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Ό Μηχανικός κ Οικονόμου εξηγεί στον κ Μακαρέζο
την διαδικασία της συνεχούς χυτεύσεως

L'Ingénieur M Economou expliquant à M Makarézos
la procédure de la coulée continue

0 κ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΕΣΚΕΥΘΗΣΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΗΣ Α Ε

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

M MAKAREZOS ET D'AUTRES MINISTRES

ONT VISITÉ L'USINE DE LA S.A ALUMINIUM
DE GRÈCE

Τό Σάββατον 14 Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους
ό Υπουργός Συντονισμού κ Νικ Μακαρέζος συνοδευόμενος

άπό τούς Υπουργούς Άναπληρωτήν Συντονισμού

κ I Ροδινόν-Όρλάνδον Βιομηχανίας κ Κ
Κυπραΐον και τόν Ύφυπουργόν Συντονισμού κ I
Εύλάμπιον έπεσκέφθη τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις

και τούς οικισμούς της Α Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ό κ J Marchandise Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας ενημέρωσε τούς έπισκέ
πτας μας επί τών σχεδίων επεκτάσεως αύτής και οί
Μηχανικοί κκ Άθανασακόπουλος και Οικονόμου
έξήγησαν τήν παραγωγικήν διαδικασίαν τοϋ Εργοστασίου

Στό τέλος της επισκέψεως ό κ Μακαρέζος συνεχάρη

τήν Α.Ε Αλουμίνιον της Ελλάδος πού κατώρ
θωσε νά συνδυάση τό υψηλό τεχνολογικό επίπεδο
μέ τήν στοργική μέριμνα γιά τόν άνθρώπινο παράγοντα

Le samedi 14 Décembre dernier le Ministre de
la Coordination M Nie Makarézos accompagné des

Ministres Adjoints de la Coordination M J Rodinos
Orlandos de l'Industrie M C Kypraios et du Sous
Secrétaire d'État à la Coordination M J Evlambios
a visité les installations industrielles et les cités de

la S.A ALUMINIUM DE GRÈCE

M J Marchandise Président du Conseil d'Administration

de la Société a fait part à nos visiteurs des

projets d'extension d'ADG et les ingénieurs M M
Athanassakopoulos et Economou ont fait des exposés
sur les processus de production de l'Usine

Au terme de la visite M Makarézos rendit hommage

à ADG pour avoir su allier un niveau technologique

élevé aux préoccupations sociales et humaines
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ
ΚΑΙ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

Πολύ κοντά στήν Λιβαδιά πού παρουσιάσαμε
στό προηγούμενο τεύχος και σέ ϊση περίπου άπό
στασι άπ αύτήν βρίσκονται ή Χαιρώνεια και ό
Όρχομενός Είναι δυό γωνιές της Βοιωτίας μέ
πολύ σημαντική ιστορία αλλά άγνωστες σχεδόν
στούς πολλούς Ας τις έπισκεφθοϋμε λοιπόν σήμερα

νά τις γνωρίσωμε άπό κοντά

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ
Ξεκινώντας από την Λιβάδια και ακολουθώντας τον ά

σφαλτωμένο δρόμο πού οδηγεί στήν Λαμία άντικρύζομε σέ
λίγα λεπτά στα αριστερά μας ένα μαρμάρινο λιοντάρι στημένο

πάνω σ ενα πέτρινο βάθρο Βρισκόμαστε στήν Χαιρώνεια
και ό χιλιομετρητής μας έχει ήδη σημειώσει 13 χιλιόμετρα

άπό τήν Λιβαδιά
Τό μικρό χωριό πού έκτείνεται δεξιά και αριστερά του

δρόμου έχει σήμερα 865 κατοίκους Είναι χτισμένο στις υπώρειες

του όρους Θούριου σέ ύψόμετρο 130 μέτρα Από
τά 24 τετρ χιλμ πού ανήκουν στό χωριό τά 10,6 είναι γεωργική

γη και τά 13,1 βοσκότοποι Οί κάτοικοι άσχολοϋνται
σχεδόν αποκλειστικά μέ τήν γεωργία καλλιεργώντας στήν
πλούσια πεδιάδα κυρίως βαμβάκι και σιτηρά Οί γυναίκες
τόν έλεύθερο χρόνο κατασκευάζουν στόν αργαλειό διάφορα

υφαντά
Ή Χαιρώνεια είναι ήλεκτροφωτισμένη άπό τήν ΔΕΗ καί

έχει πλήρες έσωτερικό δίκτυο ύδρεύσεως Διαθέτει έξατάξιο
Δημοτικό Σχολείο μέ τρεις δασκάλους Σταθμόν Χωροφυλακής

Αγροτικό Ιατρείο Γυμναστήριο μιά πανσιόν γιά
10-15 άτομα πρατήριο καυσίμων καί μερικά καταστήματα
καί καφενεία Αποτελεί μία ένορία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου

— πού γιορτάζει στις 15 Αύγουστου — άλλά ή έκ
κλησία είναι παληά καί δέν μπορεί νά έξυπηρετήση τούς
κατοίκους Γι αύτό οί φιλοπρόοδοι κάτοικοι της Χαιρώνειας
έχουν συστήσει μιά έρανική έπιτροπή πού συγκεντρώνει
χρήματα γιά τήν άνέγερσι μιας καινούργιας καί εύρύχωρης
εκκλησίας

Τό χωριό έξυπηρετεΐται συγκοινωνιακώς άπό τόν παληό
έθνικό δρόμο Αθηνών Λεβαδείας Θεσσαλονίκης καί άπό
τήν σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών Θεσσαλονίκης Ό
Σταθμός των ΣΕΚ βρίσκεται μόλις 2 χιλμ άπό τό χωριό

Ή Χαιρώνεια πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου τήν Γέννηση
της Θεοτόκου ένώ άπό τό 1967 έχει καθιερωθή νά τελούνται

κάθε χρόνο στίς 30 Μαΐου τά Πλουτάρχεια πνευματικές

φιλολογικές καί χορευτικές έκδηλώσεις πρός τιμήν
τοδ έπιφανοϋς ελληνος φιλοσόφου καί συγγραφέως Πλουτάρχου

πού γεννήθηκε στήν Χαιρώνεια τό 47 50 μ.Χ
Τό σημερινό χωριό είναι χτισμένο κοντά στά έρείπια τής

αρχαίας Χαιρώνειας πού έθεωρεϊτο ή πρώτη πόλις στήν
όποίαν έγκατεστάθησαν οί Βοιωτοί όταν τούς έδιωξαν άπό
τήν χώρα τους οί Θεσσαλοί καί σ αύτήν διεσώζονταν οί
άρχαιότερες βοιωτικές παραδόσεις Στό ϋψωμα Πέτρωχος

CONNAISSANCE DE NOTRE RÉGION

CHÉRONÉE
ET

ORCHOMÈNE

Très près de Lévadia que nous vous avons présentée

dans notre dernier numéro et à une distance
égale de celle-ci sont situés les villages de Chéronée
et d'Orchomène Ce sont deux coins de Béotie dotés
d'une certaine part d'histoire en général peu connue
Visitons donc ces deux endroits pour les mieux connaître

CHÉRONÉE
En sortant de Lévadia prenez la route asphaltée qui mène

à Lamia et en quelques minutes vour arrivez devant un grand
lion de marbre monté sur un piédestal de pierre Nous nous
trouvons à Chéronée et notre compteur a marqué déjà 13 kilomètres

depuis Lévadia
La petite localité qui s'étend de part et d'autre de la route

compte aujourd'hui 865 habitants Elle est construite sur les
pentes du mont Thourion à 130 m d'altitude Des 25 km2 qui
appartiennent à la localité 10,6 sont cultivés et 13,1 sont consacrés

aux pâturages Les habitants s'occupent presque exclusivement

d'agriculture et cultivent dans la riche plaine essentiellement

du coton et des céréales Les femmes consacrent leurs
moments libres au tissage

La DEH fournit de l'électricité à toute la localité qui dispose

également d'un réseau d'eau intérieur Elle possède en
outre une École Primaire à six classes avec trois instituteurs
un Poste de Police un Dispensaire rural une salle de Gymnastique

un hôtel-pension pour 10-15 personnes une station
d'essence et quelques magasins et cafés Sur le plan religieux
elle constitue la paroisse de la Dormition de la Vierge — qui
se fête le 15 août — mais son église est très petite et ne peut pas
contenir tous les fidèles C'est pour cette raison que s'est formé
un comité dont l'objectif est de rassembler les sommes nécessaires

à la construction d'une nouvelle et vaste église
Le village est desservi par l'ancienne route nationale

d'Athènes Lévadia Salonique et par la voie ferrée Athènes
Salonique La gare des S.E.K Chemins de Fer de l'État Hellénique

se trouve à 2 km du village
Chéronée fête le 8 Septembre la naissance de la Vierge

et il est également de coutume depuis 1967 de célébrer chaque
année ce que l'on appelle les Ploutarchia en honneur du
célèbre philosophe et écrivain grec Plutarque qui naquit à
Chéronée en 47-50 av J.C Il s'agit de manifestations intellectuelles

littéraires et chorégraphiques
Le village actuel est construit près des ruines de l'ancienne

Chéronée qui était considérée comme étant la première vills
où s'étaient installés les Béotiens chassés de leur pays par les
Thessaliens et où étaient conservées les traditions béotienne
les plus anciennes Sur les pentes ouest du mont Petrachos
sont conservées les ruines de l'Acropole de l'ancienne Chéronée

On dit que c'est là que Saturne avala une pierre emmaillotée
que son épouse Rhéa se moquant de lui lui présenta

à la place de leur fils Zeus
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Χαιρώνεια Αγιογραφία άπό την παλιά Εκκλησία τοϋ
Αγίου Σπυρίδωνος
Chéronée Hagiographie de l'ancienne église de Saint
Spyridon

πρός τά Δυτικά σώζονται τά ερείπια από τήν Άκρόπολι της
αρχαίας Χαιρώνειας Σ αύτό τό ύψωμα πίστευαν πώς ό
Κρόνος κατάπιε μιά σπαργανωμένη πέτρα ξεγελασμένος άπό
τήν γυναίκα του Ρέα γιά νά μήν καταπιη τόν γυιό τους Δία

Στην άρχή ή πόλις λεγόταν Αρνη άπό τό όνομα της κόρης
του Αιόλου μετωνομάσΟηκε δέ σέ Χαιρώνεια άπό τόν μυθικό
ήρωα Χαίρωνα της Βοιωτίας γυιό τοϋ Απόλλωνος και τής
Θηροϋς Κατά τούς άρχαιοτέρους χρόνους ή πόλις ήταν μέν
καλά ώχυρωμένη άλλα ασήμαντη και ύπήγετο πολιτικώς στόν
Ορχομενό Μεταξύ όμως τοϋ 424 και 387 π Χ έγινε αυτόνομη

και άποτελοϋσε άνεξάρτητο μέλος τής ομοσπονδίας
τών βοιωτικών πόλεων Εφθασε μάλιστα σέ μεγάλη ακμή
τήν οποίαν διετήρησε μέχρι τούς πρώτους χρόνους τής μεσαιωνικής

ελληνικής αυτοκρατορίας και κατεστράφη άπό
σεισμό τό φθινόπωρο τοϋ 551 μ Χ

Ή ιστορία αναφέρει αρκετές μάχες οί όποιες έγιναν
κατά τήν άρχαιότητα στήν Χαιρώνεια Ή πιό σπουδαία είναι
ή μεταξύ τών Αθηναίων Θηβαίων και λοιπών Βοιωτών άπό
τό ενα μέρος και τοϋ Βασιλέως τής Μακεδονίας Φιλίππου
άπό τό άλλο Ή μάχη τοποθετείται χρονολογικά στις αρχές
Αυγούστου τοϋ έτους 338 π Χ και τελείωσε μέ τήν ολοκληρωτική

νίκη τοϋ Φιλίππου και τοϋ γυιοϋ του Αλεξάνδρου πού
σέ κείνη τήν μάχη έδειξε γιά πρώτη φορά τά ύπέροχα στρατιωτικά

του προσόντα σέ ήλικία μόλις 18 έτών Οί Μακεδόνες
έθαψαν τούς νεκρούς τους κάτω άπό ενα τεχνητό λόφο

τό Πολυάνδριο τών Μακεδόνων όπως λέγεται σέ άπό
στασι 3 χιλιομέτρων ανατολικά τοϋ σιδ σταθμοϋ τής σημερινής

Χαιρώνειας Οί Θηβαίοι τούς έθαψαν στό σημείο πού
έπεσαν πολεμώντας οί 300 έπίλεκτοι άνδρες τοϋ ίεροϋ λόχου
κοντά στήν πόλι και πάνω σ ένα βάθρο έστησαν ένα μαρμάρινο

λιοντάρι έμβλημα φιλοπατρίας και άνδραγαθίας
Ή σημασία τής μάχης αύτής είναι πολύ πιό βαθειά άπό

έναν άπλό εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Ελλήνων Διότι ό Φίλιππος
έπεδίωκε και επέτυχε τήν συνένωσιν όλων τών έλληνικών

πόλεων και τήν αναγνώρισίν του ώς στρατηγού όλων τών
Ελλήνων μέ σκοπό νά έπιδιώξη τήν ίκανοποίησιν τών πόθων
τοϋ έλληνικοϋ έθνους δηλαδή τήν έκδίκησιν τών Περσών

Μετά τόν σεισμό τοϋ 551 π Χ ή άρχαία Χαιρώνεια έπαψε
νά ύπάρχη Ή καινούργια Χαιρώνεια τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας

είχε μονάχα 30 οικογένειες και πολλά ερείπια όπως
σημειώνουν οί ταξιδιώτες τής έποχής έκείνης

Τό 1880 έγιναν οί ανασκαφές στό πολυάνδριον τών Θηβαίων

άπό τήν Αρχαιολογική Εταιρία και τό 1902 1904

Ορχομενός Ό θησαυρός τοϋ Μινύου

Orchomène Le trésor de Minyas

Dans les premiers temps la ville se nommait Arnée nom
de la fille de Aiolos elle prit ensuite le nom de Chéronée du
héros mythique Chéron de Béotie fils d'Apollon et de Thyro
Jadis la ville était très fortifiée mais peu importante et dépendait

civilement à Orchomène Mais entre 424 et 387 av
J.C elle devint autonome et fut considérée comme membre
indépendant de la confédération des villes béotiennes Puis elle
devint très prospère jusqu'aux premières années de l'empire
hellénique du moyen âge et fut détruite par un tremblement
de terre en automne 551 après J.C

L'histoire relate plusieurs batailles qui ont eu lieu à Chéronée

dont la plus importante fut celle entre les Athéniens les
Thébains et Béotiens d'une part et le roi Philippe de Macédoine

d'autre part Cette bataille se situe chronologiquement
au début de l'année 338 av J.C et s'est terminée par la victoire
totale du fils de Philippe Alexandre qui montra au cours
de cette bataille pour la première fois ses hautes qualités militaires

alors qu'il n'avait que 18 ans Les Macédoniens enterrèrent
aussitôt leurs morts dans un grand tumulus nommé le Polyan
dreion tombeau collectif des Macédoniens que l'on aperçoit
aujourd'hui à une distance de 3 km à l'Est de la Gare de
Chéronée Les Thébains ensevelirent leurs morts à l'endroit
où moururent les 300 hommes du corps d'élite de la légion
sacrée à côté de la ville et érigèrent un monument orné d'un
lion en marbre emblème de patriotisme et de bravoure

Cette bataille signifiait beaucoup plus qu'une simple guerre
civile entre les Grecs car Philippe de Macédoine recherchait
et réussit à réaliser l'union de toutes les villes grecques il
voulait également se faire reconnaître Général de tous les Hellènes

aspirant comme le peuple entier à se venger des Perses

Après le tremblement de terre de 551 avant J.C l'ancienne
Chéronée n'exista plus La nouvelle ville que l'on voit durant
l'époque de la domination turque comptait seulement 30 familles

et beaucoup de ruines à ce qu'en disent les voyageurs
de ces temps-là

En 1880 la Société Archéologique effectua des fouilles
dans le Polyandreion des Thébains et en 1902-1904 on sortit
le lion en marbre qui étant à moitié enterré et cassé donnait
l'impression de la statue d'un sanglier Kapros De ce fait
Chéronée fut appelée aussi Kapraina

Près du lion de marbre s'élève le musée de Chéronée où
sont rassemblés les objects découverts par les fouilles de toute
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έγινε ή άναστήλιχσις του μαρμάρινου λιονταριού πού όπως
ήταν πρωτύτερα μισοχωμένο στη γη και κομματιασμένο τό
νόμιζαν για άγαλμα κάπρου γι αύτό και τήν Χαιρώνεια τήν
έλεγαν Κάπραινα

Δίπλα από τό μαρμάρινο λιοντάρι βρίσκεται τό Μουσείο

της Χαιρ(ονείας στό όποιο έχουν συγκεντριυθή τά ευρήματα

άπό τις ανασκαφές όλης της περιοχής Στις δύο εύ
ρύχωρες αίθουσες μέσα σέ βιτρίνες είναι μεθοδικά τακτοποιημένα

πολυάριθμα και άξιόλογα ευρήματα Στήν ανατολική
αίθουσα έχουν συγκεντρωθή όλα τά άντικείμενα της προϊστορικής

και νεολιθικής έποχής όπως αμφορείς αγγεία
όστρακα άσυναρμολόγητα λίθινα τσεκούρια σφυριά και
κοπτικά εργαλεία κοκκάλινα εργαλεία βλήματα σφενδονών
κλπ πού βρέθηκαν στήν Χαιρώνεια στήν Ελάτεια στήν
Αγία Μαρίνα και στόν Ορχομενό καθώς και διάφορα μι
νυακά άντικείμενα τής Ιης και 2ας χιλιετηρίδος πρό Χριστού

Στήν δυτική αίθουσα ό επισκέπτης Οά συναντήση μυκηναϊκά

άγγεΐα άπό τόν κόλπο τής Άντικύρας κομμάτια άπό
τοιχογραφίες των ανακτόρων του Όρχομενού πρωτοκοριν
θιακά και αττικά άντικείμενα καθώς και εκμαγεία τού'Εξάρχου
έπιτύμβιες στήλες άγαλματίδια λυχνίες διαφόρων έποχών
γεοψετρικά άγγεΐα δόρατα και κομμάτια άπό τά όπλα των
Μακεδόνων ειδώλια ύάλινα άγγεΐα ρωμαϊκής έποχής νομίσματα

κλπ Τό μουσεϊον είναι άνοικτό κάθε μέρα εκτός άπό
τήν Δευτέραν και αξίζει τόν κόπο νά τό έπισκεφθή κανείς

Ό επισκέπτης τής Χαιρώνειας δέν θά πρέπει νά παράλειψη
νά έπισκεφθή και τό μικρό άρχαΐο θέατρο πού σώζεται άκό
μη σκαλισμένο έπάνω στό βράχο στούς πρόποδες τής άρ
χαίας άκροπόλεως Ό δρόμος μέχρις έκεΐ είναι τσιμεντό
στρωτος και μπορεί νά περάση άνετα τό αύτοκίνητο

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
Ξεκινώντας πάλι άπό τήν Λιβαδιά και άκολουθώντας τόν

δρόμο τής Λαμίας στρίβομε δεξιά ύστερα άπό 5 1 2 χιλιόμετρα

Περνούμε τήν σιδηροδρομική γραμμή— άριστερά μας
ό Σταθμός των ΣΕΚ — και σέ λίγο μπαίνομε στόν Ορχομενό

έχοντες ήδη καλύψει 12 χιλιόμετρα άπό τήν Λιβαδιά
Ενα τμήμα τής σημερινής πόλεως κατέχει τήν θέσι του

αρχαίου Όρχομενού πού ήταν μία άπό τις άρχαιότερες έπι
σημότερες και πιό πλούσιες πόλεις τής προϊστορικής Ελλάδος

πρωτεύουσα του κράτους των Μινυών πού περιελάμβανε
τις χώρες τής ΝΑ Θεσσαλίας και τής Βοιωτίας Ό

Όμηρος άναφέρει μέ θαυμασμό τόν Ορχομενό και τόν παραβάλλει

πρός τήν Θήβα τής Αιγύπτου γιά τόν πλούτο και
τήν δύναμίν του Ίλιάς I 379 382

Οί Μινΰες ήταν ένας πανάρχαιος λαός πού ξαπλώθηκε
πολύ και στήν στεριά άλλά και στήν θάλασσα και άνέπτυξε
πολύ σπουδαίο έμπόριο Χαρακτηριστικό τής προόδου των
Μινυών ήταν τά μεγάλα τεχνικά έργα γιά τήν διαρκή άπο
χέτευσιν τής Κωπαΐδος Ετσι τά νερά των βροχών και τού
ποταμού Κηφισού πήγαιναν στήν θάλασσα και ή Κωπαΐς
ήταν μία εύφορη πεδιάδα πού έδινε άφθονα προϊόντα στούς
κατοίκους τού Όρχομενού

Στόν Τρωικό πόλεμο έλαβαν μέρος και οί κάτοικοι τού
Όρχομενού μέ 30 πλοία και μέ άρχηγούς τόν Άσκάλαφον
και τόν Ίάλμενον Στούς μετέπειτα ιστορικούς χρόνους ό
Ορχομενός άποτελούσε μία τών πόλεων τού Βοιωτικού Συνδέσμου

Τό 367 π Χ ή πόλις καταστρέφεται ολοσχερώς άπό
τούς Θηβαίους Αργότερα οί Μακεδόνες ιδρύουν ξανά τόν
Όρχομενό πού δέν μπόρεσε όμως νά φθάση στήν παληά του
άκμή

Οι μυθολογικές παραδόσεις άναφέρουν συχνά τόν Όρχομενό
και όποκτδήποτε οί διάφοροι μύθοι έχουν σχέσι μέ ώρι

σμένα πραγματικά γεγονότα Ετσι ή ιστορία τού Φρίξου και
τής Ελλης — πού ήσαν παιδιά του Άθάμαντος γυιοΰ τού
γενάρχου τών Μινυών Αιόλου — και ή Αργοναυτική έκστρα
τεία πού άκολούθησε εικονίζουν τις ναυτικές επιχειρήσεις
τών Μινυών και τις άποικίες πού ίδρυσαν όταν εύρίσκοντο
στήν άκμή τους Έξ άλλου ό Όρχομενός πού έδωσε τό ονομά
του στήν πόλι ήταν γυιός τού μυθολογικού ήρωος Μινύου
τού ιδρυτού τού κράτους τών Μινυών

la région et qui occupent deux vastes salles Dans la salle côté
Est sont rassemblés tous les objects se référant à la période
préhistorique et néolithique tels que amphores vases antiques
des morceaux de coquillages en os des projectiles de frondes
etc provenant de Chéronée de Elatcia d'Aghia Marina et
d'Orchomène et divers objects minyens du premier cl second
millénaire avant J.C Dans la salle côté Ouest le visiteur peut
voir des vases mycéniens provenant ce la baie d'Antikyra des
morceaux de fresques provenant du palais d'Orchomène des
objects d'ancienne Corinthe et d'Attique ainsi que des moulages

d'Exarchos des colonnes tombales des statuettes des
lampes de différentes époques des vases géométriques des
lances et des morceaux d'armes provenant des Macédoniens
des figurines des vases en verre de l'époque romaine des pièces
de monnaie etc

Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi et vaut
la peine d'être visité

Le visiteur de Chéronée se doit de voir également le petil
théâtre ancien taillé dans le roc conservé jusqu'aujourd'hui
aux pieds de l'ancienne acropole La route qui nous mène
jusqu'à cet endroit-là est cimentée et est facilement praticable
par les voitures

Νεκρόδειπνον Περίφημη επιτάφιος στήλη τοϋ 400
ττ.Χ πού βρίσκεται εξω άττο τον θησαυρό του Μινύου

Dîner des mourants Colonne tumulaire très célèbre
de l'an 400 av J.-C se trouvant à l'extérieur du trésor
de Minyas

ORCHOMÈNE
En sortant de Lévadia et en suivant la route vers Lamia

à une distance de 5,5 kilomètres tournons à droite dépassons
la voie ferrée et à notre gauche la Gare de S.E.K nous entrons

très rapidement dans Orchomène située à 12 kilomètres
de Lévadia

Une partie de la ville d'aujourd'hui est construite sur
l'emplacement de l'ancien Orchomène une des plus anciennes
des plus célèbres et des plus riches villes de la Grèce Préhistorique

capitale de l'État des Minyens qui comprenait les pays
de la Thessalie du Sud-Est et de la Béotie Avec beaucoup
d'admiration Homère mentionne la ville d'Orchomène et la
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Μουσεΐον Χαιρώνειας Προϊστορικά αγγεία της Ελάτειας

Musée de Chéronée Vases préhistoriques provenant
d'Elatia

Ό Παυσανίας πού επισκέφθηκε τόν Όρχομενό μας
αναφέρει Θ 36,4 ενα μεγάλο κυκλοτερές οικοδόμημα τον

Θησαυρόν του Μινύου πού νόμιζε πώς ήταν θησαυροφυλάκιο
γιά τήν φύλαξι χρημάτων Πρόκειται για ενα μεγάλο

θολωτό τάφο της μυκηναϊκής εποχής ομοιον μέ τόν Θησαυρόν

τοϋ Άτρέως πού υπάρχει στις Μυκήνες Ό ίδιος
μας λέει ότι βρήκε τό Ιερό τοϋ Διονύσου τό αρχαιότερο Ιερό
των Χαρίτων τούς τάφους τοϋ Μινύα και τοϋ Ησιόδου τόν
ναό τοϋ Ηρακλέους μέ μικρό άγαλμα κλπ

Στήν Ρωμαϊκή και μεσαιωνική εποχή ό Όρχομενός δέν
αναφέρεται Στό τέλος τοϋ 1805 μ Χ έγινε ή επιδρομή τοϋ
Αγγλου αρχαιοκαπήλου Ελγιν άλλα χωρίς άποτέλεσμα

Τό 1809 επισκέφθηκε τόν Όρχομενό ό μεγάλος Φιλέλλην
Λόρδος Βύρων άλλά ό Όρχομενός ήταν ασήμαντος πιά και
οί κάτοικοι του έδειχναν μέ ύπερηφάνεια τόν Θησαυρό τοϋ
Μινύου

Ό Γερμανός άρχαιολόγος Schliemann Σλήμαν έκανε
τις πρώτες συστηματικές ανασκαφές τό 1880 1881 και τό
1886 και έφερε στό φώς τόν Θησαυρό τοϋ Μινύου Μικρές
έρευνες έκανε τό 1893 και ό Α De Ridder τής Γαλλικής Σχολής

τις όποιες συνέχισαν συστηματικά τό 1903 και 1905 οί
Γερμανοί αρχαιολόγοι Α Fürtwägler και Η Bulle Αύτοί
οί τελευταίοι άνεκάλυψαν εγκαταστάσεις πού ανάγονται σέ
όλες τις εποχές τοϋ προϊστορικού πολιτισμού δηλαδή τής
νεολιθικής τής πρωτοελλαδικής τής μεσοελλαδικής και τής
μυκηναϊκής εποχής Οί άνασκαφές αύτές τοϋ Όρχομενοϋ
είναι πολύ σημαντικές γιατί μας παρουσιάζεται ή συνέχεια των
έποχών από τούς νεολιθικούς χρόνους και ή έξέλιξις τής κατοικίας

από τό κυκλοτερές σχήμα στό τετράγωνο
Ό σημερινός επισκέπτης θά συνάντηση στό ΒΔ μέρος

τοϋ Όρχομενοϋ πάνω σ ένα πετρώδη λόφο τά ερείπια τοϋ
Κάστρου μέ τήν Άκρόπολι Κάτω άπό τήν Άκρόπολι ύπάρ
χουν χαλάσματα αρχαίων ναών και κτισμάτων Κοντά στις
πηγές τοΰ ποταμοϋ Μέλανα ύπήρχε ή Άκιδαλία Κρήνη πού
λούζονταν οί τρεις Χάριτες Στή θέσι ακριβώς τοϋ Ίεροϋ τών
Χαρίτων και μέ υλικό άπό τόν αρχαίο Ναό χτίστηκε τό 874
μ Χ μια θαυμάσια Βυζαντινή εκκλησία τής Κοιμήσεως τής
Θεοτόκου πού σώζεται μέχρι σήμερα Ή εκκλησία είναι
άξιόλογο βυζαντινό μνημείο χτισμένη σέ σχήμα έλευθέρου
σταυρού μέ τροϋλλο Σέ μικρή άπόστασι άπό τήν έκκλησία
βρίσκεται και ό Θησαυρός τοϋ Μινύου πού δέν πρέπει κανείς

νά παράλειψη νά έπισκεφθή
Τώρα ας κυττάξωμε άπό κοντά και τόν σημερινό Όρχομενό

Αποτελεί ίδιον Δήμον μέ πληθυσμό πού φθάνει τις 7.000
Είναι ή τρίτη πόλις τής Βοιωτίας και οπωσδήποτε ή πιό πλούσια

Άπό τά 43 τετρ χιλμ τής συνολικής της έκτάσεως τά

compare à la ville de Thèbes d'Égypte pour sa richesse et sa
force Iliade I pages 379-382

Les Minyens étaient un peuple très ancien de terriens et
de marins dont le commerce était très important C'est de
cette époque que datent les grands travaux qui canalisèrent
les eaux de pluie celles du fleuve Kifissos et fertilisèrent ainsi
la plaine de Kopaïs qui fut la richesse des habitants d'Orcho
mène

Ces derniers prirent part à la guerre de Troie avec 30
navires commandés par Askalafos et Ialmenos Plus tard
Orchomène fut incorporée à la confédération des villes béotiennes

En 367 av J.C la ville fut totalement détruite par les
Thébains Les Macédoniens reconstruirent la ville qui n'a pas
pu atteindre à nouveau son ancienne grandeur

Les légendes nous parlent souvent d'Orchomène et il est
vraisemblable que certains mythes ont quelque rapport avec la
réalité Ainsi l'histoire de Frixos et Helli — enfants d'Atha
mandos fils de Aiolos chef de la famille des Minyens et l'expédition

des Argonautes qui s'en suivit nous donnent une idée
des opérations maritimes des Minyens des colonies qu'ils ont
fondées quand ils étaient à leur apogée D'ailleurs la ville tient
son nom d'Orchomène fils du héros Minyas ancêtre légendaire
des Minyens

Pausanias qui visita Orchomène nous décrit un grand
monument circulaire qu'il appelle le Trésor de Minyas qu'il
croyait être le Thyssavrophylakion endroit où était gardé
l'or de Minyas Il s'agit d'une grande tombe à coupole de
l'époque mycénienne identique à celle du Trésor d'Atrée
existant à Mycènes 11 nous dit aussi qu'il a trouvé le sanctuaire

Ερείπια τής ακροπόλεως του αρχαίου Όρχομενοϋ
Ruines de l'Acropole de l'ancient Orchomène
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Όρχομενός Ή θαυμάσια βυζαντινή εκκλησία της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου 874 μ Χ

38,9 είναι εύφορη γεωργική γή μέ κύρια προϊόντα τό βαμβάκι
τά μποστανικά τό τριφύλλι και τά σιτηρά Έκτος άπό

τά δύο τυροκομεία πού ήδη ύπάρχουν αρχίζει και ή άνέγερ
σις ενός μεγάλου κονσερβοποιείου γεωργοκτηνοτροφικών
προϊόντων τοϋ όποιου μάλιστα τό πρώτο τμήμα προβλέπεται
νά λειτουργήση τόν ερχόμενο Ιούλιο Παράλληλα ύπάρχουν
σήμερα και τρία εκτροφεία πέστροφας πού εφοδιάζουν μέ
τά νόστιμα ψάρια τους όχι μόνον τήν περιοχή αλλά και τήν
Αθήνα Ξενοδοχεΐον Χίλτον ταβέρνα Μοστροϋ κλπ

Ό Όρχομενός είναι εδρα Ειρηνοδικείου Αστυνομικού
Τμήματος Άγρονομείου Ταχυδρομείου και Γραφείου του
ΟΤΕ μέ αύτόματη μάλιστα άστική τηλεφωνική επικοινωνία
Εχει δύο Δημοτικά σχολεία και πλήρες Γυμνάσιο επίκειται

δέ ή άνέγερσις κτιριακού συγκροτήματος γιά τήν στέγασι
όλων των σχολείων Λειτουργεί επίσης Ίνστιτοΰτον ξένων
γλωσσών και Υποκαταστήματα τής Εθνικής και της Αγροτικής

Τραπέζης
Ή πόλις διαθέτει πλήρες δίκτυο ύδρεύσεως ενα μικρό

ξενοδοχείο μέ σύγχρονες άνέσεις δύο χειμερινούς και δύο
θερινούς κινηματογράφους πάμπολλα καταστήματα άλλα
στερείται έσωτερικοΰ οδικού δικτύου Εκτός άπ τόν κεντρικό

δρόμο πού είναι ασφαλτοστρωμένος — αλλά όχι και σέ
καλή κατάστασι — οί ύπόλοιποι είναι χωματόδρομοι Εχει
όμως γίνει εύρύτατο πρόγραμμα εκτελέσεως έργων εσωτερικής

Orchomène La merveilleuse église byzantine de la
Dormition de la Vierge 874 après J.-C

de Dionyssos le plus ancien temple des Grâces ou Charités
les tombes de Minyas et d'Hésiode le temple d'Hercule avec
une petite statue etc

A l'époque Romaine et au Moyen Age Orchomène n'est
plus mentionnée nulle part Vers la fin de l'année 1805 après
J.C le pilleur d'antiquités anglais Elwin passa par Orchomène
pour en repartir les mains vides Puis en 1809 le grand philhellène
Lord Byron visita Orchomène qui était déjà une ville insignifiante

dont les habitants n'avaient à montrer avec fierté que le
Trésor de Minyas

L'archéologue allemand Schliemann effectua les premières
fouilles systématiques en 1880-1881 en 1886 et découvrit le
Trésor de Minyas D'autres recherches moins importantes
eurent lieu en 1893 par A De Ridder de l'École Française
qui furent continuées par les archéologues allemands A Fürt
wängler et H Bulle en 1903 et 1905 Ces derniers découvrirent
des installations qui remontent à toutes les époques de la civilisation

préhistorique c'est-à-dire l'époque néolithique proto
helladique mésohelladique et mycénienne Ces fouilles d'Or
chomène sont très importantes car elles nous montrent la
continuité des époques depuis la période néolithique et l'évolution

de l'habitation du style circulaire au style rectangulaire
Le visiteur peut voir aujourd'hui au côté Nord-Ouest

d'Orchomène sur une colline rocheuse les ruines du château



Το Δημοτικόν Σχολείον της Χαιρώνειας.
L'École Primaire de Chéronée.

οδοποιίας πού ευχόμαστε νά πραγματοποιηθή γρήγορα.
Στόν άθλητικόν τομέα ή πόλις εχει νά παρουσίαση τήν

ποδοσφαιρική ομάδα της "Αθλητικής Ενώσεως Όρχομενοΰ",
πού παίρνει μέρος στό πρωτάθλημα Β' Εθνικής κατηγορίας,
μέ αρκετή μάλιστα έπιτυχία. Τό Γυμναστήριο, πού ήδη
ύπάρχει, πρόκειται νά διασκευασθή και νά γίνη πρότυπο γιά
τήν Ελλάδα. Ή Γεν. Γραμματεία "Αθλητισμού εχει ήδη ύπο-
σχεθή τήν χορήγησι 5.000.000 δραχμών.

Ό Όρχομενός έχει δύο ενορίες. Τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 

και του Εύαγγελιστοϋ Λουκά, ή όποία μάλιστα έχει
ιδρύσει και τήν ομώνυμη "Ενοριακή Βιβλιοθήκη.

Στόν Όρχομενό γίνεται κάθε χρόνο ή μεγαλύτερη έμ-
ποροπανήγυρις τής Στερεάς Ελλάδος πού διαρκεί άπό τις
IX μέχρι τις 27 "Οκτωβρίου. Ή πόλις γιορτάζει έπίσης ιδιαίτερα 

στις 10 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, σέ άνάμνησι τής διασώσεως 

τών κατοίκων άπό τούς Γερμανούς, τό 1943.

Άπό τό 1959, μέ πρωτοβουλία τού Συλλόγου άποφοίτων
του "Ιδιωτικού Γυμνασίου "Ορχομενού, γινόταν κάθε Καθαρή
Δευτέρα ή παρέλασις τού Καρναβάλου, μία πολύ όμορφη
λαϊκή έκδήλωσις, πού συγκέντρωνε κόσμο όχι μόνον τής
περιοχής, άλλά καί άπό πολλές πόλεις τής Ελλάδος. Γρά-
φομε "γινόταν", γιατί φέτος δέν έγινε. Δυστυχώς. Καί οί λόγοι 

; Κατά βάσιν ελλειψις πόρων. "Αρνησις τών καταστηματαρχών 
τού "Ορχομενού πού κέρδιζαν σημαντικά ποσά άπό

τήν συρροή τών έπισκεπτών, νά ύποστηρίξουν οικονομικά
τήν προσπάθειαν. Άρνησις τών κατοίκων νά προσφέρουν τις
υπηρεσίες των, όπως στά πρώτα χρόνια. Καί πολεμική του
έθίμου άπό μερικές "Οργανώσεις. Κρίμα.

Τελειώνοντας τό άρθρο θα θέλαμε νά εύχαρι-
στήσωμε τόν κ. "Αγγ. Οικονόμου, Πρόεδρον Κοινότητος 

Χαιρώνειας, καθώς και τόν προκάτοχόν
του κ. θωμάν Οικονόμου, τόν Δήμαρχον "Ορχομενού 

κ. Δημ. Πατσαλήν καί τούς κκ. Παναγ. Ύπερή-
φανον καί 'Αθαν. Τσάκον, υπαλλήλους του Δήμου
Όρχομενοΰ, γιά τήν υποδοχή πού μδς επεφύλαξαν
καί τις πληροφορίες, πού τόσο πρόθυμα μδς έδωσαν.

ei l'Acropole et, en dessous ceux d'anciens temples et autres
bâtiments. Près des sources du fleuve Mêlas se trouvait la
fontaine Akidalia où se baignaient les Grâces. A l'endroit
même de ce sanctuaire des Grâces et à l'aide des matériaux provenant 

de ce dernier, fut construite en 874 après J.C., une
merveilleuse église de la Dormition de la Vierge, conservée
jusqu'à nos jours. Cette église est un intéressant monument
byzantin du style "croix libre" avec coupole. A quelques pas
de là vous visiterez le Trésor de Minyas.

Voyons maintenant de près comment se présente aujourd'hui 

la ville d'Orchomène.

Elle constitue une commune de 7.000 habitants. C'est la
troisième ville de Béotie et incontestablement la plus riche.
Des 43 km2 qu'elle occupe au total, les 38,9 sont consacrés
à la culture principalement au coton, aux légumes, au fourrage
et aux céréales. A part les deux fromageries existantes, une
grande fabrique de conserves est en voie de construction, dont
une grande partie doit démarrer en juillet prochain. Il y a également 

deux viviers à truites qui fournissent ces délicieux poissons 

non seulement à la région, mais également à divers établissements 

d'Athènes (Hôtel Hilton, la taverne de Mostrou,
etc).

Orchomène possède : un tribunal de Paix, un organisme
administratif qui gère les biens ruraux, des bureaux de Postes
et de 1Ό.Τ.Ε., avec liaison téléphonique automatique, deux
écoles Primaires et un Gymnase à six classes et l'on prévoit
la construction d'un grand bâtiment qui rassemblera toutes
les écoles. A Orchomène fonctionne également : un Institut de
langues étrangères, des Succursales des : Banque Nationale
de Grèce et de la Banque Agricole.

La ville possède un réseau d'eau complet, un petit hôtel
assez confortable, deux cinémas d'hiver et deux cinémas d'été
et plusieurs boutiques, mais elle est dépourvue de réseau routier
intérieur. A part la route principale qui est asphaltée, mais pas
en très bon état, les autres sont des routes carrossables. Un
très vaste programme de travaux routiers est prévu, que nous
souhaiterions voir se réaliser très bientôt.

Dans le secteur ••Sports", la ville est représentée par une
équipe de foot-ball, celle de l'"Union Sportive d'Orchomène"
qui a participé au tournoi national de 2ème Catégorie avec
succès. La salle de gymnastique existante sera très prochainement 

aménagée et deviendra une salle modèle en Grèce. Le
Secrétariat Général d'Athlétisme a déjà promis une subvention
de 5.000.000 de drachmes.

11 y a à Orchomène deux paroisses : celle de la Dormition
de la Vierge et de l'Evangéliste St. Luc, cette dernière ayant
même fondé une bibliothèque paroissiale.

Tous les ans à Orchomène a lieu la plus grande foire de
la Grèce Continentale qui dure du 18 au 27 octobre. La ville
fête également, chaque année, le 10 septembre en souvenir du
jour où les habitants d'Orchomène l'échappèrent au massacre
des allemands en 1943.

Sur l'initiative des Anciens Élèves du Gymnase privé d'Orchomène, 

avait lieu tous les ans depuis 1959, le jour du Lundi
pur, le défilé du Carnaval, une très belle manifestation populaire 

qui rassemblait beaucoup de monde non seulement de la
région mais aussi de plusieurs autres villes de la Grèce. Nous
disons "avait lieu" car cette année il n'y en aura malheureusement 

pas pour les raisons suivantes :

Les ressources manquent en effet. D*autre part les commerçants 

d'Orchomène refusent d'appuyer, matériellement, cet
effort malgré le bénéfice qu'ils retirent de l'afflux de visiteurs.
Les habitants refusent également même d'offrir leurs services
comme auparavant pour organiser cette manifestation qui se
heurte à une grande polémique. C'est vraiment dommage!

Et, pour terminer, nous aimerions remercier M. Ang.
Economou, Président de la Commune de Chéronée ainsi que
son prédécesseur M. Thomas Economou, le Maire d'Orchomène, 

M. D. Patsalis ainsi que MM. Pan. Ypérifanos et Äthan.
Tsakos, !ous deux employés au Dème d'Orchomène, pour leur
accueil e» les renseignements qu'ils ont bien voulu nous donner.
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ
ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΜΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ

Κ ΣΤΥΛΙΑΝΙΑΗ

Ή σημερινή συνέντευξις είναι κάπως πρωτότυπη
Αντί για ενα συνάδελφο παρουσιάζομε ενα συμπαθητικό

ζευγάρι συναδέλφων πού και οί δυό τους
εργάζονται στό ίδιο τμήμα στό Χημείο Και μιά
λεπτομέρεια Προσελήφθησαν τήν ϊδια μέρα χωρίς
νά γνωρίζονται εκ των προτέρων γνωρίστηκαν
και άλληλοεκτιμήθηκαν κατά τήν διάρκεια τής εργασίας

των και σέ λιγώτερο από ενα χρόνο παντρεύτηκαν

Πρόκειται γιά τόν κ και τήν κ Κ Στυ
λιανίδη των όποιων παραθέτομε ενα σύντομο βιογραφικό

σημείωμα πριν άρχίσωμε τις ερωτήσεις
Ό κ Στυλιανίδης γεννήθηκε πριν άπό 30 χρόνια στό

χωριό Φωτολϊβος Δράμας Τελείωσε τό Γυμνάσιο στή Δράμα
και εν συνεχεία πήγε στήν Θεσσαλονίκη Έκεΐ παρακολούθησε

έπί τρία χρόνια τήν τεχνική Σχολή Ευκλείδης και πήρε
τό πτυχίο του Εργοδηγού Μεταλλείων Μετά τό στρατιωτικό

του προσελήφθη στήν Εταιρία Ηλιοπούλου ΒωξΤται
Παρνασσού σάν Εργοδηγός στό τμήμα έρευνών όπου και
παρέμεινε μόλις 3 μήνες γιατί έν τω μεταξύ έδωσε εξετάσεις
στήν δική μας Εταιρία και ανέλαβε έργασία στις 3 Μαΐου
1965 στό Χημείο

Ή κ Στυλιανίδη γεννήθηκε στήν Αράχοβα πριν άπό 25
περίπου χρόνια και τελείωσε τό Γυμνάσιο στήν Ιτέα

Επειτα επέστρεψε στήν Αράχοβα και επιδόθηκε στήν έκ
μάθησι ξένων γλωσσών μέχρι τις 3 Μαΐου 1965 πού προσελήφθη

και εκείνη στό Χημείο τοϋ Εργοστασίου μας
Και τώρα ή πρώτη μας έρώτησι στήν κ Στυλιανίδη
— Πότε και πως έγινε ή γνωριμία σας μέ τήν Εταιρία τοϋ

Αλουμινίου
— Τήν ανοιξι τοϋ 1963 ήρθε στήν Αράχοβα ή Εξεταστική

Επιτροπή τής Εταιρίας μέ τόν τότε Διευθυντή Διοικ
Υπηρεσιών κ Lanselle Εδωσα εξετάσεις μαζί μέ άλλες
κοπέλλες αλλά δεν ήξερα οϋτε γαλλικά οϋτε γραφομηχανή
και έτσι δέν μπόρεσα νά προσληφθώ γιά έργασία Γραφείου
Υστερα από δύο ακριβώς χρόνια έλαβα μια είδοποίησι άπό

τήν Εταιρία πού όπως αποδεικνύεται δέν είχε βάλει στό
αρχείο τήν α'ίτησί μου και παρουσιάσθηκα στό Εργοστάσιο
γιά συμπληρωματικές εξετάσεις Ακολούθησε ή πρόσληψίς
μου στό Χημείο όπου ή γνώσις τής γαλλικής δέν ήταν απαραίτητη

— Και σεις κ Στυλιανίδη τΐ θά μας λέγατε πάνω στήν
ίδια έρώτησι

— Οταν άκόμη φοιτούσα στον Ευκλείδη είχα πληροφο
ρηθή τήν ϋπαρξι τής Εταιρίας τήν όποία μάλιστα τήν λέγαμε

ι

όλοι Pechiney Αφορμή γιά τήν υποβολή τής αιτήσεως
μου ήταν μιά άγγελία στις εφημερίδες μέ τήν όποία τό Αλουμίνιον

τής Ελλάδος ζητούσε παρασκευαστάς γιά τό Χημείο
— Τί σας έκανε νά άναζητήσετε έργασία στό Εργοστάσιο
τοϋ Αλουμινίου και όχι κάπου άλλου κυρία Στυλιανί

δη
— Γιά μένα ή ευκαιρία νά εργασθώ στό Εργοστάσιο πού

βρισκόταν μόλις 30 χιλιόμετρα άπ τήν Αράχοβα ήταν μοναδική
Γιατί οϋτε έγώ ήθελα οϋτε οί γονείς μου 0ά ήσαν ευχαριστημένοι

αν έφευγα νά έργασθώ πολύ μακρυά τους Οσο
γιά τόν άνδρα μου ας τά πή ό ίδιος

Εγώ ήρθα στό Αλουμίνιο πιστεύοντας άτι 0ά μπο
ροΰσα νά βρώ ένα καλύτερο μέλλον χρησιμοποιώντας φυσικά
και άξιοποιώντας τίς γνώσεις πού είχα άποκτήσει στή Σχολή

— Και τό βρήκατε Η έχετε μετανοήσει πού ήρθατε στό
Αλουμίνιο Διότι έργάζεσΟε ήδη έπί τέσσερα περίπου χρόνια

έδώ και οπωσδήποτε θά έχετε καταλήξει σέ συγκεκριμένα
συμπεράσματα

— Ή έρώτησίς σας είναι κάπως λεπτή άλλά θά προσπαθήσω
νά είμαι σαφής Είμαι πολύ εύχιιριστημένος άπό τίς

συνθήκες τής εργασίας μου άπό τό περιβάλλον άπό τούς
ορούς ύγιεινής και καθαριότητος Αέν μπορώ όμιος νά πώ τό
ίδιο γιά τό είδος τής έργασίας μου και γιά τό ϋψος τών άπο
δοχών μου Είμαι παρασκευαστής και άσχολοΰμαι μέ άναλύ
σεις τοϋ τμήματος Αλουμίνας Τό ενδιαφέρον πού παρουσιάζει

ή έργασία μου πνίγεται άπό τήν μονοτονία Κάθε μέρα
οί ίδιες άκριβώς κινήσεις στόν ίδιο χρόνο πάνω στά ίδια
αντικείμενα Επειτα ή περιοιρισμένη έκτασις τής ευθύνης μου
δέν μοΰ δίνει καμμιά εύχαρίστησι θά προτιμούσα νά είχα
μεγαλύτερη εύθύνη Τέλος ή έργασία μου δέν έχει καθόλου
σχέσι μέ τίς σπουδές πού έκανα και γιά τίς όποιες διέθεσα
ώρισμένα χρόνια μέ τήν έλπίδα νά κερδίζω ασφαλώς περισσότερα

άπό ο,τι κερδίζω σήμερα
— Δηλαδή αν καταλάβαμε καλά έχετε πάρει λάθος

δρόμο και θά προτιμούσατε νά κάνετε μιά έργασία πού νά
εχη σχέσι μέ τίς σπουδές σας

— Ακριβώς Αιότι έτσι 0ά μπορούσα νά αξιοποιήσω τίς
γνώσεις μου και νά δημιουργήσω ένα καλύτερο μέλλον

— Άπό τή δική σας σκοπιά πώς βλέπετε τά πράγματα
κυρία Στυλιανίδη

— Γιά μένα είναι τελείως διαφορετικά Εργάζομαι κι έγώ
σάν παρασκευάστρια — άλλά τοϋ τμήματος Αλουμινίου —
και ομολογώ πώς είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί ή έργασία
μου ταιριάζει απόλυτα σέ μιά γυναίκα Οϋτε γιά τίς άποδοχές
μου μπορώ νά παραπονεθώ γιατί στό κάτω-κάτω δέν έκανα
ιδιαίτερες σπουδές πριν έλθω στό Αλουμίνιο
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— Αρκετά σάς κουράσαμε μέ τά επαγγελματικά Τώρα άς
κουβεντιάσουμε λίγο τά οικογενειακά σας Και πρώτα
άπ όλα πόσα παιδιά έχετε

— Μια κόρη τή Σοφία πού είναι μόλις ένάμισυ έτους
Ετσι ή οικογένεια μας είναι τριμελής πρός τό παρόν
Όπως καταλαβαίνετε ή κόρη μας αποτελεί τό μεγαλύτερο
πρόβλημα γιά μας πού εργαζόμαστε και οί δύο και λείπομε
σχεδόν όλη τήν ήμερα άπ τό σπίτι Ή καλύτερη λύσις θά
ήταν ή δημιουργία ενός βρεφικού Σταθμού στά Λσπρα Σπίτια
γιατί τό ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλές έργαζόμενες
μητέρες Και δέν νομίζομε ότι είναι αδύνατη ή λύσις αύτή
γιατί προσφάτως διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι ένεκρίθη ή
ϊδρυσις βρεφικού Σταθμού στό Δίστομο και ας μήν ξεχνάμε
ακόμη τό ενδιαφέρον πού έδειξε ή Εταιρία στό ζήτημα του
Γυμνασίου Έν τω μεταξύ έμεϊς έμπιστευόμαστε τό παιδί σέ
ένα τρίτο πρόσωπο πού κατοικεί αρκετά κοντά στό σπίτι
μας

— Έκτος άπό τήν κόρη σας δέν σας δημιουργεί άλλα
προβλήματα τό γεγονός ότι έργάζεσθε και οί δύο

— Οπωσδήποτε και κυρίοις γιά τό φαγητό και γενικά
γιά τό νοικοκυριό Αλλά έχομε όργανωθή καταλλήλως
Εξ άλλου συνηθίσαμε πλέον — κατά κάποιον τρόπο — και

δέν στενοχωριόμαστε
— Άπό πλευράς κατοικίας είσθε εύχαριστημένοι
— Μένομε σέ μιά μονοκατοικία τριών δωματίων ενα στό

ισόγειο και δύο στόν πρώτο όροφο θά μπορούσαμε νά πούμε
γενικά πώς δέν έχει γίνει καλή κατανομή των χώρων θά
προτιμούσαμε νά ήταν και τά τρία δωμάτια στό ισόγειο Επειτα
ή αφιξις ένός συγγενικού προσώπου μας δημιουργεί προβλήματα

χώρου πολύ δέ περισσότερο ή μακρά παραμονή του
Εχει όμως προγραμματισθή ή προσθήκη ένός ακόμη δωματίου

στό ισόγειο πράγμα πού θά διορθώση τήν κατάστασι Λέν
πρέπει έπίσης νά παραλείψωμε νά πούμε ότι μας έξυπηρετεϊ
άφάνταστα μιά πρόχειρη αλλά εύρύχωρη αποθήκη πού έχομε
φτιάξει μόνοι μας στήν αύλή

— Στις προηγούμενες συνεντεύξεις μας έχομε πολλές
φορές άναφέρει τά Άσπρα Σπίτια μέ τά πλεονεκτήματα και τά
μειονεκτήματα τους Εσεΐς τί θά θέλατε νά γίνη άκόμη στά
Άσπρα Σπίτια

— Οπωσδήποτε κάτι γιά τά παιδιά Ό μισός σχεδόν
πληθυσμός της μικρής μας πόλεως αποτελείται άπό παιδιά
Και όμως δέν έχομε έναν παιδίατρο θά λέγαμε μάλιστα ότι
είναι άπαραίτητο όχι μόνο νά έγκατασταθή μόνιμα ένας παιδίατρος

άλλά νά γίνη και μιά παιδιατρική κλινική
— Πώς περνάτε τις έλεύθερες ώρες σας κύριε Στυλια

νίδη
— Κυρίως μέ τό διάβασμα Μελετώ συστηματικά ξένες

γλώσσες
— Διακινδυνεύομε τήν ίδια έρώτησι και γιά σας κυρία

Στυλιανίδη αν και μάς φαίνεται κάπως οξύμωρη
— Είναι αλήθεια πώς έγώ δέν μπορώ νά συζητώ γιά

έλεύθερες ώρες Οταν έπιστρέφω άπό τήν έργασία μου μέ
περιμένουν τό παιδί και τό σπίτι Πρέπει όλα νά τά φροντίσω
και νά τά προλάβω Αν ξεκλέψω λίγη ώρα τήν άφιερώνω
και έγώ στό διάβασμα

— Αν δέν είναι οικογενειακό μυστικό ποιά είναι
τά σχέδιά σας γιά τό μέλλον

— Ή βασική μας έπιδίωξι είναι νά τακτοποιηθούμε κάπως
καλύτερα συμπληρώνοντας τις ελλείψεις μας και νά σταμα
τήση ή κυρία νά έργάζεται ώστε νά άφιερωθή στό σπίτι και
στά παιδιά Γιατί σκοπεύομε νά άποχτήσωμε οπωσδήποτε
άκόμη ένα παιδί Καταλαβαίνετε λοιπόν μέ δυό παιδιά σέ ξένα
χέρια και μέ τέσσερις τοίχους πού μας περιμένουν κρύοι κάθε
φορά πού έπιστρέφομε άπό τήν έργασία μας δέν μπορούμε
νά ισχυρισθούμε ότι έχομε πραγματική οικογένεια και θαλπωρή

— Τί θά θέλατε νά είναι τό δεύτερο παιδί σας κυρία Στυλιανίδη

— θά τό ήθελα άγόρι Μου φαίνεται πώς είναι πιό καλά
νά έχη κανένας ένα κορίτσι και ένα άγόρι Παραδόξως ό
άνδρας μου θά τό ήθελε πάλι κορίτσι Ισως έπειδή στή δική
του οικογένεια ήταν όλα τά παιδιά αγόρια

— Άς τελειώσωμε τήν συνέντευξί μας μέ δύο λόγια γιά
τό περιοδικό μας έφ όσον βέβαια Οά θέλατε νά μάς πήτε τήν
γνώμη σας

— Ασφαλώς και θέλομε Μάλιστα θά τή λέγαμε μόνοι
μας έστω και άν δέν μάς ρωτούσατε Νομίζομε λοιπόν πώς
τό περιοδικό μας είναι πολύ μικρό άνάλογα μέ τά διαστήματα
πού έκδίδεται θά έπρεπε νά έχη τούλάχιστον διπλάσιες σελίδες

Άν άφαιρέσωμε τόν πίνακα περιεχομένων τά σκίτσα
της τελευταίας σελίδος — πού είναι πάντοτε πολύ πετυχημένα— και τις φωτογραφίες και άν λάβωμε ύπ όψιν μας ότι τά
περισσότερα κείμενα είναι και στά γαλλικά θά δούμε ότι
δέν περισσεύουν παρά 6-7 πραγματικές σελίδες κειμένου Ετσι
τά θέματα παρουσιάζονται πολύ συμπυκνωμένα και δέν είναι
δυνατή μιά μεγαλύτερη άνάλυσι Ή αΰξησις τών σελίδων θά
έδινε τήν δυνατότητα τής προσθήκης και άλλων θεμάτων
ώστε τό περιοδικό νά έχη μεγαλύτερη ποικιλία όπως έπί παραδείγματι

τό τεύχος τών Χριστουγέννων μέ τά διηγήματα κλπ
Ακόμη νομίζομε ότι είναι άπαραίτητη ή εύρύτερη συμμετοχή

τοΰ προσωπικού μέ άρθρα φωτογραφίες σταυρόλεξα ανέκδοτα
Έπίσης ενδιαφέροντες θά ήσαν και διάφοροι διαγωνισμοί π χ
γιά τό καλύτερο σταυρόλεξο τό καλύτερο ανέκδοτο κλπ μέ
άπονομή συμβολικών βραβείων Μέσω τοΰ περιοδικού θά
μπορούσαν άκόμη νά γίνουν και διαγωνισμοί πρασίνου ό καλύτερος

άνθόκηπος στά Άσπρα Σπίτια ψαρέματος τό καλοκαίρι

ίτό μεγαλύτερο ή μικρότερο ψάρι τών έρασιτεχνών
ψαράδων κολυμβήσεως καταδύσεων και τόσα άλλα Έτσι
τό περιοδικό μας θά γινόταν άκόμη πιό ζωντανό και πιό ενδιαφέρον

— Τελειώσατε Γιατί όφείλομε μερικές διευκρινίσεις
έστω σάν άμυνα στήν έπίθεσί σας Πάντως εύχαριστούμε
ειλικρινά γιά όσα μάς είπατε διότι αύτό δείχνει ότι πράγματι
άγαπάτε τό περιοδικό και τό θεωρείτε δικό σας Ομως τό
μόνο πού μπορεί νά κάνη ή Σύνταξις είναι νά αύξηση τις
σελίδες Τό θέμα τής συνεργασίας του προσωπικού πού είναι
και τό πιό ζωτικό δυστυχώς ξεφεύγει άπό τά χέρια μας Ολες
οί επικλήσεις μας δέν έφεραν παρά τά γνωστά πενιχρά αποτελέσματα

Σκεφθήτε πώς και τά σταυρόλεξα τά φτιάχνει ή
Σύνταξις του περιοδικού τώρα τελευταία Οσο γιά τούς διαγωνισμούς

φοβόμαστε πώς θά έχουν τήν ίδια τύχη μέ τις
συνεργασίες άν λάβωμε σάν παράδειγμα τόν διαγωνισμό φωτογραφίας

στόν όποιον οί συμμετοχές ήσαν πολύ λιγώτερες
άπό όσες περιμέναμε Πάντως ύποσχόμαστε νά συνεχίσουμε
τις προσπάθειές μας άπό τήν δική μας πλευρά άλλά θά πρέπει

και έσεΐς οί άναγνώστες νά μήν περιορίζεσθε στις κρίσεις
άλλά νά κάνετε κάτι ούσιαστικό γιά τό περιοδικό μας

Οί σελίδες του είναι πάντοτε στήν διάθεσί σας

Εβαλα τή μηχανή πίσω όπως τά Ρενώ

Comme Renault j'en ai fait une traction arrière
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ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ POUR CONNAITRE NOTRE USINE

TO XHMEION        LE LABORATOIRE
Τό Χημείο, πού βρίσκεται στό κέντρον περίπου

του Εργοστασίου, ανάμεσα στά συγκροτήματα παραγωγής 

άλουμίνας και αλουμινίου, είναι ενα άπό
τα μικρότερα Τμήματα καί, ϊσως, άπό τά λιγώτερο
γνωστά.

Μέσα στις μεγάλες φωτεινές αίθουσες τοϋ Χημείου 

με τά τεράστια παράθυρα, πάνω στούς άσπρους
μπάγκους πού είναι φορτωμένοι με γυάλινες φιάλες
κάθε μεγέθους, καμμιά εικοσαριά νέοι καί νέες μέ
γαλάζιες καί άσπρες μπλούζες πραγματοποιούν άνα-
λύσεις όλη τήν ήμέρα.Τί κάνουν; Ποιός είναι ό ρόλος τοΰ Χημείου
μέσα στό τεράστιο αυτό βιομηχανικό συγκρότημα;

Placé presque au centre de l'usine entre la fabrication 

de l'alumine et celle de l'aluminium, le laboratoire 

est un des plus petits services de l'usine et

peut-être un des moins connus.
Dans ses grandes salles claires, aux immenses

fenêtres, sur des paillasses blanches où logent des
fioles et des flacons une vingtaine de jeunes gens et
jeunes filles dans leurs blouses bleues ou blanches,
manipulent toute la journée. Que font-ils? Quel est
le rôle du laboratoire dans cet immense complexe
industriel?
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Ό ρόλος του χημείου σέ κάθε σύγχρονη βιομηχανία είναι
ό έλεγχος της ποιότητος ή συνεχής παρακολούθησις των εισερχομένων

πρώτων Ολων πού κυκλοφορούν και μετατρέπονται
βαθμηδόν για νά φθάσουν στό τελικό προϊόν πού θά είναι

έτοιμο γιά την κατανάλωσι

Και στό δικό μας Εργοστάσιο γιά τήν καλή ρύΟμισι της
παραγωγής του είναι απαραίτητο νά γνωρίζη ό Μηχανικός
τήν άκριβή σύστο.σι τήν λεπτομερή άνάλυσι των πρώτων
ύλών όπως είναι ό βωξίτης ή σόδα τό πετρέλαιο τό κώκ ή
πίσσα τό νερό Χρειάζεται άκόμη νά παρακολουθή τήν περιεκτικότητα

των διαλυμμάτων πού κυκλοφορούν από τήν μιά
δεξαμενή στήν άλλη τά συστατικά πού χάνει μέ τις εξερχόμενες

λάσπες τις μεταβολές συγκεντρώσεως των διαλυμμάτων
τις φυσικές και χημικές ιδιότητες τής άλουμίνας πού παράγει

Γιά νά έπιτύχη τήν παραγωγή του κάτω από τις καλύτερες
συνθήκες ό Μηχανικός τοΰ άλουμινίου χρειάζεται νά γνωρίζη

τήν ποιότητα των ανόδων πού χρησιμοποιεί τις προσμίξεις
τοΰ μετάλλου και τήν άκριβή τους ποσότητα τήν στιγμή

πού τό μέταλλο βρίσκεται ακόμη μέσα στις λεκάνες ήλεκτρο
λύσεως ή στούς φούρνους τοΰ χυτηρίου

Ό ρόλος λοιπόν τού Χημείου είναι νά δώση άπάντησι σέ
όλες αύτές τις ερωτήσεις

Στό μικρό παράθυρο τής αιθούσης παραλαβής φθάνουν
κάθε μέρα γιά άνάλυσι 450 500 δείγματα προερχόμενα άπό
κάθε σημείο τοΰ Εργοστασίου Τά περισσότερα άπό αύτά
χρειάζονται κάποια προεργασία πριν ακόμη σταλούν στό
τμήμα πού θά τά άναλύση.Ό βωξίτης ό ασβεστόλιθος και ή
άσβεστος τά δείγματα άπό τό λουτρό των λεκανών καν άπό
τις άνόδους στέλλονται στό εργαστήριο θραύσεως Έκεϊ
θραύονται όμογενοποιοΰνται άλέθονται κονιορτοποιούνται
και τέλος ξηραίνονται

Άλλα πάλι δείγματα χρειάζονται πλύσιμο ή κοσκίνισμα
ή άκόμη ένα διαχωρισμό

Τέλος τά δείγματα τοΰ μετάλλου περνούν όλα άπό τόν
τόρνο πού τούς δίνει μιά λεία έπιφάνεια άπαραίτητη γιά τήν
φασματοσκοπική άνάλυσι

Ή Δις Άγραφιώτου εκτελεί εναν προσδιορισμό θείου
σέ βωξίτες
Melle Agrafiotou effectue~un~dosage de soufre dans les
bauxites

Ενας φούρνος μέσα στόν όποιον ό κ Δασύρας τοποθετεί

τίς αναλύσεις των μπάνιων τής Ηλεκτρολύσεως

Un moufle dans lequel M Dassyras pose les analyses de
bains d'électrolyse

Le rôle du laboratoire dans toute usine moderne est celui
du contrôle de la qualité l'examen continuel des matières qui
entrent qui circulent qui se transforment graduellement pour
arriver enfin au produit élaboré au produit prêt à la consommation

Ici comme ailleurs pour régler sa production l'ingénieur
de fabrication a besoin de savoir la composition exacte l'analyse
détaillée de ses matières premières bauxite soude fuel coke
brai eau Il a besoin de suivre les teneurs de ses liqueurs
d'un bac à l'autre les composés qu'il élimine avec ses résidus
les variations de ses concentrations les qualités physiques et
chimiques de l'alumine qu'il produit

Pour assurer sa fabrication dans les meilleures conditions
le producteur d'aluminium a besoin de connaître la qualité
des anodes qu'il utilise l'évolution des impuretés du métal et
leurs valeurs exactes au moment où celui-ci se trouve encore
dans les cuves ou dans les fours de la fonderie

Le rôle du laboratoire est donc de répondre à toutes ces
questions

De la petite fenêtre de la salle de réception arrivent de
tous les points de l'usine chaque jour 400-450 échantillons
pour examen La plupart d'entre-eux nécessitent une préparation

avant de les envoyer au poste qui les analysera Les bauxites
le calcaire et la chaux vive les bains des cuves et les anodes
sont envoyés à l'atelier de broyage Là ils sont homogénéisés
concassés broyés porfirisés et séchés

D'autres échantillons nécessitent un lavage ou un tamisage
ou bien une séparation

Les échantillons de métal enfin sont tous usinés au tour
pour leur donner une surface plane indispensable à l'analyse
spectrographique

La grande salle centrale du laboratoire est entourée de
salles plus petites dont chacune a sa spécialité

— La salle de pesées avec ses balances de précision dont
quelques-unes pèsent le 1 20 du mg
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Ή συσκευή Bitterfeld για τόν προσδιορισμό ανθρακικών
εις τα διαλύματα ενώ την χειρίζεται ό κ.Κανναβός

L'appareil Bitterfeld tenu par M Kanavos qui dose les
carbonates dans les liqueurs

Ή μεγάλη κεντρική αίθουσα τοϋ Χημείου πλαισιώνεται
από μικρότερες αίθουσες πού ή κάθε μιά τους έχει τήν ειδικότητα

της
—Ή αίθουσα των ζυγών ακριβείας μέ ώρισμένους εκ τών

όποιων επιτυγχάνονται ζυγίσεις μέχρι τοϋ 20 του χιλιοστογράμμου

—Ή αίθουσα τών φούρνων μέ τούς μεγάλους κλιβάνους
πάντα αναμμένους πού έπιτρέπουν πυρώσεις σέ σταθερές και
ακριβείς θερμοκρασίες

— Ή αίθουσα τών άναλύσεων τοϋ νερού πού δέχεται
κάθε μήνα περισσότερα από 1 000 δείγματα προερχόμενα από
τά πηγάδια άπό τις δεξαμενές του Εργοστασίου άπό τούς
άτμολέβητες άπό τούς οικισμούς και άπό τούς σταθμούς άπο
σκληρύνσεως Τό τμήμα αύτό είναι έξωπλισμένο μέ σύγχρονες

συσκευές μεγάλης άκριβείας πού έπιτρέπουν τόν ταχύ
προσδιορισμό ϊχνών αλάτων τοϋ νερού

— Ή αίθουσα τής πίσσης και τών άποστάξεων πού στεγάζει

πολύπλοκες και εντυπωσιακές συσκευές— Ή αίθουσα τής ποτενσιομετρίας και τής χρωματομε
τρίας παρουσιάζει τήν μεγαλύτερη κίνησι στό Χημείο Είναι
ή τελική φύσις τών περισσοτέρων χημικών άναλύσεων πού
οί παρασκευασταί έχουν ήδη προετοιμάσει στούς μπάγκους
τους

Τρία ΡΗ μέτρα μας δίνουν όλη τήν ήμέρα τήν περιεκτικότητα
σέ σόδα και άλουμίνα τών διαλυμμάτων πού έξέρχονται

άπό τό τμήμα τής προσβολής τοϋ βωξίτου
Δύο ειδικά αύτόματα ποτενσιόμετρα μας έπιτρέπουν τόν

ταχύ προσδιορισμό τής ποσότητος τής άλουμίνας πού ύπάρ
χει μέσα στόν βωξίτη και στις λάσπες ενώ τά χρωματόμετρα
προσδιορίζουν και τις έλάχιστες ποσότητες σιδήρου πυριτίου

τιτανίου φωσφόρου καί βαναδίου πού ύπάρχουν στήν
άνυδρο άλουμίνα στίς άνόδους καί στά άλλα προϊόντα

— La salle des fours avec ses gros moufles toujours allumés
qui permettent des calcinations à des températures bien précises

La salle d'analyses d'eaux qui reçoit tous les mois
plus de 1.000 échantillons provenant des puits des réservoirs
d'eau de l'usine des chaudières des cités des postes d'adoucissement

et qui est équipée d'appareils modernes d'une grande
précision pour permettre de déceler rapidement les traces de
sels dans les eaux

La salle de brai et de distillation abrite des appareils
compliqués et impressionnants

La salle de potentiométrie et colorimétrie est la plus
animée du laboratoire C'est le point final de la plupart des
analyses chimiques que les manipulateurs ont déjà avancées
sur leurs paillasses

Trois PH-mètres nous donnent à longueur de journée les
teneurs en soude et en alumine des liqueurs qui sortent de
l'attaque

Deux potentiomètres spéciaux automatiques nous permettent

des dosages rapides de l'alumine contenue dans les
bauxites et les boucs tandis que les colorimètres dosent les
teneurs faibles de fer silicium titane phosphore ou vanadium
des alumines calcinées des anodes et autres produits

Un atelier de physique groupe des appareils qui nous
renseignent sur les qualités physiques des produits de la fabrication

densité apparente et réelle des anodes composition
granulométrique des poudres tandis qu'un microscope permet
d'observer les grains de toute nature leur dimension et leur
forme

La salle de spectrographie constitue un ensemble séparé
qui garde ses portes ouvertes 24 H sur 24

Le spectrographe ce puissant appareil est capable de
donner l'analyse de tous les éléments contenus dans l'aluminium
en quelques minutes

Αποψις τής αιθούσης αναλύσεως τών νερών Ή Δις
Λίτσου ελέγχει μια αγωγιμότητα

Une vue de la salle des analyses d'eau Melle Litsou
contrôle une conductivité
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Ή κυρία Λούστα ένω πραγματοποιεί άνάλυσιν της
καθημερινής λάσπης στα TITRIMETRE

Mme Lousta en train d'analyser sur les TITRIMETRES
des bons journaliers

— Ενα εργαστήριο φυσικής συγκεντρώνει διάφορες
συσκευές πού μας πληροφορούν γιά τις φυσικές ιδιότητες
των προϊόντων της παραγωγής όπως είναι ή φαινομένη και
ή απόλυτος πυκνότης των ανόδων ή κοκκομετρική σύστασις
των κόνεων ένω ενα μικροσκόπιο επιτρέπει νά παρατηρούμε
τούς πάσης φύσεως κόκκους τις διαστάσεις των και τήν μορφή

ν των

— Ή αίθουσα τής φασματογραφίας αποτελεί ενα ξεχωριστό

συγκρότημα πού έργάζεται ολόκληρο τό 24ωρο

Ό φασματογράφος αύτή ή ισχυρή συσκευή έχει τήν
δυνατότητα νά δώση μέσα σέ λίγα λεπτά τήν άνάλυσι όλων
των στοιχείων πού περιέχει τό άλουμίνιο

Τό δείγμα τού μετάλλου πού ύποβάλλεται σέ άνάλυσι
εκπέμπει ένα φως ύπό τήν έπίδρασι ενός ηλεκτρικού σπινθή
ρος Ή συσκευή δέχεται τό φως τό άναλύει και τό μετασχηματίζει

σέ ήλεκτρικό ρεύμα Στόν χειριστή δέν απομένει παρά νά
πιέση τό κουμπί πού αντιστοιχεί στό στοιχείο πού θέλει νά
προσδιορίση γιά νά εχη σέ λίγα δευτερόλεπτα τήν περιεκτι
κότητά του μέσα στό μέταλλο

Ή υπερβολική εύχέρεια αυτής τής αναλύσεως έπιτρέπει
τήν πραγματοποίησιν ένός έντυπωσιακοΰ αριθμού προσδιορισμών

30.000 κάθε μήνα

Ενας δεύτερος φασματογράφος πρόκειται νά έγκαταστα
θή σέ λίγους μήνες δίπλα σ αύτόν πού ύπάρχει γιά νά ίκανο
ποιήση τις άνάγκες τής επεκτάσεως τής παραγωγής

Ό κ Καραμπέτσος πραγματοποιεί άνάλυσιν άργιλι
κών νατρίων σέ ΡΗ μέτρα
Le dosage des liqueurs d'aluminate sur les Hpmètres par
M Karabetsos
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Ό σπεκτρογράψος σέ λειτουργία. Τον χειρίζεται ό κ.
Στεφάτος.

Le spectrographs en marche conduit par M. Stefatos.

Πρός τό τέλος της ημέρας, όταν oi παρασκευασταί
τακτοποιούν τις προχοΐδες και τά σιφώνια τους και καθαρίζουν 

τά γυάλινα δοχεία τους, όταν οί εργοδηγοί σταματούν
τις συσκευές των, τό Χημείο εχει ήδη μεταδώσει πρός όλες τις
κατευθύνσεις του Εργοστασίου πάνω άπό 1 .200 αριθμούς.

Οί άριθμοί αύτοί, πού φθάνουν στά γραφεία των Μηχανικών, 
των εργοδηγών και τών τεχνικών ύπαλλήλων, αντιπροσωπεύουν 

τά απαραίτητα στοιχεία γιά τήν έπίλυσι τών προβλημάτων 

τους.
Έάν ή άνάλυσις δείχνη, ότι μία λεκάνη εχει πολύ σίδηρο

μέσα στό μέταλλο, τήν παρακολουθούν ιδιαίτερα.
Έάν κάποια άλλη εχη μπάνιο μέ πολύ λίγο φθοριούχο

άργίλλιο, τήν διορθώνουν.
Έάν ύπάρχη πολύς ασβέστης στόν βωξίτη, πού οδηγείται 
στό τμήμα τής προσβολής, δίδονται οί άπαραίτητες οδηγίες.

Έάν ή σκληρότης του νερού στήν έξοδο τών άποσκλη-
ρυντήρων αύξάνη, πρέπει νά γίνη άμέσως ή άνάλογη διόρθω-
σις.

Έάν τό "ΡΗ" τού νερού τών άτμολεβήτων πέφτη, ήτό πυρίτιον αύξάνη, ή εμφανίζεται τό όξυγόνον, πρέπει νά
άναζητηθή ή αιτία και νά γίνη ή άνάλογη έπέμβασις.

Έτσι, οί άριθμοί, πού μετεδόθησαν άπό τό Χημείο, γίνονται 

δράσις.
"Αλλοι άριθμοί πάλι, συγκεντρωμένοι σέ μέσους όρους,

σέ πίνακες ή σέ διαγράμματα δίνουν τήν δυναμικήν εικόνα τής
ποιότητος τών προϊόντων, πού παρήχθησαν στό Εργοστάσιο.

Αύτός λοιπόν είναι ό σπουδαίος ρόλος τοϋ μικρού 

αυτού τμήματος, πού, αν και βρίσκεται συνεχώς 

συγκεντρωμένο γύρω άπό τις πολύτιμες συσκευές
του λόγω τής φύσεως τής εργασίας του, αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος όλων των τμημάτων παραγο)γής
τοϋ Εργοστασίου.

Εις τήν αίθουσα τής Φυσικής ό κ. Σπυρ. Γεωργίου
προσδιορίζει τήν φαινόμενη πυκνότητα τών κώκ.

Dans la salle des essais physiques, M. Sp. Georgiou détermine 

une densité apparente de cokes.

L'échantillon tic métal soumis à l'analyse, sous reffet d'une
étincelle, émet une lumière que l'appareil capte, analyse et
transforme en courant électrique. Il ne reste plus, au spectro-
graphiste, qu'à appuyer sur le bouton correspondant à l'élément
qu'il désire connaître pour avoir, en quelques secondes, sa
teneur dans le métal.

L'extrême facilité de cette analyse permet de réaliser un
nombre impressionnant de déterminations HO.000 déterminations 

par mois).
Un deuxième spectrographe sera installé d'ici quelques

mois aux côtés de l'appareil existant pour satisfaire les besoins
de l'extension de la production.

Vers la fin de l'après-midi, quand les préparateurs rangent
leurs pipettes, leurs burettes et nettoient leurs fioles en verre,
quand les contremaîtres éteignent leurs appareils, le laboratoire
a déjà diffusé vers toutes les direclions de l'usine plus de 1.200
chiffres.

Les chiffres parvenus sur les tables de travail des ingénieurs,
des contremaîtres, des agents techniques, constituent pour eux
autant d'éléments pour mieux connaître leurs problèmes.

Si l'analyse montre qu'une cuve a trop de 1er dans son
métal, on la surveille de près.

Si telle autre a un bain avec trop peu de fluorure d'aluminium, 

on la corrige.
S'il y a trop de chaux dans une bauxite destinée à l'attaque,

on donne les consignes nécessaires.
Si la dureté de l'eau à la sortie des adoucisseurs augmente,il faut y remédier au plus vite.
Si le PH des eaux des chaudières baisse, ou la silice

augmente, ou l'oxygène apparaît, il faut chercher la cause et
intervenir.

Ainsi, les chiffres transmis par le laboratoire deviennent
action.

D'autre chiffres enfin, groupés en moyennes, en tableaux,
ou en courbes, donnent l'image dynamique de la qualité des
produits fabriqués par l'usine.

En somme, là est le rôle important de ce petit
service qui, bien que groupé à longueur de journée
autour de ses précieux appareils par la nature de sa
fonction, fait partie intégrante de tous les services
producteurs de l'usine.
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Στις 27.11.68 ή όμάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας

του Εργοστασίου έκανε μια ασκησι έτοι
μότητος παρουσία Ελλήνων και Γάλλων προσκεκλημένων

Ανω στιγμιότυπο από τήν κατάσβεσι τής
φωτιάς
Δεξιά ό κ Καραχάλιος Αρχηγός τοϋ Ελληνικού

Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται ανάμεσα

σε μερικούς πυροσβέστες τοϋ Εργοστασίου
μας

Le 27.11.68 une équipe des sapeurs-pompiers de
l'Usine a exécuté un exercice de rapidité en présence

de plusieurs invités français et grecs
A haut l'extinction du feu A droite on peut
voir M Karachalios Chef du Corps des Sapeurs-Pompiers

de la Grèce parmi quelques pompiers de
notre Usine
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Στις 27 Δεκεμβρίου 1968 έγινε μια άμορφη γιορτή στοi Κεντρικό Συνεργείο με διανομή δώρων πρός το προ¬
σωπικό της Υπηρεσίας Συντηρήσεως Στήν πρώτη
φωτογραφία διακρίνεται ό Διευθυντής τοΰ Εργοστασίου
κ Paul νά άπευθύνη εϋχές πρός τους συγκεντρωθέντος
περιβαλλόμενος από τους Μηχανικούς κ.κ Cogné και
Κοτζάκην και τούς Άρχιεργοδηγους κ.κ Testanière
και Έξηντάρην Στή δεύτερη φωτογραφία φαίνεται ενα
μέρος τοΰ προσωπικού της STG μπροστά στα φορτωμένα

τραπέζια

Τήν Δευτέρα 30.12.68 ή Ηλεκτρολογική Υπηρεσία καί ή
£ Υπηρεσία Μέτρων κα'ι Ρυθμίσεων ώργάνωσαν μαζύ

τήν δική τους γιορτή στό ήλεκτρολογικό συνεργείο
Παραθέτομε δυό αναμνηστικές φωτογραφίες

1 Ή μεγάλη ατραξιόν Τό ρομπότ OSCAR — έργον
της Υπηρεσίας Μέτρων κα'ι Ρυθμίσεων — περπατάει
μιλάει καπνίζει άλλα δέν πίνει μπροστά στά έκπληκτα

μάτια τών συγκεντρωθέντων
2 Ό Διευθυντής του Εργοστασίου κ Paul παραλαμβάνειτό δώρο του πού μόλις βγήκε άπό τό κουτί Ενα
τεράστιο πούρο

Le 27 décembre 1968 à l'Atelier Central une agréable
fête a eu lieu avec distribution de petits cadeaux au personnel

du Service Entretien On voit sur la première
photo le Directeur de l'Usine M Paul adressant ses
voeux aux personnes présentes entouré par les Ingénieurs
MM Cogné et Kotzakis et les Contremaîtres MM Testanière

et Exindaris Sur notre deuxième photo une partie
du personnel des STG devant le buffet

Les Services Électrique et Mesure et Régulation ont
organisé le lundi 30.12.68 leur petite fête de fin d'année
dans l'Atelier Électrique Sur les deux photos nous voyons
1 La grande Attraction Le robot OSCAR — ouvrage
entièrement conçu et réalisé par le Service Mesure et
Régulation — qui marche parle fume mais ne boit
pas devant les yeux étonnés des personnes rassemblées
2 Le Directeur de l'Usine M Paul recevant son petit
cadeau Un énorme cigare qui sort de sa boîte



ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

QUATRE INSTANTANES
PRIS AU COURS DE LA FETE

DE L'ARBRE DE NOEL

POUR LES ENFANTS DE PERSONNEL

Ή κόρη του κ Πούφτη πήρε τό δώρο της στην αγκαλιά

του πατέρα της

La fille de M Pouftis reçoit son cadeau dans les bras
de son père

Toù χρόνου ή μικρή κόρη του κ Α Παπαζαχαρο
πούλου δεν θα χρειάζεται τήν μητέρα της για να πά
ρη τό δικό της δώρο από τόν Αϊ-Βασίλη

L'année prochaine la fille cadette de M A Papazacha
ropoulos n'aura plus besoin de sa mère pour recevoir
son cadeau du Père Noël
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Οί μικροί R. Soulier και Fl. Aubray λάμπουν
άττό χαρά. Μόλις πήραν τά δώρα τους άπό τόν
"Αϊ-Βασίλη.

Les petits R. Soulier et FI. Aubray très joyeux.Ils viennent de recevoir leurs cadeaux des mains
du Père Noël.

Ή κόρη τοΰ κ. Κολτσιδόπουλου
επιμένει να ευχαρίστηση μέ
χειραψία τόν "Αϊ-Βασίλη.

La fille de M. Koltsidopoulostient à remercier le Père Noël
en lui serrant la main.



ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

8
Συνεχίζοντας την σειράν των άρθρων για τό Ι.Κ.Α

πού αρχίσαμε στο τεύχος 5 του περιοδικού μας θα
έξετάσωμεν σήμερα τό θέμα του εργατικού ατυχήματος

Ή έξέτασις μάλιστα δεν θα περιορισθή μόνον
στ'ις παροχές άλλα θα κάνωμε μία έκτενέστερη ανά
λυσι Επειτα θα συνεχ'ισωμε κα'ι θα τελειώσωμε τις
υπόλοιπες παροχές σέ χρήμα

ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ

Κατ αρχήν έργατικόν ατύχημα θεωρείται κάθε σωματική
ή διανοητική βλάβη πού επέρχεται στόν εργαζόμενο βιαίως
και αιφνιδίως κατά τήν έκτέλεσιν της εργασίας του ή
έξ αφορμής αύτής Δηλαδή έργατικόν ατύχημα είναι και έκεϊνο
πού συμβαίνει κατά τήν διάρκειαν της έργασίας π.χ τραυματισμός

από ένα μηχάνημα έγκαυμα πτώσις από ϋψος κλπ
αλλά και εκείνο πού δέν συμβαίνει μεν κατά τήν διάρκειαν
τής έργασίας έχει ομως τήν έργασία σαν άφορμή π.χ τό άτύ
χημα πού γίνεται ένώ ό εργαζόμενος μεταβαίνει στήν εργασία
του ή έπιστρέφει άπό αύτήν

Μέ τό εργατικό ατύχημα έξομοιώνεται και ή έπαγγελματική
ασθένεια δηλαδή ή νοσηρή κατάστασις πού δημιουργείται
στόν οργανισμό τοϋ έργαζομένου άπό τις ειδικές συνθήκες
κάτω άπό τις όποιες προσφέρει τήν έργασία του

Κάθε άλλο άτύχημα πού συμβαίνει έξω άπό τόν τόπο
παροχής τής έργασίας ή δέν έχει καμμία σχέσι μέ τήν έργασία
ονομάζεται μή έργατικό ή πιό άπλα άτύχημα έκτός έργασίας

Στό σημείο αύτό πρέπει νά γίνη μια διευκρίνισις Τό ΙΚΑ
προστατεύει τόσο τό έργατικό άτύχημα όσο και τό άτύχημα
έκτός έργασίας κατά τόν ϊδιο τρόπο δηλαδή χορηγεί τις ίδιες
παροχές σέ είδος κα'ι σέ χρήμα Ή μόνη διαφορά είναι ο'ι προϋποθέσεις

γιά τήν χορήγησι των παροχών δηλαδή
Στήν περίπτωσι του έργατικοϋ άτυχήματος ό ήσφαλισμένος

δικαιούται όλων των παροχών τοϋ ΙΚΑ άσχέτως χρόνου
άσφαλίσεως Αύτό σημαίνει οτι κα'ι μία μόνον

ήμερα έργασίας αν έχη ό ήσφαλισμένος κα'ι πάθη έργατικό
άτύχημα τό ΙΚΑ θά τοϋ χορηγήση όλες τις παροχές σέ είδος
και σέ χρήμα ιατροφαρμακευτική περίθαλψι έπίδομα κλπ
έστω κα'ι αν δέν έχη προλάβει νά έκδώση τό άσφαλιστικό του
βιβλιάριο

Σέ περίπτωσι ομως άτυχήματος έκτός έργασίας γιά νά
δικαιούται ό ήσφαλισμένος τις πιό πάνω παροχές άπό τό ΙΚΑ
πρέπει νά έχη πραγματοποιήσει τόν μισό άριθμό ή μερών
έργασίας πού άπαιτοΰνται γιά τήν άσθένεια Δηλαδή 25 μόνον
ήμερομίσθια γιά τ'ις παροχές σέ είδος κα'ι 50 ήμερομίσθια γιά
τις παροχές σέ χρήμα

Οταν ό έργαζόμενος ϋποχρεωθή νά διακόψη τήν έργασία
του λόγω άτυχήματος τό ΙΚΑ θά τοϋ χορηγήση τό σχετικό
έπίδομα όπως κα'ι στήν άσθένεια άλλά άπό τήν πρώτη
ήμερα δηλαδή χωρίς νά ύπολογισθή ή τριήμερος άναμονή
Άρκεϊ φυσικά κα'ι έδώ ή άνικανότητα γιά έργασία νά διήρκεσε
άπό 4 ήμερες κα'ι πάνω

Τώρα ας δούμε ένα άλλο σπουδαίο σημείο Γιά νά ά

ναγνωρισθή τό άτύχημα άπό τό ΙΚΑ πρέπει νά άναγγελ
θή εμπροθέσμως και συγκεκριμένα μέσα σέ 5 τό πολύ
ήμέρες άπό τότε πού συνέβη Μόνον οταν τό άτύχημα άφησε
όλική άναπηρία ή προθεσμία άναγγελίας γιά τήν άπόκτησι
συντάξεως παρατείνεται μέχρις ένα χρόνο κα'ι σέ περίπτωσι

πού τό άτύχημα ήταν θανατηφόρο ή προθεσμία μπορεί νά
παραταθή μέχρι δύο χρόνια

Ύποχρέωσι γιά τήν άναγγελία τοϋ άτυχήματος στό ΙΚΑ
έχει πρώτα-πρώτα ό ίδιος ό ήσφαλισμένος Ύστερα έρχεται ή
ύποχρέωσι τοϋ εργοδότου κα'ι τελευταία τοϋ γιατρού πού
έδωσε τις πρώτες βοήθειες Γι αύτό όταν συμβαίνη κάποιο
άτύχημα τόσον ό παθών έφ όσον μπορεί όσον κα'ι ό άμεσος
προϊστάμενος του πρέπει νά φροντίζουν νά συμπληρώνουν
τήν ΔΗΛΩΣΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ή όποία κατόπιν θά ύποβληθή
στό ΙΚΑ μέσω τοϋ Γραφείου Προσωπικού άφοϋ φυσικά υπογραφή

κα'ι άπό τόν γιατρό πού περιποιήθηκε τόν έργαζόμενο
πού έπαθε τό άτύχημα Ή δήλωσις αύτή ύπογράφεται επίσης
άπό τόν παθόντα τόν εργοδότη και δύο μάρτυρες πράγμα πού
διευκολύνει τήν ύπηρεσία τοϋ ΙΚΑ στήν σχετική έρευνα πού
κάνει έκ τών ύστέρων γιά κάθε άτύχημα

Αύτά γιά τό άτύχημα Τώρα ας δούμε τις ύπόλοιπες παροχές

σέ χρήμα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ

Α Χρηματικόν βοήθημα τοκετού Τό ΙΚΑ
πρός τό παρόν δέν παρέχει τήν άπαραίτητη γιά τόν τοκετό

μαιευτική περίθαλψι δηλαδή δέν ύπάρχουν ιδιόκτητες ή
συμβεβλημένες μέ τό ΙΚΑ κλινικές οπου θά μπορούσε ή άμέσως
ήσφαλισμένη ή ή σύζυγος τοϋ ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου
νά ε'ισαχθή γιά τόν τοκετό δωρεάν Γι αύτό τό ΙΚΑ καταβάλλει
σέ άντιστάθμισμα ένα έφ άπαξ χρηματικό βοήθημα πού σήμερα
άνέρχεται σέ 1.300 δραχμές Κα'ι έπειδή τό έπίδομα άναπλη
ρώνει τις ιατρικές φροντίδες έχει τήν έννοιαν τής παροχής σέ
είδος παρ όλον οτι καταβάλλεται σέ χρήμα Ετσι σάν προϋ
πόθεσι γιά τήν χορήγησι τοϋ βοηθήματος τοκετού άπαιτεϊται
νά έχη πραγματοποιήσει ή άμέσως ήσφαλισμένη ή ό σύζυγος
της — έφ οσον εκείνος είναι ό άμέσως ήσφαλισμένος — 50

μόνον ήμερομίσθια οπως δηλαδή κα'ι γιά τις ύπόλοιπες παροχές
σέ είδος

Τό χρηματικόν βοήθημα τοκετού καταβάλλεται έστω κα'ι
αν τό παιδ'ι γεννήθηκε νεκρό ή αν έγινε άποβολή μετά
άπό 6 τούλάχιστον μήνες κυήσεως Σέ περίπτωσι γεννήσεως
διδύμων καταβάλλεται διπλό έπίδομα Επίσης τό έπίδομα καταβάλλεται

έστω κα'ι αν ό τοκετός έγινε στό εξωτερικό έφ όσον
φυσικά προσκομισθή ή ληξιαρχική πράξις γεννήσεως

Γιά τήν καταβολή τοϋ έπιδόματος πρέπει νά προσκομισθή
στό ΙΚΑ άντίγραφον ή άπόσπασμα τής ληξιαρχικής πράξεως
γεννήσεως τοϋ παιδιού μαζύ μέ τό βιβλιάριο ασθενείας τής
ήσφαλισμένης ή τό άτομικό κα'ι οικογενειακό βιβλιάριο τοϋ
ήσφαλισμένου οταν πρόκειται γιά τήν σύζυγόν του

Β Έπίδομα μητρότητος
Οταν ή γυναίκα πού περιμένει παιδί είναι ή ίδια άμέσως

ήσφαλισμένη τότε δικαιούται νά λάβη άπό τό ΙΚΑ κα'ι έπίδομα
μητρότητος έπ'ι πλέον τοϋ βοηθήματος τοκετού πού άναφέραμε
πιό πάνω Τό έπίδομα αύτό καταβάλλεται έπ'ι 42 τό πολύ ήμέρες
πριν άπό τήν πιθανή ήμερομηνία τοκετού έπίδομα κυοφορίας
κα'ι έπ'ι 42 ήμέρες μετά τόν τοκετό έπίδομα λοχείας έφ όσον
βεβαίως ή ήσφαλισμένη δέν θά έργάζεται σέ ολο αύτό τό διάστημα

Τό έπίδομα μητρότητος είναι άνάλογο μέ τήν άσφαλιστική
κλάσι στήν όποία άνήκει ή ήσφαλισμένη χωρίς όμως νά ίσχύη
ό περιορισμός τοϋ άνωτάτου όρίου δηλαδή μπορεί νά είναι
κα'ι άνώτερον τών 70 δραχμών τήν ήμέρα

Ο έργοδότης είναι ύποχρεωμένος νά συμπληρώση τις
άποδοχές τής ήσφαλισμένης πάνω άπό τό έπίδομα μητρότητος
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για ολόκληρο τό διάστημα των 84 ήμερων Ακόμη μάλιστα
στό διάστημα αύτό των 84 ημερών δεν συμψηφίζονται οι ήμερες
ασθενείας ή ατυχήματος πού μπορεί να έχη ή ήσφαλισμένη
μέσα στόν ίδιο χρόνο Επίσης κατά τήν συμπλήρωσι των
αποδοχών τής ήσφαλισμένης δέν λαμβάνεται ύπ όψιν τό βοήθημα

τοκετού πού όπως είπαμε άποτελεΐ στήν ούσία παροχή
σέ είδος

Για τήν χορήγησι τοϋ επιδόματος μητρότητος άπαιτεΐται
ή ήσφαλισμένη να εχη τά SO ήμερομίσθια πού χρειάζονται γιά
τ'ις παροχές σέ είδος κα'ι 200 ήμερομίσθια κατά τά δύο χρόνια
πριν από τόν τοκετό

Τελειώνοντας τό θέμα των παροχών μητρότητος προσθέ
τομε ότι σέ περίπτωσι ανωμάλου τοκετού τό ΙΚΑ αναλαμβάνει

και τά έξοδα τής νοσηλείας τής ήσφαλισμένης ή τής
συζύγου τοϋ ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου άλλα τό βοήθημα
τοκετού καταβάλλεται κατά τό ήμισυ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ

Όταν παραστή ανάγκη νά μετακινηθή ό ήσφαλισμένος
ή μέλος τής οικογενείας του από τόν τόπο τής κατοικίας

του πρός ένα άλλο κέντρο άσφαλίσεως γιά νά νοσηλευθή σέ
θεραπευτήριο ή γιά νά τοϋ παρασχεθή ιατρική περίθαλψις πού
δέν είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή στόν τόπον τής διαμονής
του τότε τό ΙΚΑ συμμετέχει στις δαπάνες μετακινήσεως
Συγκεκριμένα τό ΙΚΑ καταβάλλει τά 4/5 τών έξόδων μεταβάσεως

κα'ι επιστροφής τοϋ άσθενοΰς και όταν πρόκειται γιά
αμέσως ήσφαλισμένον χορηγεί κα'ι ήμερησίαν άποζημίωσιν
Ή άποζημίωσις αύτή καταβάλλεται άπό τήν ήμέρα τής αναχωρήσεως

μέχρι τήν ήμέρα τής εισαγωγής του στό θεραπευτήριο

ή τής επιστροφής του και γιά 10 τό πολύ ήμερες τό δέ
ποσόν εξαρτάται άπό τήν πόλι πρός τήν όποία γίνεται ή μετα
κίνησις

Επίσης ό νόμος προβλέπει και τήν περίπτωσι μετακινήσεως
ένός συνοδού τοϋ αμέσως ήσφαλισμένου ασθενούς όταν
αύτό έπιβάλλεται άπό τήν κατάστασίν του Στήν περίπτωσι
αύτή τό ΙΚΑ καταβάλλει κατά τόν ίδιον τρόπον τά έξοδα μεταβάσεως

και επιστροφής τοϋ συνοδού κα'ι τήν τυχόν ήμερησίαν
άποζημίωσιν

Όταν πρόκειται γιά μετακίνησι ήσφαλισμένου πού έχει
ύποστή έργατικό άτύχημα ή έπαγγελματική άσθένεια τότε
τά έξοδα μετακινήσεως καταβάλλονται έξ ολοκλήρου άπό τό
ΙΚΑ

Πρέπει και έδώ νά διευκρινίσουμε ότι ο'ι δαπάνες μετακινήσεως

είναι στήν ούσία παροχές σέ είδος παρ όλον ότι
καταβάλλονται σέ χρήμα Ετσι σάν προϋπόθεσι γιά τήν χορή
γησίν των άπαιτεΐται νά έχη ό ήσφαλισμένος πραγματοποιήσει
μόνον 50 ή μέρες εργασίας

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Στούς άμέσως ήσφαλισμένους πού δικαιούνται ιατρικής
περιθάλψεως κα'ι στούς συνταξιούχους άναπηρίας τό ΙΚΑ
παρέχει λουτροθεραπεία έφ όσον είναι άναγκαία γιά τήν
θεραπεία τους ή γιά τήν άποκατάστασι τής ικανότητος τους
γιά έργασία Έπ'ι τοϋ παρόντος δέν δικαιούνται λουτροθεραπείας

τά μέλη οικογενείας κα'ι ο'ι άπλοί συνταξιούχοι
Ή Υγειονομική Επιτροπή τοϋ ΙΚΑ έξετάζει όσους έχουν

άνάγκη λουτροθεραπείας κα'ι καθορίζει τόν άριθμό τών λούσεων

κα'ι τήν πηγή πού πρέπει νά πάνε
Γιά τήν λουτροθεραπεία τό ΙΚΑ καταβάλλει
α Τά 3/4 τής δαπάνης τών λούσεων
β Τά 4/5 τών οδοιπορικών έξόδων μεταβάσεως και έπι

στροφής
γ Ημερήσιο έπίδομα άπό τήν ήμέρα τής άναχωρήσεως

μέχρι τήν ήμέρα τής έπιστροφής άπό τήν λουτροπηγή Τό
έπίδομα αύτό είναι τό ίδιο μέ τό έπίδομα πού δικαιούται ό
ήσφαλισμένος λόγω άσθενείας Γι αύτό καταβάλλεται μόνον
αν ό ήσφαλισμένος κατά τήν διάρκειαν τής λουτροθεραπείας
δέν παίρνη έπίδομα άσθενείας

Έάν ό ήσφαλισμένος πού θά κάνη λουτροθεραπεία έχη
άνάγκην συνοδού είναι δυνατόν νά έγκρίνωνται κα'ι γιά τόν
συνοδό μόνον τά έξοδα μετακινήσεως

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Στήν περίπτωσι θανάτου άμέσως ήσφαλισμένου — πού
έχει πραγματοποιήσει 100 ήμερομίσθια τόν προηγούμενον χρόνο
ή κατά τό τελευταίο δεκαπεντάμηνο — ή συνταξιούχου γήρατος
ή άναπηρίας τό ΙΚΑ πληρώνει σήμερα τό ποσόν τών 2.000
δραχμών γιά έξοδα κηδείας Αντίθετα σέ περίπτωσι θανάτου
μελών οικογενείας τοϋ άμέσως ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου

δέν καταβάλλονται πρός τό παρόν έξοδα κηδείας
Τό ποσόν αύτό καταβάλλεται στή χήρα ή αν δέν ύπάρχη

χήρα σέ κεϊνον πού φρόντισε γιά τήν κηδεία Επίσης τό ποσόν
καταβάλλεται χωρίς νά εξετάζεται ή αιτία τοϋ θανάτου
δηλαδή έστω κα'ι αν ό θάνατος προήλθε π χ άπό αύτοκτονία

Ειδικά όμως τό ΙΚΑ φροντίζει γιά τήν κηδεία οποιουδήποτε
άσθενοϋς ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου ή μέλους οικογενείας

του πού πέθανε ένώ ένοσηλεύετο σέ νοσοκομείο ή
κλινική μέ έξοδα τοϋ ΙΚΑ κα'ι έφ όσον δέν παρουσιασθή κανένας
συγγενής του γιά νά φροντίση γιά τήν ταφή του

Έδώ τελειώσαμε τήν άνάλυσι τών διαφόρων παροχών

τοϋ Ι.Κ.Α σέ είδος κα'ι σέ χρήμα Απομένει
νά έξετάσωμε τήν παροχή συντάξεως Επειδή όμως
τό θέμα αύτό μάλλον δέν επείγει πρός τό παρόν
θα τό έξετάσωμε σέ κάποιο άπό τά επόμενα τεύχη



TA
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ

ΜΑΣ

NOUVELLES
DE
LA FAMILLE

ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝ

11 9.68

29 12.68

Ό κ Κωνσταντίνος Γεωργούσης της Άλουμίνας
και ή Δις Βασιλική ΠρίγκαΌ κ Λουκάς Λουκάς της Υπηρεσίας Συντηρήσεως

και ή Δις Γιούλα Μοιραναίου

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ

27 10.68 Ό κ Ιωάννης Παπακωστόπουλος τής Υπηρεσίας
Συντηρήσεως και ή Δις Κωνσταντίνα Μαρίνου

27.11.68 Ό κ Robert Velletaz Βοηθός Προϊσταμένου
Παραγωγής του Χυτηρίου και ή Δις Δανάη Πανα
γιωτοπούλου

1.12.68 Ό κ Μιλτιάδης Κουλελής του Τμήματος Παραγωγής

Ενεργείας και ή Δις Καλλιόπη Μαυρίκου
28.12.68 Ό κ Νικόλαος Μαγκανάρης του Λογιστηρίου

και ή Δις Ιωάννα Κεφάλα
30.1.69 Ή Δις Odile Gerard Γραμματεύς τού Γενικού

Διευθυντού και ό κ Λιολιόπουλος
9 2.69 Ό κ Δημήτριος Βασιληάς των Ηλεκτροδίων και

ή Δις Βάσω Κουντουριώτου
16 2.69 Ό κ Γεώργιος Τσοϋτσος τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως

και ή Δις Μαρία Ανδρέου

ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ

6 9.68 Κόρη Ή κ και ό κ Λάζαρος Σούλης των Διοι¬
κητικών Υπηρεσιών

7.10.68 Κόρη Ή κ και ό κ Όνούφριος Άβραμίδης του
Αλουμινίου

23.10.68 Κόρη Ή κ και ό κ Άγκόπ Μαρδικιάν του
Χυτηρίου

24.10.68 Κόρη Ή κ και ό κ Δήμος Στεφανόπουλος του
Χυτηρίου

5.11.68 Γυιό Ή κ και ό κ Ιωάννης Βαρδάκης τής
Άλουμίνας

13.11.68 Γυιό Ή κ και ό κ Αριστείδης Καλογερόπουλος
του Αλουμινίου

15.11.68 Γυιό Ή κ και ό κ Ραφαήλ Φυρίγος του Χυτηρίου

19.11.68 Κόρη Ή κ και ό κ Σταύρος Δαμουλάκης τής
Υπηρεσίας Συντηρήσεως

30.11.68 Γυιό Ή κ και ό κ Μαρίνης Παναγόπουλος
Εργοδηγός Αλουμινίου

4.12.68 Κόρη Ή κ και ό κ Γεώργιος Σταύρου τής Υπηρεσίας

Συντηρήσεως
21 12.68 Κόρη Ή κ και ό κ Σπυρίδων Άσπρέας Μηχανικός

τών Γεν Τεχν Υπηρεσιών
3 1.69 Γυιό Ή κ και ό κ Marcel Zeller τών Γεν

Τεχνικών Υπηρεσιών
7 1.69 Γυιό Ή κ και ό κ Κωνσταντίνος Στάθης τής

Άλουμίνας
22 1.69 Γυιό Ή κ και ό κ Χριστόφορος Κοϋβδος τής

Άλουμίνας
25 1.69 Κόρη Ή κ και ό κ Νικόλαος Άλμπέρτης τής

Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας
29 1.69 Γυιό Ή κ και ό κ Αριστείδης Τελώνης του

Αλουμινίου
2 2.69 Κόρη Ή κ και ό κ Γεώργιος Στέφος τών

Ηλεκτροδίων
4 2.69 Κόρη Ή κ και ό κ Γεώργιος Κυριαζής τής

Υπηρεσίας Συντηρήσεως
4 2.69 Κόρη Ή κ και ό κ Αλέξανδρος Χατζηνικολαΐ

δης Εργοδηγός Χυτηρίου

FIANÇAILLES

11 9.68 M Constantinos Georgoussis de l'Alumine et Mlle
Vassiliki Pringa

29.12.68 M Loucas Loucas du Service Entretien et Mlle
Youla Miranaiou

MARIAGES

27.10.68 M Ioannis Papacostopoulos du Service Entretien
a épousé Mlle Constantina Marinou

27.11.68 M Robert Velletaz Adjoint au Chef de fabrication
de la Fonderie a épousé Mlle Danaï Panayotopou
lou

1.12.68 M Miltiadis Koulelis du Groupe Énergétique a
épousé Mlle Kalliopi Mavrikou

28 12.68 M Nicolaos Maganaris de la Comptabilité a épousé
Mlle loanna Kefala

30 1.69 Mlle Odile Gerard Secrétaire du Directeur Général
a épousé M Lioliopoulos

9 2.69 M Dimitrios Vassilias des Électrodes a épousé
Mlle Vasso Kountouriotou

16 2.69 M Georgios Tsoutsos du Service Entretien a
épousé Mlle Maria Andreou

NAISSANCES

6 9.68 M Lazaros Soulis des Services Administratifs et
Mme font part de la naissance de leur fille

7.10.68 M Onoufrios Avramidis de l'Aluminium et Mme
font part de la naissance de leur fille

23 10.68 M Agop Mardikian de la Fonderie et Mme font
part de la naissance de leur fille

24.10.68 M Dimos Stefanopoulos de la Fonderie et Mme
font part de la naissance de leur fille

5.11.68 M Ioannis Vardakis de l'Alumine et Mme font
part de la naissance de leur fils

13.11.68 M Aristidis Kalogeropoulos de l'Aluminium et
Mme font part de la naissance de leur fils

15.11.68 M Rafail Fyrigos de la Fonderie et Mme font
part de la naissance de leur fils

19.11.68 M Stavros Damoulakis du Service Entretien et
Mme font part de la naissance de leur fille

30 1 1 68 M Marinis Panagopoulos de l'Aluminium et Mme
font part de la naissance de leur fils

4.12.68 M Georgios Stavrou du Service Entretien et Mme
font part de la naissance de leur fille

21 12.68 M Spyridon Aspreas Ingénieur des Services Techniques

Généraux et Mme font part de la naissance
de leur fille

3 1 69 M Marcel Zeler des Services Techniques Généraux
et Mme font part de la naissance de leur fils

7 1.69 M Constantinos Stathis de l'Alumine et Mme font
part de la naissance de leur fils

22 1.69 M Christoforos Kouvdos de l'Alumine et Mme
font part de la naissance de leur fils

25 1 69 M Nicolaos Albertis du Service Électrique et Mme
font part de la naissance de leur fille

29 1.69 M Aristidis Telonis de l'Aluminium et Mme font
part de la naissance de leur fils

2 2.69 M Georgios Stefos des Électrodes et Mme font
part de la naissance de leur fille

4 2.69 M Georgios Kyriazis du Service Entretien et Mme
font part de la naissance de leur fille

4 2.69 M Alexandres Chatzinicolaïdis Agent Maîtrise
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6 2.69 Κόρη Ή κ και ό κ Γεώργιος Άντύπας της
Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας

16 2.69 Κόρη Ή κ και ό κ Ιωάννης Αργύρης τής
Υπηρεσίας Οικισμού

17 2.69 Γυιό Ή κ και ό κ Maurice Skonieczny Προϊ¬
στάμενος Γεν Αποθήκης Τόν ονόμασαν
Gérald

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Μέ εύχαρίστησι σημειώνομε τις προαγωγές πού έγιναν
τελευταίως στό Εργοστάσιο

— Στήν Άλουμίνα Τήν 1 1 69 ό κ Δημήτριος Κολτσι
δόπουλος προήχθη εις τόν βαθμόν του Υπευθύνου Βάρδιας
και ό κ Εμμανουήλ Τζιρατούδης εις τόν βαθμόν τού Εργοδηγού

— Στό Αλουμίνιο Τήν 15.1.69 ό κ Δημήτριος Κω
τούλας προήχθη εις τόν βαθμόν τού Βοηθού Άρχιεργοδηγού

ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ

Τήν 5.2.69 ό κ Ιωάννης Λεφόπουλος Εργοδηγός
Αλουμινίου μετετέθη εις τό Τμήμα των Ηλεκτροδίων μέ

τόν ίδιον βαθμόν

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καλωσορίζομε τούς νεοπροσληφθέντες στήν Εταιρία μας
μετά τήν 1.12.68 και τούς εύχόμαστε καλή σταδιοδρομία

Στόν Ελεγχο Διαχειρίσεως Σταματίνα Σουλάκου Γραμματεύς

Στήν Υπηρεσία Οικισμού Εύάγγελος Μπακούρος ύπάλ
ληλος

Στήν Αλουμίνα Παναγιώτης Αμούντζας Βασίλειος
Κιρμανίδης Νικόλαος Όντόπουλος Νικόλαος Μπισμπίκας
Βασίλειος Παπάρας Νικόλαος Κανιούρας Δημήτριος Πα
παδήμος Γεώργιος Κοτσάς Γεώργιος Κοτρολός Κωνσταντίνος

Καπουκίνης Νεοκλής Μπράμης Αλέξανδρος Χριστί
δης και Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έργατοτεχνΐτες

Στήν Υπηρεσία Συντηρήσεως Νικόλαος Νικολαντής
τορναδόρος

Στό Λογιστήριο Αικατερίνη Πεντέλη διατρήτρια
Στήν Ηλεκτρολογική Υπηρεσία Θωμάς Παπαβασιλείου

και Αγγελος Μάντσιος Υπομηχανικοί Απόστολος Χον
δρονάσιος Κωνσταντίνος Γεωργίου Ιωάννης Παπαδόπουλος
Παντελής Καπετανάκης Δημήτριος Κατσίφας Σωτήριος Αρ
βανιτίδης Γεώργιος Άντύπας και Νικόλαος Παπαδόπουλος
ήλεκτροτεχνιτες ύπό έκπαίδευσιν

Στήν Υπηρεσία Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών
Ιωάννης Μπαλαγούρας ομαδάρχης

Στήν Υπηρεσία Μέτρων και Ρυθμίσεων Χαράλαμπος
Αδάμ Γεώργιος Δημητρίου Βασίλειος Μπόζοβιτς Νικόλαος

Ράπτης Βάϊος Ρέπορτερ και Αθανάσιος Στρωματιάς έργατο
τεχνϊτες ύπό έκπαίδευσιν

Στό Αλουμίνιο Δημήτριος Σωτηρίου έργατοτεχνίτης

Fonderie et Mme l'ont part de la naissance de leur
fille

6 2.69 M Georgios Antypas du Service Électrique et
Mme font part de la naissance de leur fille

16 2.69 M loannis Argyris du Service Cités et Mme font
part de la naissance de leur fille

17 2.69 M Maurice Skonieczny Chef Magasin Général et
Mme font part de la naissance de leur fils Gérald

NOMINATIONS

C'est avec plaisir que nous citons ci-dessous les nominations
qui sont intervenues récemment à l'Usine

— Alumine le 1.1.69 M Dimitrios Koltsidopoulos a
été nommé Chef de Poste et M Emmanoui Tziratoudis Agent
de Maîtrise

— Aluminium le 15.1.69 M Dimitrios Kotoulas a été
nommé Adjoint au Contremaître

MUTATION

Monsieur loannis Lefopoulos surveillant au Service Aluminium

a été muté à compter du 5 Février 1969 au Service
Électrodes dans les mêmes fonctions

EMBAUCHES DU PERSONNEL

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux embauchés
arrivés après le 1 12.68 et leur présentons nos voeux de prospérité

dans leur nouvelle carrière
Contrôle Gestion Stamatina Soulakou secrétaire
Service Cités Evanguelos Bakouros employé
Alumine Panayotis Amountzas Vassilios Kirmanidis

Nicolaos Ontopoulos Nicolaos Bismbikas Vassilios Paparas
Nicolaos Kaniouras Dimitrios Papadimos Georgios Kotsas
Georgios Kotrolos Constantinos Kapoukinis Neoclis Bramis
Alexandres Christidis et Constantinos Tsoucalas ouvriers

Service Entretien Nicolaos Nicolantis tourneur
Comptabilité Aikaterini Pentcli perforatrice
Service Électrique Thomas Papavassiliou et Anguelos

Mantsios sous-Ingénieurs Apostolos Chondronassios Constantinos

Georgiou loannis Papadopoulos Pantelis Kapetana
kis Dimitrios Katsifas Sotirios Arvanitidis Georgios Antypas
et Nicolaos Papadopoulos électriciens en formation

Manutentions et Transports loannis Balagouras Chef
d'Équipe

Mesures et Régulations Charalambos Adam Georgios
Dimitriou Vassilios Bozovits Nicolaos Raptis Vaïos Reporter
et Athanassios Stromatias ouvriers en formation

Aluminium Dimitrios Sotiriou ouvrier

ARBRE DE NOEL

Le 20 Décembre 1968 à l'occasion de Noël la Société a
organisé au Centre d'Information de l'Aluminium un après

25



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ MATERNELLE D'ASPRA SPITIA

Στις 20 Δεκεμβρίου 1968 ή "Εταιρία διωργύνωσε μιά
Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Κέντρον πληροφοριών Αλουμινίου 

για τά παιδιά τοϋ προσωπικού των Γραφείων "Αθηνών,τά όποια προσεφώνησε ό Γενικός Διευθυντής κ. Massol.
Στήν οικογενειακή αυτή γιορτή είχαν προσκληθή και

τά παιδιά τοϋ Δ. Γιαννάκη, πού ύπήρξε θύμα του άτυχήμα-
τος πού συνέβη στήν Ήλεκτρόλυσι, στις 26.7.1966. Ή
Διεύθυνσις της Εταιρείας τούς επεφύλαξε τήν ίδια στοργική 

υποδοχή, όπως και στά παιδιά τοϋ έν ύπηρεσία προ-
σιυπικού της.

Στό Εργοστάσιο ή Χριστουγεννιάτικη γιορτή διωργα-
νώθηκε, όπως κάθε χρόνο, στήν αίθουσα τοϋ κινηματογράφου
"Απόλλων" τών "Ασπρων Σπιτιών στις 23 και 24 Δεκεμβρίου.
Τις εύχές της Εταιρίας πρός τά παιδιά και τις οϊκογένειές
τους μετέφερε ό κ. Lacroix, Προϊστάμενος Διοικητικών
Υπηρεσιών. "Ακολούθησε ή διανομή τών δώρων και ή γιορτή
έκλεισε μέ μιά κινηματογραφική προβολή, ειδικώς γιά παιδιά.

Ν Η ΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ

Χάρις στις προσπάθειες τοϋ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τών μαθητών τοϋ Δημοτικού Σχολείου Άσπρων
Σπιτιών και μέ τήν ένεργόν συμπαράστασιν της Διευθύνσεως
της Εταιρίας, ή "Εθνική Κυβέρνησις ενέκρινε τήν ϊδρυσιν
μονοθεσίου νηπιαγωγείου στήν πόλι μας.

Ταυτόχρονα σχεδόν ενεκρίθη και ή άπόσπασις μιας νηπιαγωγού, ή όποια μάλιστα τυγχάνει και σύζυγος τοϋ κ.
Κοντούλη, "Εργοδηγού της "Αλουμίνας.

"Ετσι, άπό τις 3 Φεβρουαρίου λειτουργεί τό Νηπιαγωγεϊον
"Ασπρων Σπιτιών, τό όποιον συνεκέντρωσε περίπου 40 παιδιά
της προσχολικής ήλικίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Παραθέτομε πιό κάτω μερικές έπισκέψεις τοϋ "Εργοστασίου 
μας, πού σημειώσαμε κατά τούς τελευταίους 4 μήνες :

Επίσκεψις τοϋ Συλλόγου Ελλήνων "Ορειβατών
Θεσσαλονίκης.
"Επίσκεψις τών μαθητών τοϋ Γυμνασίου Άσπρων
Σπιτιών.
Επίσκεψις τοϋ "Εκδρομικού "Ομίλου Δικηγόρων
Πειραιώς.
Επίσκεψις τής Σχολής "Εθνικής "Αμύνης
"Επίσκεψις τοϋ Ύπουργοϋ Συντονισμού κ. Μακα-
ρέζου, συνοδευομένου ύπό τοϋ κ. Ροδινοΰ-'Ορλάν-
δου, Αναπληρωτού Ύπουργοϋ Συντονισμού, τοϋ
κ. Κυπραίου, Ύπουργοϋ Βιομηχανίας και τοϋ κ.
Εύλαμπίου, Ύφυπουργοΰ Συντονισμού.
"Επίσκεψις τοϋ Επιθεωρητού τοΰ Υπουργείου
"Εσωτερικών.
"Επίσκεψις ομάδος ιατρών τοϋ Ίατρικοϋ Συλλόγου
Λεβαδείας.
"Επίσκεψις μελών τής "Ενώσεως Εύρωπαϊκοϋ Οικονομικού 

Τύπου.
"Επίσκεψις ομάδος Δημοδιδασκάλων περιοχής
"Αθηνών.
Επίσκεψις τής Σχολής Μετεκπαιδεύσεως Αξιωματικών 

τής "Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής.

27 10 68

16 11 68

24 11 68

9 12 68
14 12 68

26. I 69

2. 2 69

5. 2 69

9. 2 69

12. 2 69

midi récréatif destiné aux entants de nos agents d'Athènes
auxquels M. Massol, notre Directeur Général, s'est adressé.

A cette réunion de famille étaient également invités les
enfants de D. Yannakis, victime de l'accident survenu à
l'Électrolyse le 26.7.1966. La Direction de la Société leur a
réservé le même affectueux accueil qu'aux enfants de son
personnel en service.

D'un autre côté, un arbre de Noël a été organisé à Aspra
Spitia, comme chaque année, dans la salle du cinéma "Apollon",
pour les enfants des agents de l'Usine les 23 et 24 Décembre.
A cette occasion, M. Lacroix, Chef des Services Administratifs,
leur a adressé les voeux nombreux de la Société.

La fête s'est terminée par la distribution de cadeaux et la
projection d'un film spécial pour enfants.

Grâce aux efforts de l'Association des Parents et Tuteurs
des Élèves de l'École Primaire d'Aspra Spitia et à l'appui actif
de la Direction de la Société, le Gouvernement National a
approuvé la création d'une classe Maternelle dans notre ville.

En même temps, le détachement de l'institutrice. Mme
Kondouli, épouse de M. Kondoulis, agent de maîtrise de
l'Usine d'Alumine, a été approuvé.

Ainsi, à partir du 3 Février 1969 a commencé à fonctionner
l'École Maternelle d'Aspra Spitia fréquentée par 40 enfants
environ d'âge pré-scolaire.

VISITES

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

27.10.68 Visite du Club des Alpinistes Grecs de Salonique.
16.11.68   Visite des élèves du Gymnase d'Aspra Spitia.

Visite du Club récréatif des Avocats du Pirée.
Visite de l'École de la Défense Nationale.
Visite de M. Makarezos, Ministre de la Coordination, 

accompagné de M. Rodinos - Orlandos, Ministre-Adjoint 

de la Coordination, M. Kypreos.
Ministre de l'Industrie et M. Eflambios, Sous-Secrétaire 

d'État à la Coordination.
Visite de l'Inspecteur du Ministère des Affaires
Intérieures.
Visite d'un groupe de Médecins de l'Association des
Médecins de Levadia.
Visite d'un groupe de Propriétaires de la Presse
Economique Européenne.Visite d'Instituteurs de la région d'Athènes.
Visite de l'École de Formation dlofficiers de la
Gendarmerie.

24. 1 I .68
9.12.68

14.12.68

26 .  I . 69

2. 2.69

5. 2.69

9.
12.

69
69

Ό συνάδελφος - ζωγράφος κ. Δημ. Ανδριανόπουλος
(τοϋ Χημείου) εξέθεσε στο Εντευκτήριο τής Λέσχης
"ΜΕΔΕΩΝ" ώρισμένα άττό τά εργα του, τά όποια άφησαν 

άριστες εντυπώσεις και σχεδόν έπωλήθησαν
ολα. Στήν φωτογραφία διακρίνεται ό ζωγράφος σέ
μιά γωνιά τής εκθέσεως, πού διήρκεσε άπό τ'ις 12
μέχρι τής 15 Δεκεμβρίου 1968.

Notre camarade-peintre, Μ. Dim. Andrianopoulos (du
Laboratoire) a exposé certains de ses oeuvres dans le
local du Club MEDEON; cette exposition a donné une
excellente impression à tous, et, presque toutes les oeuvres
ont été vendues. Sur notre photo, on peut voir le peintre
dans le coin de la salle réservée à cette exposition qui a
duré du 12 au 15 décembre 1968.
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ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τήν Πέμπτη 16 Ιανουαρίου συνήλθαν τά Μέλη της Λέσχης

στήν 3η τακτική Γεν Συνέλευσι πού πραγματοποιήθηκε
στό Εντευκτήριο τής Λέσχης στά Ασπρα Σπίτια Στήν

άρχή 6 προεδρεύων Αντιπρόεδρος του αποχωρούντος Συμβουλίου

κ Νικ Κουτσής έκανε τόν απολογισμό των πεπραγμένοι
τού περασμένου χρόνου χίοριστά γιά κάθε τμήμα Επειτα

έθεσε ύπ όψιν των μελών τήν εκθεσι δαπανών του
1968 — ή όποια και ενεκρίθη — και τελειώνοντας εξέφρασε
τις θερμές ευχαριστίες του πρός τήν Διεύθυνσιν τής Α Ε
Αλουμίνιον τής Ελλάδος γιά τις πολλαπλές Ολικές και ηθικές

προσφορές της καθώς και πρός τά Μέλη γιά τήν συμπα
ράστασίν των και τήν άγάπη των πρός τήν Λέσχην

Αμέσως κατόπιν έγινε ή ψηφοφορία γιά τήν εκλογή τού
νέου Δ Συμβουλίου Οί εκλεγέντες συνήλθαν αργότερα σέ
συνεδρίασι γιά τήν κατανομή των αξιωμάτων ή όποία εχει
ώς έξής

Πρόεδρος Νικ Κούτσης
Αντιπρόεδρος Κιυνσταντίνος Θεοδωρόπουλος
Γεν Γραμματεύς Ειρήνη Μπεκατσώνη
Ταμίας Γεώργιος Καρυδιάς
Μέλη Άθ Πολίτης Νικ Κώττης και

Χρίστος Μπόζοβιτς
Παράλληλα τό νέον Δ Συμβούλιον καθώρισε ώς έξής τις

άρμοδιότητες τού κάθε μέλους του γιά τά διάφορα τμήματα
τής Αέσχης

Ποδόσφαιρον Ράγκπυ ό κ Νικ Κώττης
Βόλλεύ Μπάσκετ Πίγκ-Πόγκ ό κ Χρ Μπόζοβιτς
Τέννις Εκδρομές Χοροί ό κ Νικ Κούτσης
Κινηματογράφος Φιλοτελισμός Μουσική ό κ Κων/νος

Θεοδωρόπουλος
Έντευκτήριον Διαλέξεις Ναυτικά σπόρ ό κ Άθ Πολίτης

Θέατρον Σκάκι ό κ Γεώργ Καρυδιάς
Βιβιλιοθήκη ή Δις Ειρήνη Μπεκατσώνη
Στόν Αντιπρόεδρο κ Θεοδωρόπουλο άνετέθη επίσης ό

προγραμματισμός και συντονισμός όλων τών εκδηλώσεων τής
Λέσχης

Γιά τήν καλύτερη όργάνωσι τών τμημάτων τής Λέσχης
τά κατωτέρω Μέλη έδέχθησαν εύχαρίστως νά προσφέρουν τις
ύπηρεσίες των

Ποδόσφαιρον Ό κ Έμμ Παναγιωτόπουλος προπό
νητής

Βόλλεϋ Οί κκ Γεώργ Μπεγιώργης προπονητής και
Έμμ Χριστοφίδης

Μπάσκετ Οί κκ Γεώργ Παντελίδης προπονητής kuî
Έμμ Νικολής

Τέννις Οί κκ Κων Γαβριηλίδης και Δημ Φιλακουρίδης
Ναυτικά Σπόρ Ή κ Μαίρη Πολίτου και ό κ Λεων

Σαραντίδης
Σκάκι Ό κ Βασ Τασόγλου
Πίγκ-Πόγκ Ό κ Δημ Ξανθόπουλος
Κινηματογράφος Οί κυρίες R David και Μ Πολίτου

καί οί κκ Β M L'houx Ξ Κωνσταντινίδης και Ά Άθανασα
κόπουλος

Θέατρον Οί κυρίες Ί Χριστοφή Κ Δασύρα καί Χ
Ξανθοπούλου

Χοροί Ή κ Σ Κούτση
Φιλοτελισμός Ό κ Ίω Οίκονομάκης
Βιβλιοθήκη Ή κ L Gardebled ή Δις Ε Αγραφιώτου

καί ό κ Α Γαζώνης
Καί τώρα ας ρίξωμε μια ματιά στήν δράσι τής Λέσχης

μας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ

Οπως είναι γνο)στό ή ομάδα τής Λέσχης μας αντιπροσωπεύει
καί φέτος τήν Εταιρία στό πρωτάθλημα Επιχειρήσεων

Τά αποτελέσματα τών πρώτων συναντήσεων έχουν ώς
έξής
10 Ιανουαρίου Μεδεών Ίζόλα
15 Ιανουαρίου Μεδεών ΟΠΑΠ
29 Ιανουαρίου Μεδεών Βιαμάξ

7 Φεβρουαρίου Μεδεών ΔΕΗ
19 Φεβρουαρίου Μεδεών Ολυμπιακή
26 Φεβρουαρίου Μεδεών Ίζόλα

1 4
2 4

1 1

I I I2-0 άνευ άγώνος
3 4

Επίσης στις 9 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε φιλική
συνάντησις μέ τήν όμάδα ΠΑΛΚΟ τών Αθηνών ή όποία
καί άνεδείχθη νικήτρια μέ τέρματα 3-1

ΒΟΛΛΕΥ

Μέ τήν έπίβλεψι τού προπονητού κ Μπεγιώργη ή
όμάδα Βόλλεϋ τής Λέσχης προβαίνει σέ τακτικές προπονήσεις

προκειμένου νά προετοιμασθή γιά τις προσεχείς συναντήσεις

του πρωταθλήματος Επιχειρήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ

Τό τμήμα αύτό δκυργάνωσε έσωτερικούς άγώνες μεταξύ
4 ομάδων τών Μελών γιά νά δοθή ή ευκαιρία στόν προπονητή
κ Παντελίδη νά σχηματίση τήν άντιπροσωπευτική όμάδα τής
Λέσχης γιά τις προσεχείς συναντήσεις

ΣΚΑΚΙ

Συνεχίζονται οί άγώνες πριοταθλήματος μεταξύ τών Μελών

ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ

Εξακολουθούν κάθε Τρίτη οί συγκεντρώσεις σημαντικού
αριθμού φιλοτελιστών κατά τις όποιες γίνονται συζητήσεις
καί ανταλλαγές γραμματοσήμων Αργότερα μάλιστα θά όργα
νωθή στό Εντευκτήριο τής Λέσχης εκθεσις γραμματοσήμων
άπό τις συλλογές τών φιλοτελιστών

ΘΕΑΤΡΟ Ν

Ό Εφορος κ Καρυδιάς καί ή Επιτροπή Θεάτρου εργάζονται

εντατικά καί έτοιμάζουν τό άνέβασμιχ τού θεατρικού
έργου τού Δ Γιαννουκάκη Μειδιάστε παρακαλώ στήν
σκηνή τού κινηματογράφου Απόλλων τών Ασπρων Σπιτιών

Ό ερασιτεχνικός θίασος αποτελείται άπό μέλη τής
Λέσχης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Στά πλαίσια τών δραστηριοτήτων του τό τμήμα κινηματογράφου

παρουσίασε δο)ρεάν γιά τά Μέλη στις 13 Μαρτίου
στό Εντευκτήριο τής Αέσχης τά εργα

JUDEX μεγάλου μήκους
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΚΡΕΝΟΜΠΑ μικρού μήκους

Τελειώνομε παραθέτοντας ένα μικρό μήνυμα τού Δ Συμβουλίου

Αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν όπως εύχαριστή
σωμεν μέσω τών στηλών τοϋ άγαπητοΰ μας περιοδικού τά
Μέλη τής Λέσχης τά όποία προσεφέρθησαν νά απαρτίσουν
τάς διαφόρους Έπιτροπάς δια τήν άγάπην των καί τήν βοή
Οειάν των πρός τό Δ Συμβούλιον διότι άνευ τής συνεργασίας
των 0ά είναι αδύνατος ή δράσις καί ή παρακολούθησις όλων
τών Τμημάτων τής Λέσχης
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Bibliothèque Mme L. Gardebled, Melle Ε. Agrafiotouet M. A. Gazonis.

ELECTION DU NOUVEAU
D'ADMINISTRATION

CONSEIL

Le jeudi 16 janvier les membres du Club se sont rassemblés
en troisième Assemblée Générale Ordinaire dans le local du
Club à Aspra Spitia. Tout d'abord, le Vice-Président du Comité
sortant, M. Nie. Koutsis, qui assurait les fonctions de Président,
a fait le compte rendu des activités de l'année écoulée, pour
chaque section séparément. Il a ensuite fait l'exposé des dépenses 

de l'année 1968—qui furent approuvées par les membres
présents — et a terminé en adressant ses vifs remerciements
à la Direction de la S.A. ALUMINIUM DE GRÈCE pour
son aide tant matérielle que morale, ainsi qu'aux membres
eux-mêmes pour toute leur assistance.

La vote a ensuite eu lieu pour élire le nouveau Comité.
II en est résulté la composition suivante du Conseil d'Administration.

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Membres

M. Nie. Koutsis
M. Gonst. Théodoropoulos
Melle Irini Becatsoni
M. G. Karydias
MM. Ath. Politis, Nie" Kottis, Chr. Bozovits.

M. Nie. Kottis
M. Chr. Bozovits
M. Nie. Koutsis
M. C. Théodoropoulos

Parallèlement, le nouveau Comité a réparti les diverses
responsabilités entre ses membres, pour les sections suivantes :

—-Football, Rugby
—	Volley, Basket, Ping-Pong
—	Tennis, Excursions, Bals
—	Ciné Club, Philatélie, Musique
—	Local, Conférences, Sports nautiques M. Äthan. Politis
—	Théâtre, Échecs	M. G. Karydias
—	Bibliothèque	Melle I. Bécatsoni

M. Théodoropoulos, Vice-Président, est également chargé
de la mise au point du programme et de la coordination de
toutes les manifestations du Club.

Afin de participer à une meilleure organisation du Club,
les membres ci-dessous ont bien voulu accepter d'offrir leurs
services :
—	Football
—	Volley-ball

—	Basket-Bail

—	Tennis
—	Sports nautiques

—	Echecs
—	Ping-Pong
—	Cinéma

—	Théâtre

—	Bals
—	Philatélie

M. Emm. Panayotopoulos (entraîneur).
MM. G. Begiorgis (entraîneur) et Emm.
Christofidis.
MM. G. Pandélidis (entraîneur) et Emm.
Nicolis.
MM. C. Gabrielidis et Dim. Filakouridis.
Mme Mary Politou et M. Léon. Saran-
didis.
M. Vass. Tassoglou.
M. Dim. Xanthopoulos.
Mmes R. David et M. Politou et MM. B.
Michoux, X. Constantinidis et Äthan.
Athanassacopoulos.
Mmes I. Christofi, K. Dessyra et Ch.
Xanthopoulou.
Mme S. Koutsi.
M. J. Economakis.

Jetons maintenant un petit coup d'oeil sur l'activité de
notre Club :

FOOTBALL

Comme vous le savez, l'équipe de notre Club représente
cette année encore la Société dans les tournois Inter-Entreprises.
Les résultats des premières rencontres sont les suivants :

10 janvier MEDEON-IZOLA
15 janvier MEDEON-OPAP
29 janvier MEDEON-VIAMAX
7 février MEDEON-DEH

19 février MEDEON-OLYMPIC

26 février MEDEON-IZOLA

buts 1-4
» 2-4
» 1-1

» 1-11

)) 2-0

» 3-4

(la rencontre
pas eu lieu)

Le 9 février a eu lieu également, une rencontre amicale
avec l'équipe de PALCO d'Athènes qui se termina par la victoire
de cette dernière, buts 3-1.

VOLLEY-BALL

En vue des prochaines rencontres prévues dans le cadre
des tournois Inter-Entreprises, l'équipe de Volley-Ball de notre
Club s'entraîne régulièrement sous la surveillance de M. Begiorgis.

BASKET-BALL

Cette section a organisé des rencontres inter-membres
entre les 4 équipes formées par les membres, afin que l'entraîneur, 

M. Pandélidis, puisse former l'équipe qui représentera
le Club aux rencontres prochaines.

ÉCHECS

Les rencontres du tournoi inter-membres se poursuivent.

PHILATELIE

Tous les mardis continuent à se réunir les nombreux
philatélistes du Club pour discuter et échanger des timbres.
Ils se proposent même d'organiser, plus tard, une exposition
des timbres de leurs collections dans le local du Club.

THÉÂTRE

Le responsable, M. Karydias, et le Comité de la Section
Théâtre, travaillent activement pour préparer le montage de
la pièce de Dim. Yanoukakis intitulée : "Souriez s'il vous plaît"
sur la scène du cinéma "Apollon" d'Aspra Spitia. La troupe
est formée de membres du Club.

CINEMA

Dans le cadre de ses activités, le Ciné-Club a présenté
gratuitement aux membres dans le local du Club, le 13
Mars, les films :"JUDEX"	(longue durée)
"JEUX OLYMPIQUES DE GRENOBLE"     (courte durée)

Et pour terminer, nous vous communiquons ci-après, le
message suivant reçu de la part du Comité du Club :

"Nous tenons à remercier, par l'intermédiaire des colonnes
d'Al-Revue, tous les Membres du Club qui ont bien voulu
participer à la création des divers comités. Sans leur aide précieuse 

le Club se serait vu dans l'impossibilité de poursuivre
ses activités".
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ΠΕΝΘΗ

Τήν Δευτέραν 3 Φεβρουαρίου 1969 άπεβίωσεν αιφνιδίως

σέ ηλικία 46 ετών ό Δημήτριος Σαμαρτζής
Διευθυντής του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Παραλίας
Διστόμου

Ή εϊδησις του θανάτου του προξένησε αληθινή
θλΐψι όχι μόνον στους συνεργάτες του αλλά και σέ
όλους τούς κατοίκους τών Ασπρων Σπιτιών και της
περιοχής

Ή άκεραιότης του χαρακτήρος του ή υποδειγματική
έκτέλεσις των καθηκόντων του ή στοργή πρός

τούς υπαλλήλους του ή προθυμία μέ τήν οποίαν
εξυπηρετούσε τούς ήσφαλισμένους ή γεμάτη καλωσύ
νη συμπεριφορά του προς όλους και ή αγάπη και τό
ενδιαφέρον του γιά τά Ασπρα Σπίτια ήσαν οί βασικές
αρετές και τά γνωρίσματα τοϋ εκλιπόντος Ό θάνατος
του δημιουργεί ενα δυσαναπλήρωτο κενό

Ή νεκρώσιμος ακολουθία έψάλη εις τόν Μητρο
πολιτικόν Ναόν Λεβαδείας χοροστατούντος τοϋ Σε
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ
Νικοδήμου Τήν δέ έκφοράν της σορού τοϋ εκλιπόντος

παρηκολούθησεν ενα πλήθος κόσμου άπό ολην
τήν περιοχήν καθώς και αντιπροσωπεία τής Εταιρίας
μας ύπό τόν Διευθυντήν τοΰ Εργοστασίου κ Paul

Ή ΑΛ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ παρακαλεί τήν οίκο
γένειαν τοΰ Δημητρίου Σαμαρτζή νά δεχθή τά πλέον
ειλικρινή της συλλυπητήρια

DEUILS

Le lundi 3 Février 1969 est subitement décédé à
l'âge de 46 ans Dimitrios SAMARTZIS Directeur de
la Succursale de ΓΙ.Κ.Α de Paralia Distomou

La nouvelle de ce décès a causé la plus grande peine
non seulement à ses collaborateurs mais également à
tous les habitants d'Aspra Spitia et de la région

L'intégrité de son caractère sa conscience professionnelle
son affection envers ses employés la complaisance

avec laquelle il rendait service à tous sa bonté l'affection
et l'intérêt qu'il portait à Aspra Spitia tels étaient les
principaux traits de son caractère Sa mort laisse un
grand vide

Le service funèbre a eu lieu en la Cathédrale de
Lévadia et a été célébré par le T.R le Métropolite de
Thèbes et Lévadia M Nikodimos Une grande foule
venue de toute la région ainsi qu'une délégation de
notre Société avec le Directeur de l'Usine M PAUL
assistèrent à ces funérailles

AL-REVUE présente à la famille de Dimitrios
Samartzis ses condoléances les plus sincères

01 ΤΡΕΙΣ IEPAPXAI

Τοϋ κ Xp Καρπούζη
θεολόγου

Δ ντοΰ Γυμνασίου Ασπρων Σπιτιών

Συχνά διαβάζουμε ή ακούμε νά γίνεται λόγος γιά τόν
έλληνοχριστιανικόν πολιτισμόν Αποτελεί τήν βάσιν τοϋ

σημερινού

Δυτικού πολιτισμού Δυστυχώς όμως πολλοί εγκαταλείπουν

αύτη τήν βάσιν γιά νά ζητήσουν λύσεις τών προβλημάτων

των και τών αμφιβολιών των εις άνθρωπίνους σκέψεις

πολλάς φοράς σκοτεινών εγκεφάλων Ό ελληνοχριστιανικός

πολιτισμός προήλθε άπό τήν ένωσιν τής χριστιανικής
αγάπης μέ τό έλληνικόν πνεύμα Σήμερα ή άνθρωπότης

έχει άπόλυτη ανάγκη καθοδηγήσεως Ή άλματώδης τεχνική
άνάπτυξις τήν άπεμάκρυνε άπό τόν όρθόν ήθικόν κα'ι πνευματικόν

προσανατολισμόν
Εις τάς 30 Ιανουαρίου ή ελληνική Παιδεία έώρτασε τήν

μνήμην τών Τριών Ιεραρχών προστατών τών Γραμμάτων ΟΊ
τρεις αύτοί φωστήρες τής τρισηλίου θεότητος δέν είναι

μόνον υποδείγματα Ιεραρχών άλλα είναι και οί βασικοί θε
μελιωτα'ι τοϋ ελληνοχριστιανικού πολιτισμού Θά μπορούσαν
οι Τρεις Ίεράρχαι — Βασίλειος ό Μέγας Γρηγόριος ό Να
ζιανζηνός και Ιωάννης ό Χρυσόστομος — νά ήσαν και δικοί
μας οδηγοί Αύτο'ι πού θά απαντούσαν εις τάς πνευματικάς
άνησυχίας μας εις τούς ηθικούς προβληματισμούς μας

Ό χώρος δέν μας επιτρέπει νά πραγματοποιήσωμε ένα
μεγάλον περίπατον εις τό περιβόλι τής σοφίας των Θά
άρκεσθοϋμε μόνον εις μίαν παρουσίασιν λίγα βιογραφικά
στοιχεία ένα χαρακτηριστικό έπεισόδιο άπό τήν ζωή τους μιά
έκφραστική διδασκαλία της

Ό Μέγας Βασίλειος έγεννήθη τό 330 μ.Χ ε'ις τήν Καισά
ρειαν τής Καππαδοκίας Μεγάλην έπίδρασιν εις τήν διαμόρ
φωσιν τοϋ χαρακτήρος του είχεν ή εύσεβεστάτη μήτηρ του
Έμμέλεια ή όποία τοϋ έδωσε χριστιανικήν άνατροφήν Έσπού
δασεν εις τήν Κωνσταντινούπολιν κα'ι τάς Αθήνας όπου έλαβε
τήν πληρεστέραν διό τήν έποχήν έκείνην μόρφωσιν Μετά τήν
θαυμαστήν θητείαν του ε'ις τάς τάξεις τών μοναχών κα'ι τόν
βαθμόν τοϋ πρεσβυτέρου χειροτονείται επίσκοπος Καισαρείας
οπου άφησε νά ρεύση όλος ό ποταμός τής καλωσύνης του
ύλοποιηθείσης διά πλείστων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Σ ο
φία κα'ι ε ύ π ο ι ΐ α δύο άρετα'ι τοϋ Μεγάλου Βασιλείου α'ι
όποΐαι συμπληρούμεναι διά τής ήρωικότητος άποτελοϋν
ένα αξιοζήλευτο τρίπτυχον

Νά κα'ι ό ήρωισμός του Ό αιρετικός αύτοκράτωρ Ούάλης
διά τοϋ υπάρχου Μοδέστου έζήτησεν άπό τόν Βασίλειον νά
άπαρνηθή τήν όρθήν πίστιν του κα'ι νά γίνη αιρετικός Ματαίως
ό Μόδεστος επεχείρησε νά τόν έκφοβίση άπειλών μέ δήμευσιν
περιουσίας έξορίαν βασανιστήρια και θάνατον

Ό Μέγας Ιεράρχης τοϋ άπήντησε
Τίποτε άπό αύτά δέν μέ φοβίζει Ή μόνη μου περιουσία

είναι όλίγα παλαιά ενδύματα κα'ι βιβλία ή εξορία κα'ι τά βασανιστήρια

δέν μέ τρομάζουν διότι τό άσθενές μου σώμα ταχέως
θά ύποκύψη τόν δέ θάνατον τόν θεωρώ εύεργέτην διότι θά μέ
ένώση ταχύτερον μετά τοϋ Θεού

Ό Μέγας Βασίλειος θεωρείται κα'ι ώς ό Παιδαγωγός τής
νεότητος Ας ϊδωμεν μερικά παραγγέλματά του

Τό ήθος τοϋ μαθητού πρέπει νά είναι πράον Αρετή του
νά τιμά κα'ι νά άγαπά τόν διδάσκαλον ώς πατέρα νά προσπαθή
δέ νά μιμήται αύτόν Ό νέος πρέπει νά θέτη σκοπόν εις τήν
ζωήν του κα'ι νά προσπαθή νά τόν έκπληρώση Νά είναι έκλε
κτικός οπως ή μέλισσα κα'ι πείσμων όπως ό καλός άθλητής
ό όποιος προπονείται συνεχώς διά νά άντεπεξέλθη νικηφόρως
εις τόν άγώνα

Αντίθετος τοΰ δραστήριου κα'ι μαχητικού Βασιλείου ό
αύτάδελφός του Γρηγόριος ό όποιος διακρίνεται διά τήν έσω
στρέφειάν του τήν γαλήνην και τήν ταπεινότητά του Έγεννήθη
τό 329 μ.Χ κα'ι ή μητέρα του Νόννη τόν άνέθρεψε χριστιανικώς
Έσπούδασε ε'ις τήν Καισάρειαν τής Καππαδοκίας τήν Καισά
ρειαν τής Παλαιστίνης τήν Άλεξάνδρειαν και τέλος ε'ις τάς
Αθήνας Ακολούθως ό γαλήνιος χαρακτήρ του εύρεν ασυλον
εις τόν μοναχικόν βίον Άργότερον έχειροτονήθη πρεσβύτερος
κα'ι κατόπιν έπίσκοπος Ή μεγάλη χριστιανική μόρφωσίς του
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και ή ρητορική δεινότης του επεβλήθησαν δια των πέντε θεολογικών

λόγων τους όποιους έξεφώνησε ε'ις τήν Κωνσταντινούπολη

δια να καταπολεμήση τους αιρετικούς
Ενεκα των προσόντων του — άκεραιότης χαρακτήρος

πολυμάθεια ρητορική Ικανότης — εξελέγη τό 380 μ Χ Αρχιεπίσκοπος

Κωνσταντινουπόλεως Και τότε διέλαμψεν ή ταπεινοφροσύνη

τοΰ Γρηγορίου Μερικοί επίσκοποι λόγω αντιζηλίας
ήμφεσβήτησαν τήν εγκυρότητα τής εκλογής του Κατόπιν τούτων

ό Γρηγόριος δια να μή έπιφέρη διάσπασιν και άνωμαλίαν
εις τήν έκκλησίαν παρητήθη τοΰ θρόνου Εγκατέλειψε δόξαν και
τιμάς δια να διαφύλαξη ώς κόρην οφθαλμού τήν ενότητα τής
Εκκλησίας Ό μεγάλος αύτός άνήρ άπέθανε τό 390 μ.Χ

Ό Γρηγόριος ό Θεολόγος αναφερόμενος ε'ις τήν πτώσιν
τοϋ άνθρωπου και τά έπακόλουθά της γράφει Ό άνθρωπος
διά τοϋ άμαρτήματος τών πρωτοπλάστων άπώλεσεν τοϋ γένους

τήν λαμπρότητα Επαυσεν ύφισταμένη ή συνάφεια αύτοϋ
προς τόν Δημιουργόν του διότι κατέστη άνίκανος νά συλλαμ
βάνη θείας έννοιας ώστε νά άνάγεται πρός τόν πραγματικόν
Θεόν και κατήντησεν αύτός τό τιμιώτατον δημιούργημα νά
ταπεινωθή ε'ις τοιούτον βαθμόν ώστε νά λησμονήση τόν

Δημιουργόν

του νά λατρεύση ώς Θεούς άψυχα είδωλα και νά
καταστή δούλος τής άμαρτίας και άνάξιος πολλάκις νά ονομάζεται

άνθρωπος
Ίδετε ποίας θαυμαστάς γυναίκας έχουσιν οι χριστιανοί

είπεν ό περίφημος ειδωλολάτρης φιλόσοφος Λιβάνιος διά νά
τονίση τάς άρετάς τής Άνθούσης μητέρας τοϋ Ιωάννου Χρυσοστόμου

τοϋ τρίτου Ίεράρχου ό όποιος έγεννήθη τό 345 μ.Χ
εις τήν Άντιόχειαν

Τάς άρετάς τής μητέρας διέκρινε ό Λιβάνιος εις τήν άγωγήν
τοϋ μαθητού του Ιωάννου ό όποιος άπό τήν νεαράν του ήλι
κίαν διεκρίθη διά τήν εύστροφίαν τοϋ πνεύματος του και τήν
ρητορικήν ίκανότητά του Διά τούτο δικαίως άπεκλήθη Χρυσόστομος

Άφοϋ διήλθε έπαξίως τούς δύο πρώτους ιερατικούς βαθμούς

τό 397 άνεδείχθη παρά τήν θέλησίν του Αρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως Παραλλήλως με τήν άλλην του δράσιν
ήγωνίσθη διά τόν ήθικόν καθαρμόν πρός πάσαν κατεύθυνσιν
Άπό τοϋ παλατιού μέχρι τοϋ τελευταίου πολίτου άπό τοϋ επισκόπου

μέχρι τοΰ τελευταίου μοναχού Δέν έκλονίσθη άπό τάς
άπειλάς δέν έσίγησε μέ τήν πρώτην έξορίαν 403 μ.Χ και διά
τήν αύτοκράτειρα Εύδοξίαν είπε Πάλιν ή Ήρωδιάς μαίνεται
πάλιν τήν κεφαλήν τοϋ Ιωάννου έπί πινάκι ζητεί Αποτέλεσμα
ή δευτέρα έξορία 404-407 ή όποία άπέβη έξοντωτική διά
τόν φλογερόν έκεΐνον κήρυκα Καθώς πέθαινε έψιθύρησε

Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν
Άπό τό περιβόλι τής διδασκαλίας τοϋ Ιωάννου έντοπί

ζομεν δύο σημεία αναφερόμενα ε'ις τόν πλοϋτον και τήν άνθρω
πίνην δύναμιν και δόξαν Δέν καταδικάζω τόν μή δι άρπαγής
κτηθέντα πλοϋτον ούδέ και τούς πλουσίους διότι ό πλούτος
δέν είναι κάτι τό κακόν καταδικαστέα είναι ή παράνομος αύτοϋ
άπόκτησις και ή κακή αύτοϋ χρήσις οφειλομένη εις τήν άλαζο
νείαν και άπανθρωπίαν μερικών πλουσίων δούλων τοϋ πλούτου
των εις τάς χείρας τών όποιων ό πλούτος καθίσταται ύπη
ρέτης άδικίας και όργανον ταπεινώσεως τοϋ άλλου άνθρώπου
ΟΊ πλούσιοι είναι οί οικονόμοι τών παρά τοΰ Θεοΰ δοθέντων
εις αύτούς διαχειριστα'ι τών άγαθών τοΰ Θεοϋ έπιταχθέντες
αύτά διανέμειν εις τούς πενομένους έκ τών συνανθρώπων των

ΕΊς τόν πρός Εύτρόπιον λόγον ό Ιωάννης μεταξύ άλλων
παρατηρεί Ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης
Ποΰ είναι τώρα ή λαμπρά στολή τοϋ ύπάτου Ό Εύτρόπιος
ήτο περιπεσών εις δυσμένειαν Υπουργός Ποΰ ο'ι κρότοι και
οι στέφανοι ποΰ ό τής πόλεως θόρυβος ποΰ αϊ κολακεϊαι
Ολα εκείνα έφυγαν και ό άνεμος ό όποιος έφύσηξε τά μέν

φύλλα κατέρριψε τό δέ δένδρον έδειξε γυμνόν και άπό τής
ρίζης σειόμενον Ποϋ είναι τώρα ο'ι πεπλασμένοι φίλοι Ποΰ
είναι τά συμπόσια και τά δείπνα Νύκτα ήσαν ολα εκείνα και
ονειρον και μόλις έγινε ημέρα έξηφανίσθησαν άνθη ήσαν έαρινά
και μόλις παρήλθε τό εαρ όλα έμαράνθησαν καπνός ήσαν και
διελύθη άράχνη ήσαν και διεσπάσθη

Έλπίζομεν ότι ό περίπατος αύτός έβοήθησεν εις μίαν
μικράν μύησιν τής διδασκαλίας τών Τριών Ιεραρχών Ότι
έκέντρισε τό ενδιαφέρον μας διά μίαν καλυτέραν γνωριμίαν
μέ τούς θεμελιωτάς τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμού Όσοι
επιδιώκουν εις τήν ζωήν των κάτι άνώτερον άπό τήν ύλικήν
άπόλαυσιν ας τούς αναζητήσουν

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΑΣ

1 23456789 10

οριζοντίως
1 Περιζήτητα άλλά καμμιά φορά και έπικίνδυνα φαγώσιμα

δημ
2 Είδος μάλλινου ύφάσματος δημ — Ή τελευταία τάξις

τοΰ Δημοτικού
3 Πρόθεσις τής άρχαίας — Εκατό γαλλικά τετρ μέτρα —

Μέλος τοΰ οργανισμού αύτοϋ είναι και ή Ελλάς
4 ΑύτοΊ έχουν λύσει τό οικονομικό τους πρόβλημα αιτ
5 Μπορεί νά είναι πρώτος άλλά καί τελευταίος — Γαλλικός

χρυσός
6 Υπέστη πολλούς ό Ίησοΰς κατά τήν δίκην Του
7 Γνωστό πρακτορείο ειδήσεων — Μουσικός φθόγγος —

Άντιστρεφόμενο σημαίνει δυό φορές
8 Ετσι γελάνε συνήθως ο'ι καλόκαρδοι άντιοτρ δημ —

Αντιστροφή προθέσεως
9 Ό άριθμός 25 1

— Άγριο άρπακτικό πουλί δημ
Ι0 Μουσικός φθόγγος — Ναυτικόν παράγγελμα

καθέτως
1 Ενα συρτάρι γιά λεφτά τουρκ
2 Πόθος μεράκι άντιστρ δημ
3 Τό 350 άντίστροφα — Τό πιεστήριον τής δημοτικής γεν
4 Ή γραμμή τήν όποία σχηματίζει τό σκάφος πού ήρεμεϊ

γεν
5 Μεγάλη πόλις τής Κεντρ Αργεντινής ένάρθρως
6 Επιφώνημα — Λεπτό και μαλακό δέρμα
7 Πόλις τής Πολωνίας νοτίως τής Βαρσοβίας — Ι5Ι άντιστρ
8 Τό ξίφος οτά άρχαΐα γεν — Άντιστρεφόμενο ρωτάει
9 Πόλις — Χοιρινός άλλά άρχαιοπρεπώς

Ι0 Δεικτική άντωνυμία πού σημαίνει τέτοιος κατά τό μέγεθος
ή τό ποσόν

Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
οριζοντίως

i ακακιαν — ωη 2 χολιασμα 3 παρμα — τω
4 αρηπ πηρα — μασαω 5 ισραηλινα 6 ασια — τι
βε(ριασ 7 στα(χυσ — ne εν — ιοι 8 κανταρ —
αρω 9 σταρ — at ta ι0 συειοσ — απα

καθέτως
i αρπα — ασκοσ 2 αριστα 3 αχρησιαν 4 κομπρα

— τσι 5 ιλα — nato 6 αι—μητερασ 7 ναταλι γουντ
8 σωσιβια 9 ωμ — ανεθραπ παρθενα ι0 η αθωα
— ΙΩΤΑ

30






