos d Antikyra avait gagné une victoire olympique

au pancrace masculin à la 211ème olympiade
67 av J.C Au dessus de l'agora on trouve une

source au fond d'un puits un tombeau construit avec
des matériaux provisoires se trouve un peu plus haut
on dit que les fils d'Ifitos y sont enterrés l'un étant
décédé dans sa patrie après être rentré de Troie et l'autre
Schedios étant décédé à Troie d'où ses os furent ramenés

chez lui

On ne peut ajouter à cette description tellement imagée
d'Antikyra faite par Pausanias que notre tristesse de
constater que les moyens financiers n'ont pas encore
été trouvés pour une fouille systématique qui mettrait
au jour des trésors sans doute inestimables On n'a
trouvée jusqu'ici que la statue d'Artemis dans le temple
du même nom à Kefali en face d'Antikyra Des
paysans ont également trouvé par hasard des pièces
d'or des tuiles peintes en rouge vif ainsi que quelques
inscriptions En ce qui concerne la statue de Neptune
elle doit se trouver quelque part entre Antikyra et Saint
Isidore

L'ancienne Antikyra était célèbre non seulement pour
le rôle qu'elle a joué dans les guerres phocéennes mais
aussi pour une herbe médicinale qui poussait dans les

montagnes avoisinantes l'ellébore L'ellébore était très
connu dans l'antiquité comme remède aux troubles
gastriques et à la folie Ses racines étaient de deux sortes
noires qu'on utilisait comme purgatif et blanches qui
servaient d'émétique

Peu à peu l'ellébore vint à signifier herbe de la folie
et lorsque les anciens disaient il est bon pour Antikyra
pour l'ellébore ils entendaient il est fou à lier On
raconte en tout cas que Antikyreus réussit à guérir la
folie d'Hercule avec l'ellébore

Aujourd'hui les gens du pays appellent l'ellébore skarfi
Ils l'utilisent pour guérir leurs animaux ainsi que les
maux de dents un bout de skarfi grand comme la
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Μέχρι σήμερα δέν βρέθηκε παρά τό άγαλμα της Αρτέμιδος

στό ομώνυμο ίερό απέναντι της σημερινής
Αντίκυρας στή θέσι Κεφαλή Εχουν επίσης βρεθή
τυχαία άπό χωρικούς χρυσά νομίσματα καί κεραμίδια
βαμμένα κατακόκκινα καθώς έπίσης καί μερικές έπι

γραφές Τό άγαλμα δέ του Ποσειδώνος πρέπει να βρίσκεται

κάπου μεταξύ Άντικύρας καί Αγίου Ισιδώρου

Ή άρχαία Αντίκυρα ήταν ονομαστή οχι μόνο για
τόν ρόλο πού έπαιξε στούς φωκικούς πολέμους δσο
καί γιά ενα ιαματικό βότανο πού φύτρωνε στά γύρω
βουνά τόν έλλέβορο Ό έλλέβορος ήταν πασίγνωστος
στόν άρχαϊο κόσμο σαν φάρμακο γιά τά γαστρικά
καί γιά τήν τρέλλα Οί ρίζες του ήταν δύο ειδών
Μαύρες τις όποιες χρησιμοποιούσαν σάν καθαρτικό
της κοιλιάς καί λευκές οί όποιες προκαλούσαν εμετό
Σιγά-σιγά ό έλλέβορος κατήντησε νά σημαίνη τρελλό
χορτο καί οί άρχαΐοι όταν έλεγαν είναι γιά τήν
Αντίκυρα γιά έλλέβορο εννοούσαν ότι ήταν τρελλός
γιά δέσιμο Λένε μάλιστα οτι ό Άντικυρεύς κατώρθωσε
νά γιατρέψη τήν μανία τοΰ Ηρακλέους μέ έλλέβορο

Σήμερα τόν έλλέβορο οί ντόπιοι τόν ονομάζουν σκάρ
φη Χρησιμοποιείται στά άρρωστα ζώα καθώς έπίσης
καί στά χαλασμένα δόντια Ενα κομματάκι σκάρ
φη οσο ή μύτη τοΰ μολυβιού όταν μπή στήν τρύπα
ένός χαλασμένου δοντιού θά τό άπονεκρώση καί τό
δόντι θά τριφτή Προσοχή όμως Σε μεγαλύτερη δόση
ή σκάρφη προκαλεί τόν θάνατο

Τελειώνοντας τήν ιστορική άναδρομή ας δούμε καί
τήν βίλλα Ζουϊσάνς τό μοναδικό κτίσμα πού διατηρήθηκε

στά Ασπρα Σπίτια εκτός άπό τήν εκκλησία
της Αναλήψεως Ή βίλλα λοιπόν χτίστηκε άπό τόν
Νικόλαο Μέγα καί τήν σύζυγο του Μαρία τό γένος
Γαλάνη συγγενή τοΰ φημισμένου πολιτικού Τρικούπη
τό ετος 1917

Ό Νικόλαος Μέγας ήταν ενας άπό τούς σημαντικούς
προύχοντας της Λειβαδιδς καί ή σύζυγος του μία άπό

τις λίγες πού γνώριζαν τή Γαλλική γλώσσα γι αυτό
άλλωστε έδωσε καί στή βίλλα τό όνομα Ζουϊσάνς
πού στά γαλλικά θά πή Άπόλαυσις Άπό τό 1913

περνούσαν συχνά διακοπές στά Ασπρα Σπίτια ερχόμενοι

άπό τήν Λειβαδιά μέ τήν αμαξά τους καί άπό
τό 1920-1922 μέ τό αύτοκίνητό τους

Ή βίλλα γνώρισε δόξες μέ τις λαμπρές γιορτές καί τά
έξαίσια βραδυνά πού διωργάνωνε τό ζεύγος Μέγα
πρός τιμήν των πιό σημαντικών φιλοξενουμένων

Πηγές Παυσανίου Φωκικά — Εγγραφα Γαλλικής
Αρχαιολογικής Σχολής — Αρθρο της Β

Χατζημιχάλη στό Βήμα τής 23.12.1962 —

Εγκυκλοπαιδικά λεξικά — Προφορικές αφηγήσεις

εντοπίων κ ά

pointe d'un crayon placé dans le trou d'une dent gâtée
tue la douleur Mais attention Une dose plus forte
de skarfi provoque la mort
On ne peut pas terminer cette promenade dans le passé
historique sans regarder la villa Jouissance la seule
bâtisse qui ait été conservée à Aspra Spitia à part l'église
de l'Assomption Cette villa a été construite par Nicolas
Mégas et sa femme Marie née Galani parente de
l'homme politique célèbre Tricoupis en 1917

Nicolas Mégas était un des principaux notables de
Lévadia et sa femme une des rares personnes qui connaissaient

le français c'est pourquoi d'ailleurs elle donna
à la villa un nom français Depuis 1913 ils passaientt
souvent leurs vacances à Aspra Spitia où ils venaient
de Lévadia en carrosse et depuis 1920-1922 en
automobile
La villa connût alors des jours de gloire avec les fêtes
brillantes et les merveilleuses soirées qu'organisaient les

Mégas en l'honneur de leurs plus importants invités

Sources
Phocéens de Pausanias

Manuscrits de l'École Française d'Archéologie
Article de B Hatzimichali dans VIMA 23.12.1962

Encyclopédies
Récits verbaux des gens du pays etc

Μεσοελλαδικός τάφος Tombe mésohelladique
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τό φωτο-ρεπορτάζ
le reportage illustré

Δεξιά: Εικόνες qttô της όμορφη γιορτή της διανομής
δώρων εκ μέρους τής Εταιρείας, στα παιδιά τών εργαζομένων, 

μέ τήν παρουσία του κ. LANSELLE.

A droite : Photos prises au cours de la belle fête de la distribution 

des cadeaux par la Société aux enfants du personnel
avec M. LANSELLE leur adressant les voeux de la Société.

Ό Γάλλος Γερουσιαστής κ. GROS μέ τους κ. κ. MAZAS
κα'ι DAVID στο τμήμα ήλεκτρολύσεως.
Le sénateur M. GROS avec MM. MAZAS et DAVID à l'élec-
trolyse.



fjOI KOΓΕΝΕΙAK
ΚΑΙ ΑΛΛΑ

TO ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ
Στό χωριό μας κατά τούς τελευταίους μήνες τοϋ

66 και τούς πρώτους τοΰ 67 παρατηρήθηκε μια έντονη

δραστηριότητα στόν προγραμματισμό μελλοντικών
οικογενειών την δημιουργία νέων και την αύξηση
των μελών των ήδη ύπαρχουσών

ΠαραΟέτομε λοιπόν χρονολογικώς και εν εϊδει

απολογισμού ολα τά ευτυχή συμβάντιχ μαζί με τις
εύχές μας για τήν συνέχιση της δραστηριότητος αυτής
και κατά τούς προσεχείς μήνες

ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝ

1.1.67 Ό κ Κων Σοφολύγης Εργοδηγός Αλουμινίου

και ή δις Φούλα Στεφανοπούλου ές
Αραχόβης

11.2.67 Ό κ Νικ Άλμπέρτης της Ηλεκτρολογικής
Υπηρεσίας και ή δις Mupivu Δαρμή τοϋ

Γραφείου Π ροσωπικοϋ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ

20.11.66 Ό κ Παν Καραγκίκας τοϋ Χυτηρίου και
ή δις Ιωάννα Καπερώνη

26.11.66 Ό κ Θεόδωρος Σουλτανάκης υιός τοϋ κ

Παντ Σουλτανάκη τοϋ Συνεργείου καί ή

δις Ειρήνη Σίφη

27.11.66 Ό κ Διον Mupoôôuç τοϋ Αλουμινίου και

ή δις Ντέπη Μανιατοπούλου

4.12.66 Ό κ Δήμος Καρούζος τής Υπηρεσίας Οικισμού

και ή δις Ελένη Σκόνδρα

10.12.66 Ό κ Γεώργ Μπεγιώργης Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος

και ή δις Βιργινία Αγαπητού

25.12.66 Ό κ Κων Δέλιος τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως

και ή δις Νικολίτσα Νικολαΐδη

26.12.66 Ό κ Κων Δασΰρας τοϋ Χημικού Εργαστηρίου

Kui ή δις Καίτη Πανουργία τής
Γεν Αποθήκης

7.1.67 Ό κ Στέφ Νικολαΐδης τής Υπηρεσίας
Συντηρήσεως και ή 6ίς Αγγελική Χατζηδάκη

8.1.67 Ό κ Σταμ Σμυρνιώτης Εργοδηγός Αλουμινίου

καί ή δις Ασημούλα Περδίκη

12.2.67 Ό κ Αθαν ΑΟανασακύπουλος Μηχανικός
Άλουμίνας καί ή δις Σαπφώ Τριανταφυλ
λίδου

ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
5.11.66 Γυιό Ή κ καί ό κ ANDRE MAGNE

Τόν ονόμασαν PIERRE

7.11.66 Κόρη Ή κ καί ό κ Π Γιαννάκης τών

Ηλεκτροδίων

8.11.66 Γυιό Ή κ καί ό κ Α Πουρνάρας τής
Ύπηρ Συντηρήσεως

17.11.66 Κόρη Ή κ καί ό κ Μ Μαστρομανώλης
τής Ηλεκτρ Υπηρεσίας

27.11.66 Γυιό Ή κ καί ό κ Σπ Ασπρέας Μηχ
Ύπηρ Συντηρήσεως

5.12.66 Κύρη Ή κ καί ό κ VICTOR LELEW1CH

Λρχιεργοδηγός Αλουμινίου Τήν ονόμασαν

JOCELYNE

7.12.66 Γυιό Ή κ kuï ό κ Γ Κόλλιας τής Αλου

μίνας

15.12.66 Κύρη Ή κ καί ό κ Στ Παπαδημητρίου
τών Ηλεκτροδίων

24.12.66 Κύρη Ή κ καί ό κ Θ Πολυμερύπουλος
τής Ηλεκτρ Υπηρεσίας

27.12.66 Γυιό Ή κ καί ό κ Ίω Λεφόπουλος Εργοδηγός

Αλουμινίου

28 1 2.66 Γυιό Ή κ καί ό κ Μ Κοσμίδης τής Ηλεκτρ

Υπηρεσίας
1 Ε67 Κόρη Ή κ και ό κ Π Λιλάκος τής Ηλεκτρ

Υπηρεσίας

1 1.67 Γυιό Ή κ και ό κ Ίω Σκόνδρας του Χυτηρίου

3 1.67 Κύρη Ή κ καί ό κ Ιω Αποστολάκης τής
Άλουμίνας

16 1.67 Γυιό Ή κ καί ό κ Γ Μπαμπάς του Αλουμινίου

31 1.67

1 2.67

Κόρη Ή κ καίό κ HENRI NOYER Τήν
ονόμασαν NATHALIE

Γυιό Ή κ καί ό κ Γρ Πούφτης τών Ηλεκτροδίων

6 2.67 Κόρη Ή κ και ό κ Γ Δώριζας Εργοδηγός

Αλουμίνας

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

ΜΙΑ ΑΙΑΛΕΞΙ

Τήν Πέμπτη 9.2.67 ό Διευθυντής τοϋ Δημοτικού
Σχολείου Ασπροϊν Σπιτιών κ Κατωπόόης έδοΐσε

διάλεξη μέ θέμα ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ ΜΑΣ

Κατά τό περασμένο τρίμηνο τό Εργοστάσιο μας

δέχτηκε

Στις 10 Δεκεμβρίου τήν επίσκεψη τοϋ κ MONSA1N
GEON Μέλους τοϋ Διοικ Συμβουλίου τής Εταιρείας

Στις 15 Δεκεμβρίου τήν επίσκεψη τής Σχολής Πολέμου

Στίς 18 Ιανουαρίου τήν επίσκεψη τοϋ Γάλλου Γερου
σιαστού κ GROS Προέδρου τών Απ,ο6ήμο>ν Γάλλων

Στίς 27 Ιανουαρίου τήν επίσκεψη ομάδος Χημικών
Μηχανικών καί Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών έκ
τών συμμετι/σχύνκον εις τύ Πανελλήνιο Συνέδριο
πού έγινε στήν Αθήνα στύ Ιδρυμα Εύγενίόου

Στίς 28 Ιανουαρίου τήν επίσκεψη τοϋ Γάλλου Πρεσ
βευτοϋ καθώς καί τοϋ κ Σ Ε Ρ Π ΙΕΡΗ Μέλους τοϋ
Διοικ Συμβουλίου τής Εταιρείας μετά τής συζύγου
του

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στίς 15 Φεβρουαρίου έργαζόμαστε στήν Εταιρεία 902

άτομα Ελληνες kuî Γάλλοι

καί διαμέναμε 35 στήν Αθήνα
724 στά Ασπρα Σπίτια

26 στόν Αγιο Νικόλαο
34 στήν Αντίκυρα

5 στύ Δίστομο
62 στό Κυριάκι

καί 16 στύ Στεΐρι

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Μέχρι σήμερα ή Εταιρεία έχει κατασκευάσει τις έςής

κατοικίες

— Ασπρα Σπίτια 688 μονοκατοικίες καί 48 δωμάτια

εργένηδων Δέν λογαριάζεται βέβαια τύ Εμπορικό

Κέντρο ή Τράπεζα καί τό Σχολείο

— Αγιος Νικόλαος 28 μονοκατοικίας kuî 10 BUN
G A LOWS Επί πλέον τά κτίρια τής Αέσχης καί
τοϋ Ιατρείου

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Σύμφωνα μέ μιΰ ανεπίσημη άπογραφή ό πληθυσμός
τών Ασπρων Σπιτιών άνέρχεται σέ 1990 κατοίκους
καί τοϋ Άγιου Νικολάου σέ 113

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1966

Αλουμΐνα άνυδρος 73.000 τόννοι

Αλουμίνιον 37.000 τύννοι

Ηλεκτρόδια άνοδοι 22.150 τόννοι
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NOUVELLES

□Ε LA FAMILLE

NOTRE COMMUNAUTÉ SE DEVELOPPE NAISSANCES

Durant la fin de 1966 et te début de 1967 une

activité accrue a été remarquée dans notre communauté

dans le domaine de ta création de nouveaux

foyers et l'augmentation des membres des familles

existantes

Nous citons chronologiquement tous les heureux

événements avec nos meilleurs souhaits

pour que cette activité continue

FIANÇAILLES

1 1.67 M Constantin Sophologis Agent Maîtrise

Aluminium et Mlle Foula Stéphanopoutou
d'Arachova ont échangé une promesse solennelle

de mariage

11 2.67 M Nicolas Albertis du Service Électrique
et Mlle Marina Darmi du Bureau du Personnel

ont échangé une promesse solennelle

de mariage

MARIAGES

20.11.66 M Panayotis Karaguikas de la Fonderie a

épousé Mlle loanna Kaperoni

26.11.66 M Théodoros Soultanakis fils de M Pant

Soultanakis de l'Atelier a épousé Mlle Irini
Sifi

27.11.66 M Dion Maroudas du Service Aluminium
a épousé Mlle Depy Maniatopoulou

4 1 2 66 M Dimos Karouzos du Service Cités a

épousé Mlle Eleni Skondra

10.12.66 M George Begiorgis Agent Maîtrise électricien

a épousé Mlle Virginie Agapitou

25 12 66 M Const Delios du Service Entretien a

épousé Mlle Nicolitsa Nicolaïdes

26.12.66 M Const Dasyras du Laboratoire a épousé
Mlle Ketty Panourgia du Magasin Général

7 1.67 M Steph Nicolaïdis du Service Entretien

a épousé Mlle Angeliki Hatzidaki

8 1 67 M Stam Smyrniotis Agent Maîtrise Alu¬

minium a épousé Mlle Assimoula Perdiki

12 2.67 M Äthan Athanassacopoulos Ingénieur Alu¬

mine a épousé Mlle Sappho Triantafyllidou

5.11.66 M et Mme André Magne annoncent la naissance

de leur fils Pierre

7.11.66 M P Giannakis du Service Électrodes et

Mme font part de la naissance de leur fille

8.11.66 M A Pournaras du Service Entretien et

Mme font part de la naissance de leur fils

17 11 66 M Mastromanolis du Service Électricité et

Mme font part de la naissance de leur fille

27.11.66 M Sp Aspréas Ingénieur du Service Entretien

et Mme font part de la naissance de

leur fils

5 12.66 M Victor Lelewitz contremaître Aluminium
et Mme annoncent la naissance de leur fille

Jocelyne

7.12.66 M G Collias du Service Alumine et Mme

font part de la naissance de leur fils

15.12.66 M St Papadimitriou du Service Électrodes

et Mme font part de la naissance de leur fille

24 1 2 66 M Th Polymeropoulos du Service Électrique

et Mme font part de la naissance de

leur fille

27 12.66 M I Lefopoulos Agent Maîtrise Aluminium
et Mme font part de la naissance de leur fils

28.12.66 M Cosmidis du Service Électrique et Mme

font part de la naissance de leur fils

1 1 67 M P Lilakoß du Service Électrique et Mme

font part de la naissance de leur fille

1 I 67 M 1 Skondras de la Fonderie et Mme font

part de la naissance de leur fils

3 1.67 M I Apostolakis du Service Alumine et

Mme font part de la naissance de leur fille

16 1 67 M G Babas du Service Aluminium et Mme

annoncent la naissance de leur fils

31 1.67 M Henri Noyer du Service Électrique et

Mme annoncent la naissance de leur fille
Nathalie

1 2.67 M Gr Pouftis du Service Électrodes et

Mme font part de la naissance de leur fils

6 2.67 M G Dorïzas Agent Maîtrise Alumine et

Mme font part de la naissance de leur fille

INFORMATIONS BREVES

CONFERENCES

Le directeur de l'école primaire d'Aspra Spitia M Kato
podis a fait le Jeudi 9.2.67 une conférence sur LA
PSYCHANALYSE ET LA VIE

VISITES

Notre usine a reçu au cours du dernier trimestre les
visites suivantes
Le 10 décembre la visite de M Monsaingeon membre
du Conseil d'Administration de la Société
Le 15 décembre la visite de l'École de Guerre
Le 18 janvier la visite de M Gros Sénateur et Président
de l'Association des Français de l'étranger
Le 27 janvier la visite d'un groupe d'ingénieurs-chimistes
et d'ingénieurs des mines-métallurgistes qui participaient
au Congrès Panhellénique qui s'est tenu à l'Institut
Evgenidou à Athènes
Le 28 janvier la visite de l'Ambassadeur de France ainsi
que de M Serpieri membre du Conseil d'Administration
de la Société accompagné de son épouse

PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ

Savez-vous qu'au 15 février nous sommes 902 personnes
Grecs et Français à travailler à la Société
Et que parmi nous

35 habitent Athènes
724 habitent Aspra Spitia

26 habitent Saint Nicolas
34 habitent Antikyra

5 habitent Distomon
62 habitent Kyriaki
16 habitent Stiri

LOGEMENTS

La Société a construit à ce jour les logements ci-après
— Aspra Spitia 688 maisons particulières et 48

chambres pour célibataires à ajouter bien entendu

le Centre Commercial la Banque et
l'École

— Saint Nicolas 28 maisons particulières et 10 bun¬
galows ainsi que les bâtiments de la Maison
d'Hôtes et du Dispensaire

POPULATION

D'après un recensement officieux la population d'Aspra
Spitia atteindrait 1990 habitants et celle de Saint Nicolas
113

PRODUCTION DE L'USINE EN 1966

Alumine calcinée 73.000 tonnes
Aluminium 37 000 tonnes
Électrodes anodes 22.150 tonnes
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ
ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

Άπό την σελίδα αυτή θά παρουσιάζωμε σέ κάθε
τεϋχος τοϋ περιοδικού μας και εναν άπό τους συναδέλφους

μας Ή παρουσίασι αύτη πού θά γίνεται σέ μορφή
συνεντεύξεως εχει σκοπό τήν καλύτερη άλληλογνωριμία
των κατοίκων του χωρίου μας και δίνει τήν δυνατότητα
ν άκούγωνται διάφορες γνώμες σχετικά με τις συνθήκες
εργασίας και διαβιώσεως τής μικρής μας κοινωνίας

Στο τεΰχος αύτό παρουσιάζομε τόν κ Στέφανο
Μουγδκο εναν άπό τούς παλαιοτέρους ύπαλλήλους τής
εταιρείας μας πού άπασχολεΐται στό τμήμα παραγωγής
άλουμίνας ώς εργοδηγός

Κύριε Μουγδκο σας πληροφορούμε δτι πρόκειται
νά έκδοθή ενα περιοδικό γιά τό προσωπικό τής Εταιρείας

μας Σκοπός του είναι νά σύνδεση ακόμη περισσότερο

τούς εργαζομένους νά τούς βοηθήση νά γνωρισθούν
καλύτερα μεταξύ τους και παράλληλα νά τούς ένημε
ρώνη γιά δλα τά γεγονότα πού συμβαίνουν στό Εργοστάσιο

και στούς Οικισμούς Πώς σας φαίνεται λοιπόν

αύτή ή ιδέα

— Τήν ιδέα τή βρίσκω περίφημη Ή εφαρμογή της
οχι μόνον θά ευχαρίστηση πολύ τούς εργαζομένους

άλλα θά άποβή και ωφέλιμη γι αύτούς

Πόσον καιρό εργάζεσθε στήν Εταιρεία και πώς
βρίσκετε τήν εργασία σας

— Ή πρόσληψίς μου στήν Εταιρεία έγινε στις 15

Μαρτίου 1961 δηλαδή εργάζομαι έπί 6 ακριβώς
χρόνια εκ τών οποίων τα 4 1)2 τα πέρασα στή
Γαλλία ώς εκπαιδευόμενος Εργάζομαι στήν παραγωγή

άλουμίνας ώς Εργοδηγός

Σέ ποιό μέρος τής Γαλλίας μείνατε κατά τήν διάρκεια

τής μετεκπαιδεύσεώς σας

— Στήν GARDANNE Έκεΐ βρίσκεται ενα άπό τα

μεγαλύτερα Εργοστάσια παραγωγής άλουμίνας τής
PECH I NEY και τό μεγαλύτερο τής Ευρώπης μέ
εκατό χρόνια πείρα Έκεΐ για πρώτη φορά ό BAYER

εφήρμοσε τήν μέθοδο του γιά νά άποσπάση τήν
άλουμίνα άπό τόν βωξίτη Τό Εργοστάσιο αύτό
πού συνεχώς άναπροσαρμόζεται στις καινούργιες
τεχνικές εξελίξεις εξακολουθεί νά εχη τις βάσεις
του στήν μέθοδο BAYER Ή μέθοδος αύτή είναι
ή πλέον κατάλληλη για τούς ελληνικούς βωξίτες

Πώς ήταν ή ζωή σας στή Γαλλία κύριε Μουγδκο

— Η ζωή μου ήταν όμοια μέ τήν ζωή ενός Γάλλου

εργαζομένου Μπορούσα νά εχω ενα μικρό παλαιό

αύτοκίνητο πού τις ελεύθερες ή μέρες μου έδινε

τήν δυνατότητα νά γνωρίζω τα διάφορα μέρη τής
Γαλλίας και τις άλλες κοντινές χώρες

θυμδσθε κανένα χαρακτηριστικό γεγονός άπό τή
ζωή σας στήν Γαλλία

— Ή Διεύθυνσις τοϋ Εργοστασίου εΐχε προγραμματίσει

μια σειρά επισκέψεων σέ εργοστάσια οί

όποιες μοΰ μένουν άξέχαστες Εΐναι γεγονός δτι

ή Γαλλία γίνεται ή δεύτερη πατρίδα γιά κάθε ξένον
πού τήν επισκέπτεται ΠρΊν γνωρίσω τήν χώρα
αύτή νόμιζα πώς ήταν άπλώς μια διαφήμισι
Διεπ'ιστωσα δμως δτι εΐναι άλήθεια

Kai τώρα κύριε Μουγδκο μερικές άδιάκριτες ερωτήσεις

Κατ αρχήν ποιά είναι ή οικογενειακή σας κα
τάστασι

— Είμαι παντρεμένος και εχω δύο άγόρια τεσσάρων
και δύο ετών

Ή γυναίκα σας εργάζεται
— Σήμερα δέν εργάζεται Θά ήθελα όμως νά προσθέσω

δτι ύπήρξε καΐ αύτή ύπάλληλος τής Εταιρείας

μας και μάλιστα ή 5η σέ άρχαιότητα

Είσθε εύχαριστημένος άπ τό σπίτι σας

— Μένω σ ενα σπίτι τύπου Κ μέ τέσσαρα κύρια
δωμάτια και έπΐ πλέον βοηθητικούς χώρους Εΐναι

άρκετά εύρύχωρο και υγιεινό Τό έχω όμορφα
επιπλώσει κα'ι είναι πολύ ευχάριστο Εχει βέβαια
κα'ι τά μειονεκτήματά του άλλα γενικά εΐμαι εύχαρι
στη μένος

Πώς βλέπει ή γυναίκα σας τή ζωή στ Ασπρα
Σπίτια

— Τή ζωή της τή βλέπει περισσότερο συνδεδεμένη

24



μέ τό σπίτι καΐ τά δυό παιδιά Το κλίμα εΐναι καλό
και ώφελεΐ τά παιδιά δπως λέει Ή θάλασσα δεν
είναι μακρυά καΐ αύτό ομορφαίνει την εδώ διαμονή

Αγαπά νά βλέπη κινηματογραφικές ταινίες
άλλα δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη μέ την
Διεύθυνσι του Κινηματογράφου OÎ ταινίες πού

φέρνει εΐναι τις πιο πολλές φορές πεπαλαιωμένες
Τό είδος των δέν ελέγχεται παρ δλον δτι ή πελατεία

εΐναι συγκεκριμένη κα'ι σίγουρη και ή τιμή
του εισιτηρίου δέν εΐναι καθόλου ευκαταφρόνητη
Οΐ συνθήκες των Ασπρων Σπιτιών για τη στιγμή
τουλάχιστον υπαγορεύουν καλές έλληνικές και

γαλλικές ταινίες Επίσης λέει ή γυναίκα μου
θά ήταν δυνατόν κάθε Σάββατο απόγευμα κατά

προτίμησι να προβάλλεται μια ταινία για παιδιά

Πως περνάτε τις ελεύθερες ώρες σας

— Στό σπίτι μου στόν κήπο μου μέ τά παιδιά μου
καΐ μέ τό αυτοκίνητο μου γεμίζω τό μεγαλύτερο
μέρος άπό τις έλεύθερες ώρες μου

Πώς βλέπετε τό μέλλον τοΰ νέου χωρίου μας

— Τό μέλλον τοΰ χωριοΰ μας εΐναι σίγουρο και λαμπρό

γιατί είναι συνδεδεμένο μέ τή ζωή τοΰ εργοστασίου

μας ή οποία προβλέπεται μακροτάτη κα'ι

πολύ επιτυχημένη

Τί έχετε νά προτείνετε για τά θέματα πού απασχολούν

τούς κατοίκους τών Ασπρων Σπιτιών

— Πολλά εΐναι σήμερα τά προβλήματα τών κατοίκων
στ Ασπρα Σπίτια Θά άναφέρω ένα χαρακτηριστικό

Ξέρω δτι οΐ περισσότεροι τών έργαζομέ
νων θέλουμε ενα προμηθευτικό Συνεταιρισμό για
νά μπορούμε νά προμηθευώμαστε δλα τά απαραίτητα

σέ τιμές πολύ πιό συμφέρουσες άπό τό

ελεύθερο εμπόριο Ακόμη δέν έχει έπέλθει καμμιά
συνεννόησις άπό άδικαιολόγητους φόβους σχετικά

μέ τήν επιτυχία τοΰ εγχειρήματος Κατά τήν
γνώμη ν μου δέν έχουμε παρά νά έξετάσωμε ποιός
είναι ό μηχανισμός στούς τόσους κα'ι τόσους
προμηθευτικούς συνεταιρισμούς στήν Ελλάδα
Σάν ένα δεύτερο θέμα άναφέρω τήν διαπαιδαγώ
γησι τών παιδιών μας στήν προσχολική περίοδο
Νομίζω πώς ή ίδρυσι ενός Νηπιαγωγείου θά

προσέφερε άνεκτίμητες υπηρεσίες στό θέμα αύτό

παράλληλα μέ τήν άγωγή τοΰ παιδιού στό σπίτι

Κύριε Μουγάκο σας εύχαριστοΰμε και σάς ευχόμαστε

μιά λαμπρή σταδιοδρομία

— Σας ευχαριστώ κι εγώ κα'ι εϋχομαι κάθε έπιτυ

χία στήν έκπλήρωσι τών σκοπών τοΰ περιοδικού
μας

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΑ ΤΗΝ
ΛΕΣΧΗ ΜΑΣ ΜΕΔΕΩΝ

του κ Γιάννη Χριστοφή

Ή μικρή μας πόλη ψάχνει νά βρή τόν έαυτό της
Δημιουργημένη ξαφνικά άπό τό τίποτα χωρίς ιστορία
χωρίς προηγούμενη ζωή άπό άνθρώπους πού ήρθαν
άπό τ'ις τέσσερες άκρες του ορίζοντα δέν έχει άκόμη
τήν συνοχή τήν ενότητα πού έχουν ο'ι άλλες πόλεις
κα'ι τά χωριά Εΐναι άθροισμα μονάδων μά δέν είναι
άκόμη σύνολο

Κάποτε θά γίντ θ άποκτήσουμε μέ τόν καιρό ενα
αίσθημα συγγενείας ό καθένας πρός τούς άλλους Θά
αισθανθούμε οί Άσπροσπιτιώτες μέ τόν καιρό πώς
έχουμε διαφορές άπ τούς κατοίκους άλλων πόλεων
άλλων χωριών
Διαφορές στόν τρόπο ζωής στις συνήθειες Κι αύτό
θά μάς δώση συναίσθηση της όντότητός μας

Μά για ν άποκτήσουμε μιάν οντότητα δέν εΐναι
άρκετή ή βιολογική μας ύπαρξη Χρειάζεται ή πόλη μας
ν άποκτήση τόν πολιτισμό της Ν άποκτήση δηλαδή
μιά πνευματική κα'ι καλλιτεχνική δραστηριότητα χωρίς
τις όποιες δέν θά ξεπεράσουμε ποτέ τό δριο τοΰ

βιολογικού

οργανισμού
Ή ύπαρξη τών οικονομικών προϋποθέσεων δέν μπορεί

παρά νά διευκολύνη αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις

Θέλω μ αύτό νά πώ δτι τό γεγονός πώς δλοι
οί κάτοικοι αύτής τής πόλεως έχουν εξασφαλισμένο
τόν έπιούσιό τους δτι δέν έχουν τό άγχος τής αϋριον
κάνει δυνατό ν άπασχοληθοΰν κα'ι μέ κάτι άλλο άπό
τόν άγώνα τής επιβιώσεως

Αύτό τό κάτι άλλο αυτή τήν υπερύψωση τοΰ
άνθρωπου πιό ψηλά άπό την φυσιολογική του ύπαρξη
έλπίζω πώς γρήγορα θά τήν φθάσουμε Κα'ι λέω ελπίζω
γιατί άν αύτό δέν συμβή τά συμπεράσματα θάναι πικρά

θά πρέπη σιγά σιγά νά βγή ό καθένας άπό τό
έγωκεντρικό καβούκι κα'ι ν άνταλλάξη τό πνεύμα του
μέ τό πνεύμα τών άλλων νά μιλήση γιά τό γούστο του
κα'ι νά γνωρίση τό γούστο τών άλλων Πρέπει δλοι μας
νά καταλάβουμε δτι γιά νά πάρουμε άπό τούς άλλους
πρέπει κα'ι μεϊς νά δώσουμε κάτι

Μέσα σ αυτά τά πλαίσια έντάσσεται κα'ι δικαιώνεται
ή ύπαρξη τής Λέσχης Μεδεών

Μ αύτές τ'ις σκέψεις ξεκινήσαμε εδώ κα'ι ένα χρόνο
γιά νά δώσουμε στή Λέσχη μας μιάν ύπόσταση τέτοια
πού νά γίνη μέ τόν καιρό ή ψυχή τής μικρής μας πόλης

Τό έργο είναι μεγάλο κα'ι μακρόπνοο Χρειάζεται
πολλούς άνθρώίτους κα'ι πολύ καλή θέληση Είναι άπα
ραίτητο δλοι δσοι αισθανόμαστε τήν άνάγκη νά ζήσουμε
σάν Ανθρωποι πολιτισμένοι κα'ι δχι άπλώς σάν πεπτικοί
σωλήνες νά δώσουμε λίγο άπό τόν έλεύθερο καιρό
μας νά δώσουμε τ'ις γνώσεις μας κα'ι τήν καλή μας θέληση

γιά ν άποκτήσουν τ Ασπρα Σπίτια τ'ις πολιτιστικές

έκδηλώσεις τους κα'ι ψυχαγωγία ποιότητος
Τά πρώτα βήματα τής Λέσχης μας είναι ενθαρρυντικά

Αποδείχτηκε δτι οί άντικειμενικο'ι σκοποί είναι
πραγματοποιήσιμοι και τό κοινό είναι καλός δέκτης
γιά τήν ψυχαγωγία ποιότητος
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Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε Αν τό όφελος πού
θα πρόκυψη γ'ινη κατανοητό άπό όλους μας ασφαλώς
δεν θα μας λε'ιψη ή βοήθεια στην προσπάθεια μας αύτη
Και άπό την μέχρι σήμερα πορεία βλέπω με βεβαιότητα

ότι ή ιδέα κερδίζει έδαφος

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΑΣ

QUELQUESPROPOS SUR
NOTRE CLUB MEDÉON

Par M Jean Christofis

Notre petite cité cherche son âme sortie brusquement
du néant sans histoire sans vie antérieure composée
d hommes venus des quatre coins de l'horizon elle
n a pas encore l'unité l'homogénéité qu'ont les autres
villes ou villages C'est une somme d'unités mais ce
n est pas un ensemble

Elle le sera sans doute Nous sentirons avec le temps
que nous sommes proches les uns des autres Habitants
d'Aspra Spitia nous sentirons que nous différons des
habitants d autres cités d'autres villages que nous
différons dans la façon de vivre dans les habitudes et
ceci nous donnera la conscience de notre personnalité
Mais pour acquérir une personnalité l'existence biologique

n'est pas suffisante Il faut que notre cité ait sa

civilisation C'est à dire un mouvement intellectuel
et artistique sans lequel nous ne dépasserons jamais
les frontières du biologique
L'existence des conditions économiques de base ne

peut que faciliter cette éclosion des activités sociales
Je veux dire par là que le fait que les habitants de cette
cité ont un travail assuré qu'ils n'ont pas trop à se

soucier du lendemain leur permet de s'occuper de

quelque chose d'autre que d'assurer leur avenir

Cette autre chose cette transcendance de l'homme
par delà son existence physique j'espère que nous
l'atteindrons un jour Je dis que j'espère parce que si

cela n'arrivait pas les conclusions à en tirer seraient
amères

Il faut petit à petit que chacun sorte de sa coquille égo
centrique pour échanger son esprit et ses goûts avec

l'esprit et les goûts des autres Il faut comprendre que
pour recevoir quelque chose des autres il faut donner
nous aussi quelque chose

C'est dans ce cadre que se place et se justifie l'existence
du Club Medéon

C'est avec ces réflexions que nous avons démarré il y a

un an pour donner à notre Club la possibilité d animer
avec le temps notre cité

Le travail est de longue haleine Il exige beaucoup d

hommes et beaucoup de bonne volonté Il est indispensable

que tous ceux d'entre nous qui ressentent le
besoin de vivre comme des hommes civilisés donnent
un peu de leur temps libre de leurs connaissances et
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οριζοντίως
2 Γυναικεϊον όνομα—Υπάρχουν πραγματικώς
3 Ψώνια γαλλικά — ΙΟΙ —Ύττοδηλοΰν ποιότητα
4 Σημερινή ονομασία της αρχαίας Δεκέλειας —Τελικός σύνδεσμος

δημ
5 Νήσος τοϋ Ειρηνικού— Αρθρον
6 Ενδυμασία οπλισμός άντιστρ —Ύποθετικόν
7 Δέν είναι ολόκληρα — Κατάλογος ξεν
8 Μισή ακτή — Άνέγερσις κτίσματος δημ
9 Διπλασιαζόμενο μας δροσίζει—Λείος επίπεδος

ΚΑΘΕΤΩΣ

1 Επισύρουν τιμωρίαν αν δέν συγχωρηθούν
2 Τό πρώτον συνθετικόν άμερικανικής πόλεως γνωστής δια τά

καζίνα της κα'ιτά διαζύγιά της — Εχουν ζωηρό κόκκινο χρώμα
3 Λυρικός λατΐνος ποιητής — Μαζί
4 Δίφθογγος — Σπουδαΐον τμήμα τοϋ έργοστ άλουμίνας yak
5 Ό ύπεύθυνος για τήν αναπηρία τοϋ Φλεβάρη — Λαμαρίνα

Γαλλική
6 Τό 71 άντιστρόφως — Έργαλείον
7 Ξενική αρνησις — ΑϋτοΊ οί δρόμοι συνήθως δέν άσφαλτο

στρώνονται άντιστρ
8 Τελικός σύνδεσμος — Είδος αποθήκης
9 Χρονικός σύνδεσμος — Χρησιμοποιείται στό 4 καθ β

10 Ο,τι κα'ι τό 4 όριζ β — Αστείρευτος συνεχής

τοϋ Ν Παπαζαχαροπούλου έργοδ ήλεκτρολόγου

de leur bonne volonté afin qu'Aspra Spitia ait des activités

culturelles et des divertissements de qualité
Les premiers pas de notre Club sont encourageants
Il est prouvé que ces buts sont réalisables et que le public
est réceptif
Il faut donc continuer Si tout le monde prend conscience

des avantages que nous apportera cet effort ce
n'est sûrement pas l'aide qui nous manquera Ce qui
a été réalisé jusqu'ici me permet de dire avec certitude

que l'idée gagne du terrain
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— Τό έφερα σ αυτόν τόν φούρνο γιατί ό δικός μας
χάλασε

— Je l'amène ici parce que notre fourneau ne marche pas

ΣοΟ εχω πή να μην τον άφήνης να τρώη πολύ

Je t'avais bien dit de ne pas le laisser trop manger

ftJUHI Β

Μεταξύ φίλων
Τΐ καπνίζεις τόσο βρε παιδί μου Δέν διάβασες τις
στατιστικές πού λένε ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν
άπ τό κάπνισμα 500 Αθηναίοι
Σκασίλα μου Έγώ είμαι Βολιώτης

Τό αυτοκίνητο σταματά στό Τελωνείο Στό πίσω
κάθισμα υπάρχει ενα ζωντανό ελάφι Ό Τελωνοφύλακας

ρωτά τόν οδηγό
Εχετε νά δηλώσετε τίποτα κύριε
Όχι απολύτως τίποτα
Κι αυτό τί είναι στό πίσω κάθισμα
Μά ό σκύλος μου
Έ δχι και σκύλος μέ κέρατα
Σας παρακαλώ άπαντα ό οδηγός Ή ιδιωτική ζωή
τοϋ σκύλου μου δέν σας ενδιαφέρει

— Κάποιος κ Μεδεών θέλει νά σας μιλήση για τ'ις
ανασκαφές

— Un certain M MEDÉON veut vous parler à propos des
I excavations
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