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ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ κ. BERNARD DURAND

Τή στιγμή πού γράφω αυτές τις γραμμές χάριν
της «ΑΛ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ» μοϋ έρχεται αύθόρμητα
στό νου μια τταληά άνάμνησι : είναι εκείνη τών πρώτων
μου επαφών μέ τους ιθύνοντας της Péchiney, το
I960, κατά τήν διάρκεια μιας προηγουμένης αποστολής 

μου στήν Ελλάδα, τήν εποχή πού συνεζητοΰντο
οί συμφωνίες οί όποιες εμελλον νά καταλήξουν
εις τήν 'ίδρυσιν της Εταιρίας ((Αλουμίνιον της
Ελλάδος».

Δέκα χρόνια αργότερα, ύπήρξε για μένα πηγή πολύ
μεγάλης ικανοποιήσεως τό γεγονός δτι σέ μία από
τΙς πρώτες μου έπισκέψεις έκτός τών Αθηνών, ώς
Πρέσβυς τής Γαλλικής Δημοκρατίας στήν "Ελλάδα,
μετέβην στα "Ασπρα Σπίτια, κατόπιν προσκλήσεωςτου κ. Marchandise, Προέδρου της Α.Ε. Αλουμίνιον 

τής Ελλάδος, και τοΰ κ. Massol, Γενικού
Διευθυντού, καΐ διεπίστωσα επί τόπου τήν λαμπρή
έπιτυχία τής Επιχειρήσεως, πού γεννήθηκε άπό τις
συμφωνίες μεταξύ τής Εταιρίας Péchiney καΐ τής
Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Διατηρώ στή μνήμη μου πολύ ζωηρά τα αισθήματα
θαυμασμού, τα όποια δοκίμασα παρατηρώντας μέ
εύχαρίστησι γιά πρώτη φορά, μια άπό εκείνες τις
λαμπρές ημέρες του Φθινοπώρου, πού ή Ελλάδα έπι-
φυλάσσει σαν έκπληξι στούς επισκέπτες της, τήν πόλι
τών "Ασπρων Σπιτιών και τό βιομηχανικό συγκρότημα, 

πού δημιουργήθηκαν σέ λίγα χρόνια σ' ένα μέρος,
τοΰ όποιου ή ομορφιά δέν μετεβλήθη μέ κανένα τρόπο
από τόν άνθρωπο.

Δέν εχω πρόθεσι νά έπεκταθώ στήν βιομηχανική
έπιτυχία, πού παρουσιάζει τό Αλουμίνιον τής "Ελλάδος. 

"Αλλοι, περισσότερο ειδικοί άπό μένα, τό έχουν
ήδη κάνει, καί, έξ άλλου, τό πρόγραμμα τής επεκτάσεως 

πού βρίσκεται ύπό έκτέλεσιν, άποτελεΐ τήν καλύτερη 

μαρτυρία αυτής τής έπιτυχίας και του δυναμισμού 

τής Επιχειρήσεως. Άντ' αύτοΰ, θά ήθελα νά
υπογραμμίσω, δτι ή 'ίδρυσις τής Εταιρίας «Αλουμίνιον 

τής Ελλάδος» άποτελεΐ μια σημαντική ήμερομη-
νία στήν ιστορία τών έλληνο-γαλλικών σχέσεων. Βρίσκεται 

στήν άρχή τής δημιουργίας, μεταξύ Ελλάδος
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και Γαλλίας σχέσεων μέ καινούργιο χαρακτήρα Γάλλοι

μηχανικοί άρχιεργοδηγοί και τεχνίτες ήλθαν να
εγκατασταθούν σ αύτη τήν χώρα και νά τήν βοηθήσουν

να έπωφεληθή από τήν τεχνική τους και άττό τήν
πείρα τους σε μια βιομηχανία πρός τήν όποια ή Ελλάς

είχε μια φυσική ροπή Άπό τήν πλευρά τους
έλληνες εργαζόμενοι και στελέχη πήγαν στή Γαλλία
για νά αποκτήσουν μέτήν βοήθεια τής Péchiney μια
τεχνική κατάρτισι τήν οποίαν διηυκόλυνε πολύ ή
έμφυτη ευφυΐα τους και ή ίκανότητά τους να προσαρ
μόζωνται γρήγορα σέ καινούργια καθήκοντα Μπορούμε

λοιπόν νά πούμε οτι μέσω τοΰ Αλουμινίου
τής Ελλάδος μια καινούργια Γαλλία μέ επιτυχία σέ
μια βιομηχανία μέ παγκόσμια ακτινοβολία έγινε γνωστή

στήν Ελλάδα Στήν πόλι αΰτή των Ασπρων Σπιτιών

ή όποία άριθμεΐ σήμερα μερικές χιλιάδες κατοίκων

οί Γάλλοι μαθαίνουν νά μιλάνε έλληνικά καί οί
Ελληνες γαλλικά Αυτό εχει σάν άποτέλεσμα μιά καλύτερη

κατανόησι μεταξύ διαφορετικών στοιχείων
τών δύο λαών οί όποιοι έκ φύσεως διέκειντο άνέκα
θεν φιλικά ό ενας πρός τόν άλλον

Άπό αΰτή τήν παραδειγματική πείρα ό έκπρό
σωπος τής Γαλλίας δέν μπορεί παρά νά χαίρεται
ενώ ταυτόχρονα συγχαίρει τά μέλη τής έλληνο-γαλ
λικής κοινότητος τών Άσπρων Σπιτιών πρός τά
όποια είναι εύτυχής πού απευθύνει ενα πολύ εγκάρδιο

χαιρετισμό

UN MESSAGE DE

S.E L'AMBASSADEUR

DE FRANCE

M BERNARD DURAND

Au moment d'écrire ces lignes à l'intention
de la revue AL un souvenir déjà ancien
me revient naturellement à l'esprit c'est
celui de mes premières rencontres avec les
dirigeants de Péchiney en 1960 lors d'une
précédente mission en Grèce à l'époque où
s'ébauchaient les accords qui devaient aboutir

à la formation de la Société Aluminium
de Grèce

Dix ans plus tard ce fut pour moi une
source de très grande satisfaction qu'une
de mes premières visites hors d'Athènes
comme Ambassadeur de la République Française

en Grèce ait été de me rendre à Aspra
Spitia à l'invitation de M Marchandise
Président de l'Aluminium de Grèce et de
M Massol Directeur Général constater sur
place la remarquable réussite de l'entreprise
née de l'accord passé entre la Société Péchiney

et le Gouvernement Grec
Je garde très précis à la mémoire le sentiment

d'émerveillement que j'ai éprouvé en
contemplant pour la première fois par une
des ces éclatantes journées d'automne dont
la Grèce réserve la surprise à ses visiteurs
la ville d'Aspra Spitia et le complexe industriel

qui en quelques années ont été édifiés
dans un site dont la beauté n'a en aucune
manière été altérée par l'homme

Mon propos n'est pas de m'étendre sur
la réussite industrielle que représente l'Aluminium

de Grèce D'autres beaucoup plus
qualifiés que moi l'ont fait déjà et d'ailleurs
les programmes de développement qui sont
en cours d'application constituent le meilleur

témoignage de cette réussite et du
dynamisme

de l'entreprise Je voudrais en revanche

souligner que la création de la Société

Aluminium de Grèce marque dans
l'histoire des relations franco-grecques une
date importante Elle est à l'origine de l'établissement

entre la France et la Grèce de
rapports d'un caractère nouveau Des ingénieurs

des contremaîtres des ouvriers français
sont venus s'installer dans ce pays et le

faire bénéficier de leurs techniques et de leur
expérience dans une industrie pour laquelle
la Grèce avait une vocation naturelle De leur
côté cadres et mains-d'œuvre grecs sont venus
acquérir en France sous les auspices de la
Société Péchiney une formation technique
que leurs qualités naturelles d'intelligence et
d'adaptation rapide aux tâches nouvelles ont
grandement facilité On peut donc dire qu'à
travers l'Aluminium de Grèce c'est une France
nouvelle à la pointe du progrès dans une
industrie dont le rayonnement est mondial
que la Grèce a appris à connaître Dans cette
ville d'Aspra Spitia qui compte maintenant
plusieurs milliers d'habitants les Français
s'exercent à parler grec et les Grecs à parler
français Il en résulte une meilleure compréhension

entre éléments divers de deux peuples
qui ont toujours été naturellement portés

l'un vers l'autre
De cette expérience exemplaire le représentant

de la France ne peut que se réjouir en
même temps que féliciter les membres de la
communauté franco-grecque d'Aspra Spitia
auxquels il est heureux d'adresser un salut
très cordial
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Θηβαι. Μερική αττοψις της πόλεως. Thèbes. Vue partielle de la ville.

ΘΗΒΑΙ THEBES

Μετά την ττσρουσίασι τοϋ Χρίσου και της "Ιτέας
στό περασμένο τεύχος, άφήνομε τόν Νομό Φωκίδος,
για να βρεθούμε στό ανατολικό τμήμα τοϋ Νομού
Βοιωτίας και να κάνωμε τήν γνωριμία με τήν Θήβα,
όπως λέγεται πιό άπλα ή πρωτεύουσα τής ομωνύμου
Επαρχίας.

Ή Θήβα είναι ενα σπουδαίο επαρχιακό κέντρο και
ή μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλις τής Βοιωτίας. Κατά
τήν αρχαιότητα ήταν μία από τις πιό σημαντικές πόλεις 

τής Ελλάδας και ή ιστορία της είναι πολύ ενδιαφέρουσα.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΣ

Ξεκινώντας από τα "Ασπρα Σπίτια και ακολουθώντας τόν
δρόμο πρός τήν Αθήνα φθάνομε ϋστερα από 82 χλμ. στήν είσοδο 

τοϋ συνοικισμού Πυρί, στό σημείο πού στρίβομε αριστερά

Nous vous avons présenté, dans notre dernier
numéro, Hrisson et Itéa. Quittons maintenant le
Département de Phocide pour nous retrouver à
l'Est du Département de Béotie et faire ainsi connaissance 

de Thèbes, capitale de la région.
Thèbes représente un centre de province très

important, c'est aussi la ville de Béotie qui a la
plus grosse population. Jadis, Thèbes était une des
plus importantes villes de Grèce et son histoire
est très intéressante.

LA VILLE D'AUJOURD'HUI
En partant d'Aspra Spitia et en suivant la route

d'Athènes, à une distance de 82 km., nous arrivons à
l'entrée du quartier de Pyri juste avant le tournant qui
conduit à la route nationale d'Athènes-Lamia. Si nous
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για νά βγούμε στήν εθνική όδό Άθηνών-Λαμίας Αν συνεχί
σωμε εΰθεΐα θα διασχίσωμε τό Πυρί και ϋστερα άττό άλλα 2

χλμ θα βρεθούμε στό κέντρον των Θηβών

Πρώτη έντύπωσι ή καλή ρυμοτομία τής πόλεως μέ τούς
φαρδεϊς κεντρικούς δρόμους από τούς οποίους ό πιό όμορφος
είναι ή όδός Πινδάρου μέ τ'ις δενδροστοιχίες και τήν νησίδα
ασφαλείας στή μέση γεμάτη θάμνους και λουλούδια Ή κανονική

ρυμοτομία ήταν τό μοναδικό καλό επακόλουθο τών
καταστρεπτικών σεισμών τοΰ 1853 1893 και 1914 Τό σχέδιο
πόλεως χρονολογείται άπό τό 1864

Δεύτερη έντύπωσι ή ειρηνική συνύπαρξι στό κέντρο τής
πόλεως παληών οικοδομών χωρίς ομορφιά ή καλλιτεχνική άξία
μέ σύγχρονα πολυώροφα κτίρια Και άνάμεσά τους άνασκαφές
σέ περιωρισμένη έκτασι πού χάσκουν σάν ανοιχτές πληγές
Οπως είναι σήμερα οϋτε τό μεγάλο ενδιαφέρον τοϋ επισκέπτη

προκαλούν οϋτε για στολίδι τής πόλεως μπορεί να θεωρηθούν
Και εδώ άκριβώς βρίσκεται τό οξύτερο πρόβλημα τής

πόλεως Ή Θήβα είναι χτισμένη πάνω άκριβώς στά ερείπια
τής άρχαίας Καδμείας Μιά συστηματική άνασκαφή σέ μεγάλη
έκτασι θά άποκαλύψη χωρίς άμφιβολία άνεκτίμητους θησαυρούς
και μιά μερική άναστήλωσις θά καταστήση τήν πόλι ένα άπό τά
πιό σημαντικά κέντρα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Ομως ή
πραγματοποίησις άπαιτεί πολλά χρήματα κυρίως γιά άπαλλο
τριώσεις πού δέν είναι εύκολο νά έξευρεθοΰν Παράλληλα γιά
νά διασωθούν οι θαμμένοι θησαυροί έχει άπαγορευθή ή άνοι
κοδόμησις στό κεντρικό τμήμα τής πόλεως πού μένει αναγκαστικά

άναξιοποίητο
Ή Θήβα είναι χτισμένη πάνω σέ μιά λοφώδη περιοχή πού

άρχίζει άπό τις ύπώρειες τοϋ Κιθαιρώνα και σβήνει χαμηλά στό
θηβαϊκό λεκανοπέδιο Εχει ύψόμετρο 180 μ και τής ανήκει μιά
έκτασι 144 τετρ χιλμ άπό τά όποια τά 88,5 είναι γεωργική γή
κα'ι τά 49,5 βοσκότοποι Μαζύ μέ τούς οικισμούς Πυρί Τάχι
Σφαγεία Αγ Θεόδωροι και Προσφυγικός Συνοικισμός άπο
τελεΐ ενιαίο Δήμο μέ πληθυσμό 22-25 χιλ κατοίκων όπως μας
είπε ό συμπαθέστατος και πολύ δραστήριος Δήμαρχος τών Θη

continuons tout droit nous traversons Pyri et à 2 kilomètres

nous sommes au centre de Thèbes
La ville à première vue est de belle apparence ses

rues sont larges bien alignées La plus importante la
rue Pindarou est bordée d'arbres et séparée en deux
tronçons par une allée de buissons et de fleurs L'alignement

des habitations est la seule conséquence heureuse

des tremblements de terre dévastateurs de 1853
1893 et 1914 Le plan d'urbanisme daïe de 1864

Au centre mémo de la ville des anciens bâtiments
sans aucun charme ni valeur artistique côtoient les
immeubles modernes sans toutefois choquer Là aussi
des fouilles ont éventré le sol qui demeure tel une plaie
béante Ces fouilles telles qu'elles se présentent aujourd'hui

n'ont aucun intérêt pour le visiteur et ne contribuent

en aucun cas à l'embellissement de la ville
C'est là d'ailleurs le problème le plus aigu de la ville
Thèbes est construite exactement sur les ruines de
l'ancienne Cadmée Des fouilles systématiques effectuées

sur une grande superficie feront apparaître
sans aucun doute des trésors d'une inestimable valeur

et une certaine restauration pourra rendre la ville
de Thèbes un de plus importants centres archéologiques

Mais ce travail demande beaucoup de ressources
surtout pour l'expropriation des terrains ce qui est

très difficile à réaliser Parallèlement afin de conserver
les trésors enterrés il a été défendu de construire en
certains points du centre de la ville qui restent obligatoirement

inexploitables
Thèbes se trouve sur les collines qui s'étendent au

pied de Kithéron jusqu'à la plaine à une altitude de
180 m sur une superficie de 144 km dont 88,5 sont en
terre cultivable et 49,5 en pâturages Avec les cités de
Pyri Te.hi Sfaghia Aghii Théodori et le quartier des
Réfugiés elle forme une seule Commune de 22 à 25.000

Τμήμα τοϋ πάρκου και τής αιθούσης τοΰ Συλλόγου Φιλοπροόδων

Ό Επαμεινώνδας
Une partie du parc et de la salie du Club Epami
nondas
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βών κ Καραμαγκιώλης κατά τήν διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας

πού είχαμε στό Γραφείο του Πρέπει φυσικά να σημειω
θή οτι 3-4 χιλ άτομα δέν αποτελούν μονίμους κατοίκους άλλα
διακινούνται λόγω των έργων πού γίνονται στήν περιοχή κυρίως

των βιομηχανικών μονάδων
Κύρια ασχολία των κατοίκων είναι ή γεωργία μέ βασικά

προϊόντα τά σιτηρά γεώμηλα κρόμμυα και κηπευτικά Παράλληλα
όμως κατά τά τελευταία χρόνια ή Θήβα συγκέντρωσε

γύρω της ένα μεγάλο άριθμό βιομηχανιών πού τείνουν να
μεταβάλουν

τήν ύπόστασι κα'ι τόν χαρακτήρα της Σήμερα βρίσκονται

σέ λειτουργία 19 σημαντικές βιομηχανικές μονάδες
όπως ή VIOMCA γιά τά φάρμακα ή UNION CARBIDE γιά
τις εφτάψυχες μπαταρίες ή REXALL HELLAS γιά τά πλαστικά

τά ΕΡΙΟΚΛΩΣΤΗΡΙΑ κλπ ένώ άλλες είναι ϋπό κατασκευήν

όπως ή URANIA γιά τηλεοράσεις και τό μεγάλο συγκρότημα

της ΙΖΟΛΑ σέ συνεργασία μέ τήν PHILIPS κα'ι τήν
IGNIS γιά τις οικιακές ήλεκτρικές συσκευές

Ή Θήβα είναι έδρα Πρωτοδικείου Ειρηνοδικείου Ύποδιοι
κήσεως Χωροφυλακής Δημοσίου Ταμείου Εφορίας κα'ι λοιπών
Δημοσίων Υπηρεσιών Εχει έπίσης Υποκαταστήματα τών Τραπεζών

Εθνικής Εμπορικής κα'ι Αγροτικής ένα Γενικό Νοσοκομείο

μια πρότυπη Ιδιωτική κλινική κα'ι μερικά ιατρεία κυρίως
γυναικολογικά Τό τηλεφωνικό της δίκτυο είναι αύτόματο γιά
αστική κα'ι ύπεραστική έπικοινωνία

Στόν τομέα τής εκπαιδεύσεως ύπάρχουν 8 Δημοτικά Σχολεία
ένα Γυμνάσιο Αρρένων κα'ι ένα Γυμνάσιο Θηλέων Στό

ιδιόκτητο Δημαρχιακό μέγαρο στεγάζεται μιά πλούσια Δημοτική
Βιβλιοθήκη πού πρέπει δμως νά μεταστεγασθή σέ πιό άνετο
χώρο Σημειώνομε ακόμη τήν ϋπαρξι ένός άρτιου Γυμναστηρίου
στα Ν τής πόλεως

Ή πνευματική κα'ι καλλιτεχνική ζωή τής πόλεως έχει σάν
επίκεντρο κυρίως τόν Σύλλογο Φιλοπροόδων Ο ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

πού ιδρύθηκε τό 1898 κα'ι σήμερα διαθέτει ιδιόκτητο πάρκο
και μιά αίθουσα 500 ατόμων μέ πολύ μεγάλη σκηνή οπου δίνονται

θεατρικές παραστάσεις άπό περιοδεύοντες θιάσους γίνονται

διαλέξεις και άλλες μορφωτικές κα'ι ψυχαγωγικές έκδη
λώσεις

Παράλληλα ύπάρχει κα'ι ό Μουσικός Σύλλογος Θηβών Ο
ΑΜΦΙΩΝ στόν όποιον ύπάγεται κα'ι ή Δημοτική Χορωδία
πού διευθύνει ό εξαίρετος μουσικός κ Μιλτ Βάθης Ή χορωδία
άποτελεϊται άπό 30 άτομα και έχει δώσει πολλές συναυλίες
Ηδη δημιουργείται κα'ι τμήμα παιδικής χορωδίας Σημειώνομε

έπίσης τήν ϋπαρξι τής φιλαρμονικής τοΰ Δήμου άπό 30 περίπου
άτομα και τών παραρτημάτων τής ΧΕΝ και τοΰ Λυκείου Ελληνίδων

Ακόμη ύπάρχουν 5 κινηματογράφοι 2 χειμερινοί και
3 θερινοί

TA AriO©F/»TA

Άπό τ'ις άρχαιότητες πολύ λίγα πράγματα έχουν άποκαλυ
φθή όπως μερικά σημεία τών ανακτόρων τοϋ Κάδμου στό
κέντρον τής πόλεως τά έρείπια τοϋ ναού τοϋ Ίσμηνίου Απόλλωνος

κοντά στό Νεκροταφείο κάτι ογκόλιθοι άπό τις Προίτι
δες Πύλες ή Κρήνη Δίρκη κλπ άλλά εκείνο πού άξίζει πραγματικά

νά έπισκεφθή κανείς είναι τό άρχαιολογικό Μουσείο Είναι
ένα μεγάλο κτίριο μέ άνετες κα'ι πολυτελείς αίθουσες οπου

φυλάσσονται

σπάνιοι θησαυροί ευρήματα άπό άνασκαφές στή
Θήβα και σέ άλλα σημεία τής περιοχής Τό προσωπικό τοϋ Μουσείου

θά ξεναγήση τόν έπισκέπτη πρόθυμα κα'ι εύγενικά κα'ι
θά τοϋ δώση κάθε σχετική πληροφορία

Δίπλα στό Μουσείο διασώζεται άκόμη ένα μεγάλο τμήμα
τοϋ Ενετικού Πύργου γιά τήν άνοικοδόμησι τοϋ όποιου είχαν
χρησιμοποιηθή και ύλικά άπό αρχαία κτίσματα Άπό τά βυζαντινά

μνημεία σημειώνομε τόν ναό τής Άγιας Φωτεινής στόν δρόμο
πρός τό Μοσχοπόδι τήν έκκλησία-κατακόμβη τής Άγιας

Αικατερίνης κοντά στήν κεντρική όδό Επαμεινώνδα κα'ι τήν
εκκλησία τοϋ Αγίου Δημητρίου οπου φυλάσσεται ή εικόνα τής
Παναγίας έργο τοϋ Εύαγγελιστοΰ Λουκά Στό Ιερό τής εκκλησίας

τοϋ Νεκροταφείου τών Θηβών ύπάρχει μία λάρνακα οπου
είχαν τοποθετηθή τά λείψανα τοϋ Εύαγγελιστοΰ Λουκά τά όποία
έκλεψαν άργότερα ξένοι έπιδρομεΐς

Ή Θήβα διαθέτει πολλά όμορφα άλσύλλια δπως τής Άγιας
Τριάδος τής Αγίας Φωτεινής τοϋ Λόφου Άμφίωνος και τών
Καστελλίων οπου ύπάρχει τό Γυμνάσιο και πρόκειται νά γίνη
κα'ι τό Κέντρον Νεότητος Ιδιαίτερα μας άρεσε τό αλσύλλιο τοΰ
Μοσχοποδίου πού βρίσκεται 2,5 χιλμ άνατολικά τών Θηβών

Μερική αττοψις τοϋ αλσυλλίου Μοσχοπόδι
Vue partielle du bosquet Moskcpodi

habitants d'après M Karamanghiolis le dynamique
Maire de Thèbes au cours d'un entretien que nous

avons eu avec lui à son bureau Il est à noter qu'environ
3 à 4.000 personnes n'habitent pas la ville en permanence

Ce sont ceux qui participent aux travaux
principalement industriels actuellement en cours dans
toute la région

Les habitants se livrent essentiellement à l'agriculture
dont les produits de base sont les céréales les

pommes de terre les oignons et autres légumes Cependant
au cours de ces dernières années la région de

Thèbes a attiré un grand nombre d'industries qui risquent

de transformer son aspect et son caractère Dix
neuf unités industrielles importantes sont actuellement
en exploitation ici telles VIOMCA pour les médicaments

l'UNION CARBIDE pour les batteries de longue
durée REXALL HELLAS pour les produits plastiques
les FILATURES etc alors que d'autres sont en cours de
construction telles que URANIA pour les postes de
télévision et le grand complexe IZOLA en collaboration

avec PHILIPS et IGNIS pour les appareils électriques

ménagers
Il y a à Thèbes un Tribunal de Première Instance

une Justice de Paix une section de Gendarmerie une
Caisse Publique un Bureau du Fisc et autres Administrations

Publiques Il y a aussi des Succursales des
Banques Nationale Commerciale et Agricole un Hôpital

Général une clinique privée moderne et quelques
cliniques surtout gynécologiques Son réseau de télécommunications

est automatique avec liaison urbaine
et interurbaine

Dans le secteur de l'éducation il y a à Thèbes huit
Ecoles Primaires un Gymnase complet pour garçons et
un autre pour filles L'immeuble privé de la Mairie abrite
une riche Bibliothèque Municipale qui doit d'ailleurs
être transférée dans un local plus vaste A noter également

l'existence d'un Stade très complet au sud de la
ville

Le mouvement intellectuel et artistique de la ville se
regroupe surtout au club EPAMINONDAS fondé
en 1898 qui dispose aujourd'hui d'un parc privé d'une
salle pouvant contenir 500 personnes dotée d'une
vaste scène où peuvent être données des séances
théâtrales par des troupes en tournée dans la région



Μέχρι τό Νεκροταφείο ό δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένοςΌ ύπόλοιπος είναι χωματόδρομος άλλά σέ πολύ καλή κατά
στασι Τό Μοσχοπόδι είναι μιά τοποθεσία κατάφυτη άπό πλατάνια

λεύκες πεύκα κυπαρίσσια και άλλα δένδρα μέ άφθονο
πηγαίο νερό Έχει μιά τεράστια πλατεία πού χωράει πάνω άπό
χίλια άτομα και άπό τά αιωνόβια πλατάνια κρέμονται κούνιες
γιά μικρούς και μεγάλους Ακόμη και βόλλεϋ μπορούν νά
παίξουν οϊ φίλοι των σπόρ ένώ όλοι θά έπισκεφθοΰν τήν μικρή
εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής και θά δροσισθοϋν μέ τό ά γ ί άσμα

τό κρυστάλλινο νερό πού τρέχει λίγα σκαλοπάτια κάτω
άπό τήν βάσι τοϋ Ίεροϋ τής εκκλησίας Αν δέν έχετε μαζύ σας
προμήθειες θά σας έξυπηρετήση πρόθυμα τό μικρό εξοχικό
κέντρο τοϋ Μιχάλη μέ σαλάτες και άλλα ορεκτικά πριν σάς
σερβίρη ψητό τής σούβλας ή κοκορέτσι ή άλλους μεζέδες τής
ώρας Καφές και κάθε είδους άναψυκτικό σερβίρεται όλο τό
2-Ίωρο Αξίζει πραγματικά μιά έκδρομή μέχρις έκεΐ

Αν επιστρέψετε στή Θήβα ύπάρχουν τά συνηθισμένα εστιατόρια

και τό βράδυ λειτουργεί ένα ωραίο νυκτερινό κέντρο
τό Δειλινό στήν έξοδο τοϋ δρόμου πρός τήν Χαλκίδα Γιά

διανυκτέρευσι είναι στή διάθεσί σας τά ξενοδοχεία Διονύσιον
Νιόβη και Αβέρωφ στό κέντρον τής πόλεως Ιέ άπόστασι 12

χιλμ άπό τήν Θήβα πάνω στήν εθνική όδό πρός τήν Λαμία
υπάρχει τό ώραΐο Μοτέλ Υλίκη μέ θέα πρός τήν ομώνυμη
λίμνη Διαθέτει 10 δίκλινα δωμάτια πρός 150 δρχ και ένα Εστιατόριο

Α κατηγορίας όπου μπορείτε νά φάτε πέστροφες Όρχο
μενοϋ πού θά τις διαλέξετε ζωντανές άπό τις μικρές δεξαμενές

Τέλος αν βρεθήτε στήν Θήβα μεταξύ 23 και 31 Αύγουστου
θά πετύχετε τήν μεγάλη έτήσια έμποροπανήγυρι Τήν Καθαρά
Δευτέρα άξίζει νά πάτε νά παρακολουθήσετε τις εορταστικές
εκδηλώσεις τοϋ Βλάχικου Γάμου ένώ στις 29 Απριλίου ή πόλις
γιορτάζει τόν πολυοϋχο της Αγιο Ιωάννη τόν Καλοκτένη

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ή Θήβα ύπήρξε κατά τήν άρχαιότητα ή κυρίαρχος πόλις τής

Βοιωτίας και μία άπό τις σπουδαιότερες ολοκλήρου τής Ελλάδος
Ή ιστορία της είναι συνυφασμένη άφ ένός μέν μέ τήν ιστορία

τής όλης Βοιωτίας άφ έτέρου δέ μέ τήν άρχαία Αθήνα τής
όποιας ύπήρξε ή ισχυρά άντίπαλος στήν κεντρική Ελλάδα

Σύμφωνα μέ μιά παράδοσι τήν πόλι τήν έκτισε ό Κάδμος
όταν έψαχνε νά βρή τήν άδελφή του Εύρώπη πού είχε άρπάξει ό
Δίας Αμέσως μετά τήν κτίσιν της τήν έτίμησαν όλοι ο'ι θεοί
κατεβαίνοντας στά άνάκτορα τοϋ Κάδμου γιά νά παραστούν
στούς γάμους του μέ τήν Αρμονία

Ηρωίδες τών Θηβών ήσαν ή κόρη τοϋ Κάδμου Σεμέλη άπό
τήν όποια γεννήθηκε ό θεός Διόνυσος και ή Αντιόπη πού γέννησε

τούς ήρωες Άμφίωνα τόν Κιθαρωδό και Ζήθον τόν ρωμα
λέον Ό Ζήθος πήρε γιά σύζυγο τήν θήβη κόρη τοϋ Ασωπού
άπό τό όνομα τής όποιας ώνομάσθηκε ή κτισθεϊσα πόλις θήβη
ή θήβαι

Στήν Θήβα γεννήθηκε και ό ύπεροχώτερος άπό τούς ήρωες
τής άρχαίας Ελλάδος ό Ηρακλής γυιός τοϋ Διός και τής Αλκμήνης

τήν ϊδια δέ πατρίδα είχε και ό Πίνδαρος ό μεγαλύτερος
Ελληνας ποιητής τής άρχαιότητος Στήν πόλι βασίλευσε ή πολυθρύλητη

δυναστεία τών Λαβδακιδών ό Λάιος ό Οιδίπους και
ο'ι γυιοί του Ετεοκλής και Πολυνείκης τών οποίων ό περιπετειώδης

βίος έδωσε πλούσιο ύλικό στούς άρχαίους άττικούς
τραγωδούς γιά νά δημιουργήσουν τά άθάνατα πνευματικά τους
έργα

Στό σημείο αύτό παραθέτομε μερικές σημειώσεις τοϋ κ Θεοδώρου

Γ Σπυροπούλου Επιμελητού Αρχαιοτήτων Θηβών
πού είχε τήν καλωσύνη νά έτοιμάση ειδικά γιά τό περιοδικό μας
Γιά τις σημειώσεις του και τήν έγκάρδια ύποδοχή πού μας έκανε

όταν πήγαμε στή Θήβα τόν εύχαριστοΰμε ειλικρινά
θ ήβαι Μία Μητρόπολις τοϋ ήρωϊκοΰ παρελθόντος

τής Ελλάδος ΑΊ θήβαι παρουσιάζουν
έν τών πλέον ένδιαφερόντων άρχαιολογικών προβλημάτων και
συγχρόνως έν τών δυσκολωτέρων Ό άρχαιολογικός πλούτος
των είναι μέγας και άναπτύσσεται εις διαδοχικός φάσεις και
στρώματα πού έχουν τήν άρχήν των εις τούς τελευταίους Νεολιθικούς

χρόνους κα'ι φθάνουν μέχρι τήν σημερινή ζωή σχεδόν
χωρίς διακοπή Σέ μερικά σημεία τής σημερινής πόλεως ο'ι
άρχαιολογικές έπιχώσεις φθάνουν τά 20 μέτρα ΑύτοΊ ο'ι συνεχείς

πολιτισμοί πού ό καθείς των συνεχίζει τόν προηγούμενο
στήν ϊδια θέσι και πολλές φορές μέ τά ίδια μέσα και ύλικά είναι
μιά καλή δσο κα'ι συγκινητική πραγματικότης τής ιστορικής

des conférences et autres manifestations instructives
et récréatives

Il y a aussi l'Association Musicale de Thèbes
AMFION dont dépend la Chorale Municipale dirigée

par l'éminent musicien M Milt Vathis constituée de
30 personnes et qui a déjà donné plusieurs récitals
On est en train de former également une chorale d'enfants

A noter aussi l'existence de l'Orchestre Philar
monique Municipal composé également de 30 personnes

environ des membres du Club des jeunes
X.E.N et du Lycée de Jeunes Filles Il y a enfin 2 cinémas

d'hiver et 3 cinémas d'été

LES CURIOSITES DE LA ViLLE
Jusqu'à présent on a découvert peu de choses datant

de l'antiquité quelques vestiges du palais de Cad
mos au centre de la ville les ruines du temple d Ismé
nios Apollon près du Cimetière quelques grosses pierres

des Portes nommées Pritidès la Source de Dirki
etc Mais ce qui vaut vraiment la peine d'être visité
c'est le Musée Archéologique C'est un grand bâtiment
aux vastes salles luxueuses où sont conservés de rares
trésors provenant des fouilles effectuées à Thèbes et
dans la région Le personnel du Musée toujours très
empressé vous donnera tout renseignement demandé

A côté du Musée demeure encore une grande partie
du Château Vénitien restauré à l'aide de matériaux

provenant d'anciens bâtiments A noter parmi les monuments

Byzantins l'église Aghia Fotini sur la route
vers Moschopodi l'église-catacombe de Sainte-Catherine

près de la rue centrale Epaminonda et l'église de
Saint-Dimitri où est gardée l'icône de le Vierge œuvre
de l'Evangéliste Luc Dans le sanctuaire de l'Eglise du
Cimetière de Thèbes se trouve une châsse où avaient
été déposés les reliques de l'Evangéliste Luc volés plus
tard par des envahisseurs étrangers

Thèbes jouit de nombreux espaces verts tels que
celui de Aghia Trias de Aghia Fotini de la colline
d'Amphionos et de Kastellion où se trouve le Gymnase
et où l'on prévoit la construction d'un Centre de Jeunesse

Mais le plus remarquable est celui de Moscho
podion à 2,5 km à l'Est de Thèbes Jusqu'au Cimetière
seulement la route est asphaltée mais elle reste bonne
ensuite Le lieu dit Moschopodi est tout couvert de platanes

peupliers blancs pins cyprès et autres arbres et

Εξωτερική αποψις τοϋ Μουσείου Θηβών
Vue extérieure du Musée de Thèbes



και πολιτιστικής συνεχείας τοϋ Εθνους μας Ή δυσκολία μέ τ'ις
αρχαιότητες των Θηβών ευρίσκεται στήν πραγματικότητα πού
μόλις εξέθεσα δηλαδή στό ότι ή σύγχρονος πόλις εύρίσκεται
ακριβώς ε'ις τήν θέσιν όλων τών παλαιοτέρων οικιστικών φάσεων

τής ζωής τής πόλεως Ή άνοικοδόμησις προβληματίζει
τους ίδιοκτήτας και τους αρχαιολόγους Οί πρώτοι επιδιώκουν
τήν σύντομον άνοικοδόμησιν πολλές φορές έπ'ι ζημία τών αρχαίων

οί τελευταίοι αγωνίζονται να περισώσουν ο τι περισσότερο

ήμποροϋν και ή κατάστασις αύτή πολλαπλασιάζεται εις
καθημερινήν διελκυστίνδα

Ιδιαιτέρως πλούσια είναι τά εύρήματα τών ανασκαφών άπό
τήν μυκηναϊκή εποχή τής πόλεως Κατά τήν μυκηναϊκή περίοδο
αϊ Θήβαι ύπήρξαν χωρίς αμφιβολία κέντρον μεγάλης πολιτικής
εμπορικής και πολιτιστικής άκμής και άκτινοβολίας Τήν σπουδαιότητα

αύτήν τήν έγνωρίζαμεν ήδη άπό τήν παράδοσιν τήν
φιλολογικήν και τήν αλλην ΟΊ τραγικοί ποιητα'ι ύφαίνουν τά
άριστουργήματά τους γύρω άπό τις παραδόσεις και τούς θρύ

Μουσεΐον Θηβών Ή Αρτεμις τής Αύλίδος Ρωμαΐκον
άντίγραφον μιμούμενον κλασσικον ττρότυττον τοϋ 4ου
ττ Χ αιώνος

Musée de Thèbes Diane d'Aulis copie'romaine
imitant l'original classique du 4ème siècle av J.C

regorge de sources Il y a aussi une immense place où
peuvent se réunir plus de 1.000 personnes Sous ses
platanes centenaires pendent des balançoires pour
les petits et les grands les amateurs peuvent aussi
jouer au volley alors que l'on ne manquera pas de visiter

la petite chapelle de Zoodochos Pig hi lieu saint
où coule une eau pure sous les quelques marches du
sanctuaire de l'Eglise Si vous n'avez pas emporté votre

panier la petite taverne de Michalis vous servira des
salades et autres hors-d'œuvres en attendant le rôti
à la broche les cocoretsi et autres plats locaux Vous
pouvez également prendre un café ou un rafraîchissement

jour et nuit Cette excursion vaut vraiment la peine
d'être faite

Si vous retournez à Thèbes vous trouverez les
restaurants habituels ainsi qu'une boîte de nuit To
Dilino à la sortie de la ville sur la route de Halkis En
fait d'hôtels vous avez le Dionyssion le Niovi et l'Avérof
au centre de la ville A une distance de 12 km de Thèbes
sur la route nationale vers Lamia il y a également le
sympathique Motel Yliki jouissant d'une belle vue
sur le lac du même nom Il dispose de 10 chambres doubles

à 150 Drs et d'un restaurant de catégorie A où
vous pouvez déguster des truites d'Orchoménos que
vous choisirez vivantes dans de petits réservoirs

Enfin s vous vous trouvez à Thèbes entre le 23 et le
31 août vous assisterez à la grande foire annuelle Le
Lundi Pur vous pourrez assister à la célébration du mariage

local Vlahikos Ghamos et le 29 avril à la fête de
Saint-Jean nommé Kalokténis protecteur de la ville

MYTHOLOGIE ET HISTOIRE ANCIENNE
Thèbes fut pendant l'antiquité la ville souveraine

de Béotie et une des plus importantes villes de la Grèce
entière Son histoire est liée d'une part à l'histoire de
la région de Béotie et d'autre part à celle de la ville
d'Athènes dont elle fut la puissante rivale en Grèce
centrale

On dit que la ville fut construite par Cadmos alors
qu'il recherchait sa sœur Europe enlevée par Jupiter
Aussitôt après le mariage de Cadmos et Harmonie fut
honoré de la présence de tous les Dieux

Les héroïnes de Thèbes furent Séméli la fille de
Cadmos de laquelle naquit le dieu Dionyssos et An
tiopi qui mit au monde les héros Amphion le guitariste
et Zithos le fort Zithos épousa Thivi fille d'Assopos
qui donna son nom de Thivi ou Thivai à la ville qui fut
ensuite construite

A Thèbes est né le plus éminent des héros de la
Grèce ancienne Hercule fils de Jupiter et d'Alkmini
Thèbes est également la ville natale de Pindare le plus
grand poète lyrique Hellène de l'antiquité Sur la ville
régna la fameuse dynastie des Labdakidès Laïos
Oedipe et ses fils Etéoclès et Polynikis dont la vie
agitée donna matière aux fameuses tragédies antiques

Nous citons ci-dessous quelques mots de M Théo
doros Spyropoulos Surveillant des Antiquités de Thèbes

que nous tenons à remercier pour son accueil
chaleureux

Thèbes place forte de la Grèce ancienne représente
un des points les plus intéressants du point de

vue archéologique mais aussi un des plus délicats
Sa richesse archéologique est grande Elle est développée

en deux phases successives qui vont des dernières

années néolithiques à nos jours A certains
endroits de la ville actuelle les fouilles archéologiques
atteignent 20 m de profondeur Les civilisations s'y
sont succédées aux mêmes endroits utilisant parfois
les mêmes moyens les mêmes matériaux C'est là la
preuve de la continuité de notre histoire de notre civilisation

La difficulté actuelle réside dans le fait que la ville
d'aujourd'hui est construite sur les lieux mêmes de la
ville ancienne D'où les problèmes entre propriétaires
et archéologues les premiers voulant construire ra
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"Ενας από τούς πύργους του τείχους της πόλεως τών
Θηβών επί φραγκοκρατίας (περίπου  1300 μ. Χ.).

Une des tours de la murailie de la ville du temps de
la domination franque.

λους της πόλεως τών Θηβών, της μυκηναϊκής περιόδου. Ή
αρχαιολογική σκαπάνη ήλθε νά βεβαίωση για μια φορά ακόμη
τήν αλήθεια της παραδόσεως κα'ι να ύλοποιήση τήν μοναδική
σπουδαιότητα τών Θηβών εις τούς μυκηναϊκούς χρόνους
(1500-1200 π. Χ.). Ό κεντρικός λόφος, ή Καδμεία, περιεβλήθη
δια τείχους, τό όποιον έφερε τάς επτά περιωνύμους Πύλας
(Προιτίδας, Ηλέκτρας, Όμολωίδας, Όγγαίας, Κρηναίας, Νηί-
τας, Βορραίας). Έπ' αύτοϋ άνεπτύχθη έκτεταμένη μυκηναϊκή
«πόλις» μέ κέντρον τό Άνάκτορον, τό όποιον κατέχει πρακτικώς
αυτό τό κέντρον τής σημερινής πόλεως. Τό μυκηναϊκόν Άνάκτορον 

τών Θηβών, έν από τά μεγαλύτερα, πλουσιώτερα και
επισημότερα όλης τής Ελλάδος, δέν απεκαλύφθη ακόμη εις τό
σύνολον του. Ώρισμένα τμήματά του άνεσκάφησαν μόνον κα'ι
αύτά άπέδειξαν, ποίοι θησαυροί κρύπτονται ε'ις αύτό. Ό Κερα-
μόπουλος εις τάς άρχάς τοϋ αιώνος μας απεκάλυψε διαμερίσματα 

τοϋ Ανακτόρου μέ πλούσια εύρήματα (χρυσά κοσμήματα,
τοιχογραφίες, ψευδοστόμους αμφορείς κ.λ.π.). Πρό ολίγων μόλις 

ετών άπεκαλύφθη ενας μοναδικός θησαυρός από σφραγιδο-
κυλίνδρους μέ θέματα και έπιγραφές Βαβυλωνιακές, Χεττιτικές
κ. λ.π. Τέλος πρό δύο μόλις μηνών εις έν άπό τά κεντρικώτερα
σημεία τής σημερινής πόλεως ό ύπογραφόμενος άπεκάλυψε
τό σημαντικώτερον ίσως τμήμα τοϋ δλου Ανακτόρου, δηλαδή
τό Άνακτορικόν Άρχεΐον, μέ πινακίδας-έπιγραφάς ε'ις τήν πρώ-
την έλληνικήν γραφήν τήν γνωστήν ώς Γραμμικήν Β. Είναι γνωστόν 

ότι ο'ι πραγματικοί θησαυροί τής Αρχαιολογίας είναι αϊ
βιβλιοθήκαι και τά Αρχεία τών Ανακτόρων, συνεπώς ή άνα-
κάλυψις τοϋ μυκηναϊκού άνακτορικοΰ Αρχείου εις τάς Θήβας
σημειώνει σταθμόν εις τήν άρχαιολογικήν Ίστορίαν τής πόλεως
και τής μυκηναϊκής Ελλάδος γενικώτερον.

Πολλά απομένουν άκόμη νά γίνουν εις τάς Θήβας, ούχ ήττον
ή έρευνα εύρίσκεται εις τόν ορθόν της δρόμον και είναι δικαιολογημένη 

όχι μόνον ή αισιοδοξία μας άλλά και ή βεβαιότης ότι
τά σπλάχνα τής Θηβαϊκής γης έγκλείουν τούς πολυτιμοτέρους
θησαυρούς τοϋ έλληνικοϋ ήρωϊκοϋ παρελθόντος».

Μετά τις σημειώσεις τοϋ κ. Σπυροπούλου, ας δούμε συνοπτικά 
τήν μετέπειτα ιστορία τών Θηβών.
Άπό τόν Η' μέχρι τόν Ε' αιώνα π.Χ. ή Θήβα γνώρισε μεγάλη

εύημερία, συνενώθηκε μέ τις ύπόλοιπες πόλεις τής Βοιωτίας
σέ ομοσπονδία, πού ώνομάσθηκε «Κοινόν τών Βοιωτών», ώρ-
γάνωσε τό πολίτευμά της κυρίως μέ τήν συμβολή τοϋ Φιλολάου,
άλλά και περιήλθε σέ πόλεμο μέ τούς Αθηναίους, άπό τούς όποιους 

δμως νικήθηκε.

pidement les second voulant sauvegarder le patrimoine
archéologique.

Les vestiges de l'époque mycénienne, que mirent à
jour les fouilles, sont particulièrement intéressantes.
Durant cette période, Thèbes fut incontestablement
un grand centre politique, commercial, au développement 

brillant. Nous connaissions déjà cette importance
de Thèbes à travers la littérature et les dits populaires.
C'est cette époque mycénienne qui a fourni les plus
beaux sujets littéraires. La pioche des archéologues est
venue confirmer une fois de plus tout cela et prouver
l'importance de Thèbes pendant cette période mycénienne 

(1500-1200 av. J.-C).
La colline centrale, nommée Cadmée, était entourée

d'une muraille percée de 7 portes bien connues (Porte
Proetides, Electrae, Omoloïdes, Onka, Krenéai, Neistae
et Borrheae). Sur cette colline s'est développée une
ville importante et très étendue dont le centre était
occupé par le Palais (Anaktoron) situé pratiquement au
centre même de la ville de nos jours. Ce palais mycénien 

de Thèbes, un des plus grands, des plus riches et
des plus célèbres de la Grèce, n'a pas été totalement
mis au jour. Certaines parties seulement ont été fouillées
prouvant la beauté des trésors qui y sont enterrés. M.
Kéramopoulos découvrit, au bébut de notre siècle,
quelques vestiges du mégaron du palais avec de riches
trésors (tels que bijoux en or, fresques, amphores, à
faux cols etc.). Il y a quelques années ont été découvertes 

des pièces uniques comme des sceaux cylindriques 
avec inscriptions babyloniennes et hittites, etc..

Enfin, il y a deux mois seulement, j'ai découvert moi-
même, au plein centre de la ville actuelle, la partie la
plus importante du Palais, c'est-à-dire les Archives avec

Μουσεΐον Θηβών. Πιθαμφορεύς ανακτορικού ρυθμού
(1450-1400 π.Χ.).
Musée de Thèbes. Amphore style royal (1450-1400
av. J.C.).
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Κατά τον έθνικόν αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Περσών

ή Θήβα δέν έλαβε μέρος έξ αιτίας τοϋ μίσους πρός τους
Αθηναίους Απεναντίας μάλιστα συνεμάχησε μέ τους Πέρσας
και πολέμησε στό πλευρό τους στη μάχη τών Πλαταιών τήν
οποίαν ομως κέρδισαν ο'ι Αθηναίοι μέ τους υπολοίπους Ελληνες

συμμάχους τους Για τήν αντεθνική της αύτή διαγωγή ή
Θήβα περιφρονήθηκε για πολλά χρόνια άπό όλους τους Ελληνες

άκόμη και άπό τους Βοιωτούς
Αργότερα ή Θήβα συνήψε σχέσεις μέ τήν Σπάρτη έκμεταλ

λευθεΐσα τό κοινό τους μίσος πρός τους Αθηναίους Κατά τόν
Πελοποννησιακό μάλιστα πόλεμο λεηλάτησε τα χωριά κα'ι τ'ις
πλούσιες επαύλεις της Αττικής κα'ι άπέκτησε μεγάλα πλούτηΌ πληθυσμός της μεγάλωσε ή όχύρωσίς της έπεξετάθη κα'ι ή
Θήβα έγινε πόλις Ισχυρή Ή άκμή της ομως κράτησε μέχρι τό
386 π.Χ όπότε ήλθε σέ ρήξι μέ τήν Σπάρτη ύποδουλώθηκε γιά
μερικά χρόνια άλλά κατά τήν μάχη στά Λεύκτρα 371 π.Χ ο'ι
Θηβαίοι νίκησαν τούς Σπαρτιάτες κα'ι άρχισε τό σύντομο άλλά
ένδοξο στάδιο τών Θηβών πού έγιναν ή πρώτη πόλις τής άρ
χαίας Ελλάδος Τήν δόξα της ή πόλις τήν χρωστούσε στούς δύο
μεγάλους στρατηγούς κα'ι πολιτικούς της τόν Επαμεινώνδα
κα'ι τόν Πελοπίδα

Μετά τό 362 π.Χ κα'ι κυρίως μετά τήν έπικράτησι τών Μακεδόνων

338 π.Χ άρχισε ή κατάπτωσις τών Θηβών πού συνεχίσθηκε

μέχρι τήν έποχή τών Ρωμαίων Κατά τ'ις επιδρομές τών
Γότθων Γ και Δ μ.Χ αιών ή Θήβα απέφυγε τήν καταστροφή
χάρις στά ισχυρά της τείχη

ΜΕΤΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Ό Χριστιανισμός εισήχθη στήν Θήβα τόν Α α'ιώνα άλλά

φαίνεται νά επεκράτησε μόλις τόν Ε α'ιώνα μ.Χ
Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ό Ιουστινιανός ώχύρωσε

τήν Θήβα γιά άμυνα στις επιδρομές τών βαρβάρων Τόν Η
και Θ α'ιώνα μ.Χ ή Θήβα ήταν άπό τ'ις άνθηρότερες οικονομικά
πόλεις τής αύτοκρατορίας δπως ή Πάτρα κα'ι ή Κόρινθος
Αύτό τό χρωστούσε στή μεγάλη της βιομηχανία ταπήτων κα'ι
μεταξωτών και λινών ύφασμάτων πού ήσαν θαυμαστά γιά τήν
πολυτέλεια κα'ι τούς χρωματισμούς των

Ή εύημερία τών Θηβών κράτησε μέχρι τό I 147 μ.Χ όπότε
έγινε ή επιδρομή τοϋ Βασιλέως τής Κάτω Ιταλίας κα'ι Σικελίας
Ρογήρου πού λεηλάτησε τήν πόλι και απήγαγε τούς καλύτερους
μεταξουργούς της

Κατά τήν έκρηξιν τής Επαναστάσεως τοϋ 1821 ή Θήβα ήταν
γεμάτη Τούρκους πού κατατυραννούσαν τούς Χριστιανούς
στηριζόμενοι και στήν βοήθεια τής Χαλκίδος Σέ δλο δέ τό διάστημα

τοϋ αγώνος ή Θήβα ήταν κατά κάποιον τρόπο τό ορμητήριο
τών Τούρκων λόγω τής γεωγραφικής της θέσεως οπως

ήταν κα'ι τό Ζητούνι Λαμία Ο'ι Θηβαίοι προσπάθησαν πολλές
φορές νά άποτινάξουν τόν τουρκικό ζυγό άλλά άπέτυχαν έξ
αιτίας τής συνεχούς καθόδου νέων τουρκικών στρατευμάτων
μπροστά στόν όγκο τών όποιων δέν μπορούσαν νά άντιστα
θοΰν

Τελικά έλευθερώθηκαν άπό τόν Δημήτριο Υψηλάντη ύστερα
άπό τ'ις γνωστές μάχες τοϋ Άνηφορίτου κα'ι τής Πέτρας

des plaques gravées d'inscriptions en écriture grecque
la plus primitive comme Grammiki B Nous savons
tous que l'on découvre les vrais trésors dans les bibliothèques

et les archives des palais d'où l'importance
de cette découverte pour l'histoire de la ville et de la
Grèce de l'époque Mycénienne en général

Il reste encore beaucoup à faire à Thèbes néanmoins
les fouilles sont en bonne voie nous rendant ainsi optimistes

et certains que les entrailles de Thèbes renferment
les trésors les plus précieux de la Grèce antique

Après ces mots de M Spyropoulos voyons en quelques

lignes la suite de l'histoire de Thèbes
Du Ville au Ve siècle avant J.-C Thèbes connut

la plus grande prospérité Unie aux autres villes de la
Béotie en une confédération nommée Commune des
Béotiens elle organisa son gouvernement surtout
avec l'aide de Filolaos et entra en guerre contre les Athéniens

par qui elle fut vaincue
Thèbes n'a pas participé à la guerre Nationale des

Hellènes contre les Perses à cause de sa haine pour
les Athéniens Par contre elle s'allia aux Perses à
côté desquels elle participa à la bataille de Plataiai remportée

par les Athéniens et leurs alliés Hellènes Pour
son attitude anti-nationale Thèbes fut dédaignée par
tous les autres Hellènes même par les Béotiens pendant

plusieurs années
Plus tard Thèbes entre en relation avec la ville de

Sparte profitant de leur haine commune contre les Athéniens
Pendant la guerre du Péloponnèse elle pilla les

villages et les riches résidences d'Attique et ainsi s'enrichit

Sa population s'accrût ses fortifications s'étendirent
et la ville de Thèbes devint très forte Mais sa prospérité

ne dura que jusqu'en 386 av J.-C date à laquelle
elle rompit ses relations avec Sparte sous la domination

de laquelle elle resta pendant plusieurs années
puis après la bataille de Lefktra en 371 av J.-C remportée

par Thèbes commença son stade de gloire quifit de Thèbes la première ville de la Grèce ancienne
Sa gloire est due à ses deux grands généraux et politiciens

Epaminondas et Pélopidas
Après 362 av J.-C et surtout après la prédominance

des Macédoniens en 338 av J.-C commença la décadence

de Thèbes qui continua jusqu'à l'époque Romaine

Pendant les invasions des Goths Nie et Ive
siècles après J.-C Thèbes échappa à la catastrophe
grâce à ses forteresses

LES ANNEES APRES J.-C
Le Christianisme apparut à Thèbes au 1er siècle

mais se repandit seulement au cours du Ve siècle après
Jésus-Christ

Durant les années byzantines Justinien fortifia Thèbes

pour se défendre contre les invasions des barbares
Au Ville et IXe siècles après J.-C Thèbes fut

l'une des villes de l'Empire les plus prospères et riches
comme Patras et Corinthe Cette prospérité était due à
son importante industrie de tapis et à ses filatures de
tissus de soie et de lin qui étaient réputés pour leurs
variétés leurs couleurs leur luxe

Cette prospérité de Thèbes dura jusqu'en 1147 après
J.-C quand Roghiros roi de l'Italie du Sud et de Sicile
envahit le pays il pilla la ville et emporta les meilleurs
tisserands en soie

Pendant la Révolution de 1821 Thèbes fut tyranisée
par les Turcs qui s'attaquèrent aux Chrétiens aidés
de Halkis Pendant cette période de lutte Thèbes fut
pour ainsi dire le centre d'opérations des Turcs grâce
à son emplacement géographique comme le fut aussi
Zitouni Lamia Les Thébéens essayèrent plusieurs
fois de se libérer du joug des Turcs mais n'y parvinrent
pas des nouveaux renforts arrivant du Nord devant
lesquels ils n'y pouvaient rien

Finalement Thèbes fut libérée par Dimitrios Ypsi
lantis après les fameuses batailles d'Aniforitis et de
Petra
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ και ΑΛΛΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝ

25.12.69 Ό κ Σταύρος Σταράς της Υπηρεσίας Συντηρήσεως
κα'ι ή Δις Ζωή Τσιλίδου

7 3.70 Ό κ Ζαχαρίας Λίλης Εργοδηγός Αλουμινίου ϋπό
έκτταίδευσιν και ή Δις Καλλιόπη Τριαντάφυλλου

25 3.70 Ό κ Ανδρέας Βασιλόπουλος τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως

και ή Δις Σούλα Κούσουλα

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ

II 1 70 Ό κ Λουκάς Κακαλιάς τοϋ Αλουμινίου και ή Δις
Βασιλική Τζέ

18 1.70 Ο κ Βασίλειος Κιρμανίδης τής Άλουμίνας και ή
ΔΊς Παρθένα Άλαμπάτζια

25 1.70 Ό κ Παντελής Τρωγάδας τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως

και ή Δις Αγγελική Ρόφα

2 5.70 Ό κ Ιωάννης Παπαγεωργίου Μηχανικός Ηλεκτροδίων
κα'ι ή Δις Βασιλική Τζίφα

ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ

13 11.69

3 12.69

29 12.69

9 I 70
1 1 I 70

21 1 70

24 1.70

25 1.70

26 1.70

29 1.70

Γυιό Ή κ και ό κ Αλέξανδρος Παπαδάκης Προϊστάμενος

τής Υπηρεσίας Αναπτύξεως Άλουμίνας
Κόρη Ή κ και ό κ Χρήστος Άγγελούσης τής
Υπηρεσίας Συντηρήσεως Τήν ώνόμασαν Nathalie
Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Αλέξανδρος Σϊμος τής Υπηρεσίας

Συντηρήσεως
Γυιό Ή κ κα'ι ό κ Πέτρος Άρμάος τοϋ Χυτηρίου
Γυιό Ή κ κα'ι ό κ Πρόδρομος Κουτσόπουλος τής
Άλουμίνας
Γυιό Ή κ και ό κ Νικόλαος Φρέσας τής Υπηρεσίας

Συντηρήσεως
Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Νικόλαος Πλάτης τής Υπηρεσίας

Οικισμού
Γυιό Ή κ κα'ι ό κ Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους
τοϋ Αλουμινίου
Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Ιωάννης Κόνδης των Ηλεκτροδίων

Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Στυλιανός Μαρκοζάνης Εργοδηγός

τής Υπηρεσίας Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών

31 1.70 Κόρη Ή κ και ό κ Ευάγγελος Ζιάρρας τών Ηλεκτροδίων

1 2.70 Γυιό Ή κ κα'ι ό κ Ευστάθιος Χήνας τής Υπηρεσίας
Φορτοεκφορτώσεων κα'ι Μεταφορών

2 2.70 Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Γεώργιος Στέφος τών Ηλεκτρο¬
δίων

5 2.70 Γυιό Ή κ κα'ι ό κ Ιάκωβος Κοβάτσος τής Ιατρικής
Υπηρεσίας

10 2.70 Γυιό Ή κ και ό κ Γεώργιος Γουργιώτης τής Υπηρεσίας

Συντηρήσεως
10 2.70 Γυιό Ή κ και ό κ Γεώργιος Κοκολάκης τής Υπηρεσίας

Συντηρήσεως
15 2.70 Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Χρήστος Καράντζαλης τοϋ

Αλουμινίου
22 2.70 Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Παναγιώτης Γεωργίου τών

Διοικητικών Υπηρεσιών
23 2.70 Γυιό Ή κ και ό κ Εύστάθιος Δημάκης Εργοδηγός

Αλουμινίου
24 2.70 Γυιό Ή κ κα'ι ό κ Χαράλαμπος Θεοχάρης τής

Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας
25 2.70 Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Εύάγγελος Σκουρολιάκος τής

Υπηρεσίας Συντηρήσεως
26 2.70 Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Κλαύδιος Βουτσΐνος τής Υπη¬

ρεσίας Οικισμού
28 2.70 Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Ιωάννης Σαλίπας τής Υπηρεσίας

Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών
2 3.70 Γυιό Ή κ και ό κ Φώτιος Ληξουριώτης τής Υπη¬

ρεσίας Φορτοεκφορτώσεων κα'ι Μεταφορών
5 3.70 Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Κωνσταντίνος Ζ Διάκος τοϋ

Αλουμινίου
13 3.70 Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Όμηρος Αύγούλης τής Υπηρεσίας

Μέτρων και Ρυθμίσεων
19 3.70 Γυιό Ή κ κα'ι ό κ Ιωάννης Κακαλιάς τοϋ Αλουμινίου

21 3.70 Γυιό Ή κ και ό κ Μιχαήλ Λουλούδης Εργοδηγός
τής Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας

3 4.70 Γυιό Ή κ κα'ι ό κ Παναγιώτης Λιλάκος Εργοδηγός
τής Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας

4 4.70 Γυιό Ή κ και ό κ Βασίλειος Στεφανόπουλος τής
Άλουμίνας

7 4.70 Γυιό Ή κ κα'ι ό κ Κωνσταντίνος Αΰγουστίδης
τής Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας

10 4.70 Γυιό Ή κ κα'ι ό κ Γεώργιος Τσιαπέρας τοϋ Χυτη¬
ρίου

11 4.70 Κόρη Ή κ κα'ι ό κ Ιωάννης Καπερώνης τοϋ Α¬
λουμινίου

6 5.70 Κόρη Ή κ και ό κ Yves Cousin τοϋ Γαλλικού
Σχολείου Τήν ώνόμασαν Christine

1.1



ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Καλωσορίζομε τούς νεοπροσληφθέντες στην Εταιρία μας
μετά τις 15.1.70 και τούς ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία

Στήν Υπηρεσία Επεκτάσεως Χαράλαμπος Μαρκαντωνα
τος Αντώνιος Κάπελλας υπάλληλοι κα'ι Μάρκος Καρύδης
Εργοδηγός

Στό Αλουμίνιο Διονύσιος Κατσιμοίρης Θεοφάνης Στέργιου

Νικόλαος Χαρίσης Ιωάννης Σαραντίδης Εμμανουήλ
Βιέννας Ιωάννης Βασιλείου Ευάγγελος Αύγίδης έργατοτε
χνΐτες και Ιωάννα Μαγκανάρη δακτυλογράφος

Στό Χυτήριο Ιωάννης Ξυπολιάς Αθανάσιος Δημητριάδης
Γεώργιος Μόρας Στανίσλαος Δαρμής Λάμπρος Τσούρας

Αθανάσιος Αθανασιάδης Σταυρονικήτας Άρμάρας κα'ι Ηλίας
Δρόλαπας έργατοτεχνίτες

Στήν Άλουμίνα Γεώργιος Κασσωτάκης έργατοτεχνίτης
Στό Χημείο Γεώργιος Στρατάκης εκπαιδευόμενος παρασκευαστής

Στις Γενικές Τεχνικές Υπηρεσίες Νικόλαος Καρτσιώτης
σχεδιαστής και Δημήτριος Σκαρλάτος Παναγιώτης Στακιάς
έργατοτεχνίτες

Στήν Υπηρεσία Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών Γεώργιος

Αλεξόπουλος Παναγιώτης Φυτίλης Ευάγγελος Κορώνης
Παύλος Ναουμίδης Τριαντάφυλλος Νεοχωρίτης χείριστοι

Χρήστος Πλατής έργατοτεχνίτης κα'ι Σταμάτιος Άρμάρας
ομαδάρχης

Στήν Ηλεκτρολογική Υπηρεσία Νικόλαος Δίος Χαράλαμπος

Άννούσας Κυριάκος Ίωαννίδης Γεώργιος Παπα
δάκης Στέργιος Κόϊας Ιωάννης Νικηφοράκης Ελευθέριος
Σταμπολίδης ήλεκτροτεχνΐτες Κωνσταντίνος Στυλιάρης
Χρήστος Παπαδόπουλος και Γεώργιος Μαντάς Υπομηχανικοί

Στήν Ιατρική Υπηρεσία Κωνσταντίνος Στροΰμπος ιατρός

Στήν Υπηρεσία Προμηθειών Ιωάννης Παπαϊωάννου ή
Πάγκαλος Επαμεινώνδας Χριστοδούλου και Ιωάννης Ρεμούνδος

ύπάλληλοι

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Κατόπιν προτάσεως τοϋ Προϊσταμένου της Ηλεκτρολογικής
Υπηρεσίας οι Εργοδηγοί Ηλεκτρολόγοι κκ Νικόλαος Παπα

ζαχαρόπουλος και Θεόδωρος Βασιλειάδης προήχθησαν εις
τόν βαθμόν τοϋ Βοηθού Άρχιεργοδηγοΰ από της Ιης Μαρτίου

1970

Ομοίως ό Εργοδηγός Αλουμινίου κ Απόστολος Κατσαδή
μας προήχθη εις τόν βαθμόν τοϋ Βοηθού Άρχιεργοδηγοΰ άπο
τής 15ης Απριλίου 1970

Ό κ Louis Bernier Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Ά
λου μίνας τής GARDANNE μετετέθη ε'ις τήν Έταιρίαν μας
προκειμένου να διαδεχθή τόν κ Robert David ώς Προϊστάμενος

τοϋ Συγκροτήματος Άλουμίνας από τοϋ Ιουλίου

1970

Ό κ Αλέξανδρος Παπαδάκης διωρίσθη Προΐστάμίνος τής
Υπηρεσίας Αναπτύξεως τής Άλουμίνας διαδεχθείς τόν κ

Jean Pierre Courcier ό όποιος μετετέθη εις GARDANNE
ώς Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας Άλουμίνας

Υστερα άπό παραμονήν εξ περίπου έτών στό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ άνεχώρησε στ'ις 28.2.70 ό Άρχιεργοδηγός τής
Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας κ Octave Serusci μετατεθείς
εις τό Έργοστάσιον τής ARGENTIERE

Τόν ίδιο χρόνο παραμονής στήν Εταιρία μας είχε κα'ι ό Άρ
χιεργοδηγός τών Γενικών Τεχνικών Υπηρεσιών κ Georges
Robert πού άνεχώρησε στ'ις 18.3.70 γιά τό Έργοστάσιον τοϋ
MONTRICHER

Ή ΑΛ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ μέ εύχαρίστησι άναγγέλλει στούς
άναγνώστες της τήν προαγωγήν τοϋ κ Marchandise είς τόν
βαθμό τοϋ Αξιωματικού τής Λεγεώνος τής Τιμής και έπωφελει
ταιαύτής τής ευκαιρίας για να τοϋ έκφράση τά πλέον θερμά της
συγχαρητήρια

Πληροφορούμεθα έξ άλλου τήν έπανεκλογήν τοϋ κ Massol
ώς Προέδρου τοϋ Γαλλικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στήν
Ελλάδα και τόν παρακαλοϋμεν όπως δεχθή τά ειλικρινή συγχαρητήρια

τής ΑΛ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Παραθέτομε πιό κάτω μερικές άπό τις επισκέψεις πού δέχθηκε
τό Εργοστάσιο μας κατά τούς πρώτους μήνες τοϋ 1970

19 1.70 Επίσκεψις τοϋ κ Κωστάκου Διευθυντού παρά τω
Ύπουργείω Εργασίας συνοδευομένου άπό τόν κ
Δελάκον Πρόεδρον τοϋ Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου

Λεβαδείας
28 2.70 Επίσκεψις τοϋ κ Κουμαντούδη Διευθυντού Αρχαιοτήτων

κα'ι τοϋ κ Δημακοπούλου τοϋ Υπουργείου

Προεδρίας τής Κυβερνήσεως συνοδευομένων
άπό τόν κ Michaud τής Γαλλικής Αρχαιολογικής
Σχολής

11 3.70 Επίσκεψις τοϋ κ Tschud nowsky Προέδρου Γε¬
νικού Διευθυντού τής Εταιρίας SC A L τοϋ Συγκροτήματος

Péchiney
27 3.70 Επίσκεψις ομάδος έκπαιδευομένων άξιωματικών

κα'ι οπλιτών τών Σχολών τής Ε Β Χωροφυλακής
31 3.70 Επίσκεψις τής Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης

Τμήμα Παπάγου
1 4.70 Επίσκεψις τοΰ κ Thomas Γενικού Διευθυντού τοϋ

Συγκροτήματος Péchiney συνοδευομένου άπό τούς
κκ Marchandise και Violet

2 4.70 Επίσκεψις 70 σπουδαστών τής Πολυτεχνικής Σχο¬
λής τής Lille

8 4.70 Επίσκεψις 30 σπουδαστών τής Σχολής Υπομηχανικών

Αθηνών
12 4.70 Επίσκεψις 130 μαθητών τής Τεχνικής Σχολής Ό

Γαλιλαίος
7 5.70 Επίσκεψις τών κκ Marchandise και Serpette

συνοδευόντων άνωτάτους Γάλλους κρατικούς λειτουργούς

ΠΕΝΘΗ

Μέ πραγματική θλΐψι πληροφορηθήκαμε τόν θάνατο τής κ
Massol μητρός τοϋ Γενικού Διευθυντού τής Εταιρίας μας
κ Claude Massol

Ή ΑΛ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ παρακαλεί τόν κ Massol νά δεχθή
τά πλέον ειλικρινή της συλλυπητήρια

ΑΦΙΞΙΣ ΙΑΤΡΟΥ

Στις 9 Μαίου 1970 άφίχθη στά Ασπρα Σπίτια κα'ι άνέλαβε
ύπηρεσίαν ώς ιατρός τοϋ ΙΚΑ ή Δις Εύριδίκη Τσάκα ή όποια
άντικατέστησε τόν άποχωρήσαντα Ίατρόν κ Κύρου

Ή ΑΛ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ καλωσορίζει τήν Δίδα Τσάκα και τής
εϋχεται μία εύχάριστη διαμονή στή μικρή μας πόλι
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Nouvelles
De ä
La
Famille

FIANÇAILLES

Nous sommes heureux d'annoncer les fiançailles
suivantes
— de M Stavros Staras du Service Entretien et Ml'e

Zoï Tsilidou le 25.12.69
— de M Zacharias Lilis Agent Maîtrise de l'Alumi¬

nium en formation et Mlle Kalliopi Triandafyllou
le 7.3.70

— de M Andreas Vassilopoulos du Service Entre¬
tien et Mlle Soula Koussoula le 25.3.70

MARIAGES

Nous sommes heureux d'annoncer les mariages
suivants
— de M Loukas Kakalias de l'Aluminium et Mlle

Vassiliki Tzé le 11.1 70
— de M Vassilios Kirmanidis de l'Alumine et Mlle

Parthena Alabatzia le 18.1.70
— de M Pantelis Trogadas du Service Entretien et

Mlle Angueliki Rafa le 25.1 70
— de M loannis Papageorgiou Ingénieur des Elec¬

trodes et Mlle Vassiliki Tzifa le 2.5.70

NAISSANCES

Nous apprenons les naissances suivantes
— un fils chez M et Mme Alexandros Papadakis

Chef du Service Développement Alumine
le 13.11 69

— une fille Nathalie chez M et Mme Christos An
gueloussis du Service Entretien le 3.12.79

— une fille chez M et Mme Alexandros Simos du
Service Entretien le 29.12.69

— un fils chez M et Mme Petros Armaos de la
Fonderie le 9.1 70

— un fils chez M et Mme Prodromos Koutsopoulos
de l'Alumine le 11.1.70

— un fils chez M et Mme Nicolaos Fressas du
Service Entretien le 21.1.70

— une fille chez M et Mme Nicolaos Platis du Ser¬
vice Cités le 24.1 70

— un fils chez M et Mme Charalambos Papachara
lambous de l'Aluminium le 25.1.70

— une fille chez M et Mme loannis Kondis des Elec¬
trodes le 26.1 70

— une fille chez M et Mme Stylianos Markozanis
Agent Maîtrise du Service Manutentions
et Transports le 29.1.70

— une fille chez M et Mme Evanguelos Ziarras des
Electrodes le 31 1 70

— un fils chez M et Mme Efstathios Chinas du
Service Manutentions et Transports le
1 2.70

— une fille chez M et Mme Georgios Stefos des
Electrodes le 2.2.70

— un fils chez M et Mme lacovos Kovatsos du
Service Médical le 5.2.70

— un fils chez M et Mme Georgios Gourgiotis du
Service Entretien le 10.2.70

— un fils chez M et Mme Georgios Kokolakis du
Service Entretien le 10.2.70

— une fille chez M et Mme Christos Karantzalis de
l'Aluminium le 15.2.70

— une fille chez M et Mme Panayotis Georgiou des
Services Administratifs le 22.2.70

— un fils chez M et Mme Efstathios Dimakis Agent
Maîtrise de l'Aluminium le 23.2.70

— un fils chez M et Mme Charalambos Théocharis
du Service Electrique le 24.2.70

— une fille chez M et Mme Evanguelos Skouroliakos
du Service Entretien le 25.2.70

— une fille chez M et Mme Claude Voutsinos du
Service Cités le 26.2.70

— une fille chez M et Mme loannis Salipas du Ser¬
vice Manutentions et Transports le 28.2.70

— un fils chez M et Mme Fotios Lixouriotis du
Service Manutentions et Transports le
2.3.70

— une fille chez M et Mme Constantinos Z Liakos
de l'Aluminium le 5.3.70

— une fille chez M et Mme Omiros Avgoulis du
Service Mesures et Régulations le 13.3.70

— un fils chez M et Mme loannis Kakalias de
l'Aluminium le 19.3.70

— un fils chez M et Mme Michail Louloudis Agent
Maîtrise du Service Electrique le 21.3.70

— un fils chez M et Mme Panayotis Lilakos Agent
Maîtrise du Service Electrique le 3.4.70

— un fils chez M et Mme Vassilios Stefanopoulos
de l'Alumine le 4.4.70

— un fils chez M et Mme Constantinos Avgousti
dis du Service Electrique le 7.4.70

— un fils chez M et Mme Georgios Tsiaperas de
la Fonderie le 10.4.70

15



une fille chez M et Mme loannis Kaperonis de
l'Aluminium le 11 4.70

une fille Christine chez M et Mme Yves Cousin
du Centre Scolaire le 6.5.70

M Robert après 6 ans également a quitté A.D G
le 18.3.70 pour l'Usine de MONTRICHER

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

EMBAUCHES DU PERSONNEL

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux embauchés

arrivés après le 15.1.70 et leurs présentons
nos souhaits de réussite dans leur nouvelle carrière

Service Extension Charalambos Marcantonatos
Antonios Kapellas employés et Marcos Karydis
conducteur de travaux

Aluminium Dionyssios Katsimiris Théofanis
Stergiou Nicolaos Charissis loannis Sarantidis Em
manouil Viennas loannis Vassiliou Evanguelos Avgidis
ouvriers et loanna Manganari dactylo

Fonderie loannis Xypolias Athanassios Dimi
triadis Georgios Moras Stanislaos Darmis Lambros
Tsouras Athanassios Athanassiadis Stavronikitas
Armaras et Nias Drolapas ouvriers

Alumine Georgios Kassotakis ouvrier
Laboratoire Georgios Stratakis manipulateur

en formation
Service Entretien Nicolaos Kartsiotis dessinateur

et Dimitrios Scarlatos Panayotis Stakias ouvriers

Manutentions et Transports Georgios Alexo
poulos Panayotis Fytilis Evanguelos Koronis Pavlos
Naoumidis Triantafyllos Neochoritis conducteurs
Christos Platis ouvrier et Stamatios Armaras chef
d'équipe

Service Electrique Nicolaos Dios Charalambos
Annoussas Kyriakos loannidis Georgios Papadakis
Stergios Koïas loannis Nikiforakis Eleftherios Stam
bolidis électriciens Konstantinos Styliaris Christos
Papadopoulos et Georgios Mantas sous-ingénieurs

Service Médical Constantiqos Stroumbos médecin

Achats loannis Papaioannou-Pangalos Epami
nondas Christodoulou et loannis Remoundos employés

AL-REVUE a le plaisir d'annoncer à ses lecteurs
la nomination de M Marchandise au grade d'officier
de la Légion d'Honneur et profite de cette occasion pour
lui exprimer ici ses plus vives félicitations

Nous apprenons en outre la réélection de M Massol
au poste de Président de la Chambre de Commerce
Française de Grèce et le prions d'accepter toutes les
félicitations d'AL-REVUE

VISITES

Notons ci-dessous les visites les plus importantes
au cours des premiers mois de 1970

19 1.70 M Kostakos Directeur au Ministère de Travail

accompagné de M Delakos Président
du Centre Ouvriers de Lévadia

28 2.70 M Koumanoudis Directeur des Antiquités
et de M Dimakopoulos du Ministère de la
Présidence du Conseil accompagnés de
M Michaud de l'Ecole Française d'Archéologie

11 3.70 M Tschudnowsky Président Directeur Gé¬
néral de SCAL GP

27 3.70 Groupe d'officiers et de gendarmes des Ecoles
de la Gendarmerie Royale

31 3.70 Amicale des officiers Supérieurs du Quartier
des Officiers Athènes

1 4.70 M Thomas Directeur Général du Groupe
Péchiney accompagné par M Marchandise
et M Violet

2 4.70 70 étudiants de l'école des Arts et Métiers
de Lille

8 4.70 30 étudiants de l'école des Sous-Ingénieurs
d'Athènes

12 4.70 130 élèves de l'école téchnique Galilaios
7 5.70 80 étudiants de l'Ecole Polytéchnique

d'Athènes
9 5.70 M Marchandise et M Serpette accompa¬

gnant des Hauts fonctionnaires Français

PROMOTIONS MUTATIONS

Sur proposition du Chef du Service Electrique MM
Nicolaos Papazacharopoulos et Théodoros Vassiliadis
ont été nommés Contremaîtres Adjoints à dater du 1er
mars 1970

En outre M Apostolos Katsadimas est nommé
Contremaître Adjoint au Service Aluminium à dater
du 15 avril 1970

M Bernier Chef du Service Alumine de GAR
DANNE a été affecté à notre Société afin de succéder
à M David dans les fonctions de Chef du Groupe Alumine

à partir de juillet 1970

M Alexandros Papadakis a été nommé Chef du
Service Développement Alumine en remplacement
du M Courcier qui a été affecté à GARDANNE comme
Chef du Service Alumine

Après six ans passés à l'Usine de St Nicolas M
Serusci quitte A.D G le 28.2.70 pour l'Usine de l'AR
GENTIERE

DECES

C'est avec une vive peine que nous avons apris le
décès de Madame Massol mère de M Claude Massol
notre Directeur Général j

AL-REVUE prie M Massol d'accepter ses condoléances

les plus attristées

ARRIVEE D'UN NOUVEAU MEDECIN

Mlle Evridiki Tsaka est arrivée le 9 mai 1970 à Aspra
Spitia pour prendre ses fonctions de médecin I.K.A
en remplacement du médecin Dr Kyrou qui nous a
quitté

AL-REVUE souhaite la bienvenue à Mlle Tsaka
ainsi qu'un agréable et heureux séjour dans notre petite
ville
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Φωτογραφία άττό την έττίσκεψι του Γενικού Διευθυντού
του Συγκροτήματος Péchiney, κ. THOMAS, τον όποιον
διακρίνομε μεταξύ τοϋ κ. Massol και του κ. Paul. Αριστερά οί κ.κ. Joly και Reymond.

Photo prise au cours de la visite du Directeur Général 

du Groupe Péchiney, M. THOMAS, que nous
voyons ici entre M. Massol et M. Paul. A gauche,
M. Joly et M. Reymond.
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Στις 3.5.70 έγινε στην Αράχωβα ό γάμος του κ Γεωργίου
Παπαστάθη και της Δίδος Καίτης Λούσκου πού άνεβίω
σε ε να παλαιό έθιμο 50 και πλέον χρόνων Ό γαμπρός και
ή νύφη καθώς και οί περισσότεροι από τους καλεσμένους
φορούσαν τις παλαιές τοπικές ενδυμασίες φουστανέλ
λες και σεγγούνια Ακολούθησε γλέντι και χορός μέ
τα τοπικά λαϊκά όργανα πίπιζα κλαρίνο καί τύμπανο
Στη φωτογραφία ενα στιγμιότυπο της στέψεως πού έγινε
στην έκκλησία τοϋ Αγ Γεωργίου

Le 3.5.70 a été célébré à Arachova lemariage de M
Georges Papastathis et de Melle Kaity Louskou
qui a ranimé une ancienne coutume de plus de 50
ans Le couple ainsi que la plupart des invités
portaient d'anciens costumes locaux foustanel
la et segounia La cérémonie a été suivie d'une
fête et l'on dansa au son d'instruments tels que
pipiza clarino et tambour Sur notre photo un

instantané au cours de la bénédiction nuptiale
donnée en l'Eglise de Saint-Georges

Έκκίνησις του γραφικού αγωνίσματος ανωμάλου ανηφορικού

δρόμου γερόντων φουστανελλοφόρων πού έγινε
όπως κάθε χρόνο στην Αράχωβα στό πανηγύρι του

Άγ Γεωργίου

Le start du pittoresque concours de la course de
montagne à laquelle participent chaque année les

doyens d'Arachove en costume national au cours
de la fête locale de Saint-Georges
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στη συνέχεια των άρθρων μέ τον γενικά τίτλο
Για να γνωρίσωμε τό Εργοστάσιο μας παρουσιά

ζομε σ αυτό τό τεύχος τήν Ηλεκτρολογική Υπηρεσία
Είναι ή Υπηρεσία πού φροντίζει γιά τήν αδιάκοπη
παροχή της ήλεκτρικής ενεργείας ή όποια δίνει ζωή
στα πάντα Από τίς λεκάνες ήλεκτρολύσεως και τίς
άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι τίς υπολογιστικές

μηχανές και τίς λάμπες των Γραφείων

Ή Ηλεκτρολογική Υπηρεσία απασχολεί γύρω στα 200
άτομα συμπεριλαμβανομένου κα'ι τοϋ προσωπικού τών Εργολαβικών

Εταιριών Αν έξαιρέσωμε τό Τμήμα τών Νέων Έργων
πού ασχολείται μέ τήν έπέκτασι ή Υπηρεσία χωρίζεται βασικά
στά έξης τμήματα

LE SERVICE
ELECTRIQUE

Suite à la série d articles sous la rubrique générale
Pour connaître notre Usine nous présentons
aujourd'hui le Service Electrique Il s'agit

du Service qui veille à Γ alimentation continuelle
de notre Usine en courant électrique qui donne la
vie à toutes les installations aux cuves de l'Elec
trolyse et autres installations industrielles aux
machines à calculer et même aux lampes de
bureau

Le Service Electrique occupe actuellement environ
200 personnes y compris le personnel des Entreprises
Exception faite du Service des Travaux Neufs qui s'occupe

ae l'extension ce Service est divisé en
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ΟΊ κκ. Αθανασιάδης και Θεοχάρης στην αίθουσα έλεγχου 
του Υποσταθμού.

MM. Athanassiadis et Théocharis dans la salle de
contrôle de la Sous-Station.

—	Τμήμα Ενεργείας
—	Τμήμα Άλουμίνας
—	Τμήμα Αλουμινίου
—	Συνεργείο
Μιά λεπτομερέστερη έξέτασι τής δραστηριότητος τοϋ κάθε

τμήματος θά μας έπιτρέψη να κατανοήσωμε τόν ρόλο πού παίζει 

ή Ηλεκτρολογική Υπηρεσία μέσα στό Εργοστάσιο.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ή ήλεκτρική ένέργεια οπως είναι γνωστό, χορηγείται άπό

τήν ΔΕΗ, έκτός άπό μιά μικρή ποσότητα, πού παράγεται στό
Εργοστάσιο. Δίπλα στόν "Υποσταθμό τοϋ Εργοστασίου υπάρχει
ö "Υποσταθμός τής ΔΕΗ, στόν όποιον καταλήγουν oi έξι γραμμές 

ύψηλής τάσεως των 150.000 V. Ή ΔΕΗ, μέ τήν βοήθεια 3
μετασχηματιστών "ισχύος, υποβιβάζει τήν τάσιν σέ 15.000 V
και τροφοδοτεί τόν δικό μας "Υποσταθμό.

Τό Τμήμα Ενεργείας άποτελεϊται άπό τόν Κεντρικό "Υποσταθμό 

μέ ολες τις συναφείς έγκαταστάσεις του και άπό τήν
Μονάδα Παραγωγής Ενεργείας.Ό "Υποσταθμός: Παίρνει τό ρεύμα των 15.000 V τής
ΔΕΗ και τό διανέμει σέ ολόκληρο τό "Εργοστάσιο, ώς εξής :

1.	Μέσω μιας σειράς μετασχηματιστών και άνορθωτών ο'ι
όποιοι άνορθώνουν τό ρεύμα άπό έναλλασσόμενο σέ συνεχές,
τροφοδοτεί τις λεκάνες τής Ηλεκτρολύσεως. Ή άνόρθωσις
αυτή δίνει στόν "Υποσταθμό τήν έννοια τοϋ τμήματος παραγωγής. 

Είναι ή παραγωγή συνεχούς ρεύματος.
2.	Μέ δύο άναχωρήσεις τών 15.000 V τροφοδοτεί τούς ενδιαμέσους 

"Υποσταθμούς τοϋ συγκροτήματος Αλουμινίου, δηλαδή
τής Ηλεκτρολύσεως (σειρές Α και Β), τοϋ Χυτηρίου και τών
Ηλεκτροδίων - Λιμένος. ΟΊ ένδιάμεσοι αύτο'ι "Υποσταθμοί μετασχηματίζουν 

τό ρεύμα σέ 380 V και μ' αύτό τροφοδοτούν όλες
τις δευτερεύουσες έγκαταστάσεις, οπως είναι ο'ι κινητήρες, οί
φούρνοι, ο'ι γερανογέφυρες, ο'ι άντλίες κλπ.

3.	Μέ άλλες δύο άναχωρήσεις τών 1 5.000 V τροφοδοτεί κατά
τόν ίδιο τρόπο τούς ένδιαμέσους "Υποσταθμούς τοϋ συγκροτήματος 

Άλουμίνας.

—	Section Energie
—	Section Alumine
—	Section Aluminium
—	Atelier Electrique.
Un examen détaillé de l'activité de chaque Section

nous permettra de comprendre le rôle que joue le Service   

Electrique   dans l'Usine.

SECTION ENERGIE
L'énergie électrique, comme nous le savons, nous

est fournie par la D.E. H., à l'exception d'une petite quantité 
produite à l'Usine. A côté de la Sous-Station de

l'Usine se trouve la Sous-Station de la D.E. H., où aboutissent 

six lignes H.T. de 150.000 V. A l'aide de 3 transformateurs, 

la D.E. H. abaisse la tension à 15.000 V et
alimente notre Sous-Station.

La Section Energie se compose de la Sous-Station
Centrale avec toutes ses installations annexes et de
l'Unité de Production d'Energie.

La Sous-Station: Celle-ci prend le courant de
15.000 V de la D.E. H. et le distribue sur toute l'Usine,
comme suit :

1.	A l'aide d'une série de transformateurs et redresseurs 

qui transforment le courant alternatif en courant 

continu et alimentent les cuves de l'Electrolyse.
Cette transformation donne à la Sous-Station l'aspect
de la section de production. C'est la production du courant 

continu.
2.	Par deux départs de 15.000 V, elle alimente les

postes intermédiaires du Groupe Aluminium, c'est-à-
dire l'Electrolyse (Séries «A» et «B»), de la Fonderie,
des Electrodes et du Port. Ces postes intermédiaires
transforment le courant en 380 V et alimentent toutes
les installations secondaires telles que moteurs, fours,
ponts roulants etc.

3.	De la même façon, elle alimente par deux autres
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4 Μέσω ένός ξεχωριστού μετασχηματιοτού παρέχει ρεύμα
15.000 V στό εξωτερικό εναέριο δίκτυο άττό τό όποιο τροφοδοτούνται

ο'ι 18 μετασχηματισταί των αντλιοστασίων Ισαρίθμων
πηγαδιών

Ό Υποσταθμός διαθέτει φυσικά κα'ι τήν αίθουσα έλεγχου
έξωπλισμένη μέ τα κατάλληλα όργανα μέ τήν βοήθεια των όποιων

παρακολουθούνται και ελέγχονται όλες οί εγκαταστάσεις
τοϋ Υποσταθμού Υπάρχει ακόμη και ειδικό σύστημα έλέγχου
της καταναλισκομένης ήλεκτρικής ενεργείας παράλληλα πρός
τό σύστημα μετρητών της ΔΕΗ

Γιά νά άνταποκριθή στις ανάγκες αλλαγής τοϋ έλαίου τών
μεγάλων μετασχηματιστών ό Υποσταθμός διαθέτει μια άνάλο
γη αίθουσα πού μπορεί να δεχθή τούς μετασχηματιστάς τής
ΔΕΗ Αύτή ή αίθουσα είναι έξωπλισμένη μέ δύο γερανογέφυρες
τών 70 και 15 τόννων Τό Τμήμα Ενεργείας είναι ύπεύθυνο γιά
τήν συντήρησι και έπισκευή όχι μόνον τών έγκαταστάσεων τοϋ
Κεντρικού Υποσταθμού άλλα και όλων ανεξαιρέτως τών

μετασχηματιστών

τών ένδιαμέσων Υποσταθμών τοϋ Εργοστασίου
και τών πηγαδιών καθώς κα'ι τών άντιστοίχων γραμμών τών
15.000 V

Μονάς παραγωγής ενεργείας Είναι έγκατε
στημένη στό Τμήμα Παραγωγής άτμοΰ και εχει ισχύ περίπου
4 MW τό δέ παραγόμενο ρεύμα εχει τάσι 5.500 V Οπως είχαμε
δή στό σχετικό άρθρο γιά τήν Υπηρεσία Παραγωγής Άλουμί
νας ένα μέρος άπό τόν παραγόμενο άτμό πιέσεως 60 άτμοσφαι
ρών κα'ι θερμοκρασίας 400 C πρέπει νά μετατροπή σέ άτμό χαμηλής

πιέσεως και θερμοκρασίας γιά τήν τροφοδότησι τοϋ
τμήματος έξατμίσεως κλπ Ό άτμός λοιπόν πού οδηγείται στήν
μονάδα παραγωγής ενεργείας χάνει μέρος τής πιέσεως και
τής θερμοκρασίας του ενώ ταυτόχρονα κινεί μια στροβιλογεν
νήτρια μέ αποτέλεσμα τήν παραγωγή ήλεκτρικής ένεργείας
Τό παραγόμενο ρεύμα άφοϋ μετασχηματισθή άπό 5.500 V σέ
15.000 V παραλληλίζεται μέ τό ρεύμα τής ΔΕΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Βασική αποστολή τοΰ τμήματος αύτού είναι ή συντήρησις
τών ήλεκτρολογικών έγκαταστάσεων κα'ι συσκευών τοϋ

συγκροτήματος

άλουμίνας Επίσης ή άποκατάστασις οιασδήποτε
βλάβης καθ όλην τήν διάρκειαν τοϋ 24ώρου Συχνά δέ άσχολεΐ
ται κα'ι μέ τήν μελέτη κα'ι εφαρμογή διαφόρων μετατροπών πρός
βελτίωσιν τών ύφισταμένων έγκαταστάσεων

Ολα σχεδόν τά τμήματα τοϋ συγκροτήματος άλουμίνας

Μία σειρά τεσσάρων μετασχηματιστών έξω άπό τό τμήμα
παραγωγής ένεργείας

Une série de quatre transformateurs à l'extérieur du
groupe énergétique

Ό κ Παν Παπαγεωργίου στήν αίθουσα ήλεκτρολογικών
οργάνων τής Έξατμίσεως
M Pan Papageorgiou dans la salle d'équipement
de l'évaporation

départs de 15.000 V les postes intermédiaires du Groupe
Alumine

4 Grâce à un transformateur séparé elle fournit
du courant de 15.000 V au réseau extérieur qui alimente
les 18 transformateurs des stations de pompage d'un
nombre égal de puits

La Sous-Station dispose naturellement d'une salle
de contrôle équipée de tout le matériel nécessaire à
aide duquel sont observées et contrôlées toutes les

installations de la Sous-Station Il existe encore un système

spécial de contrôle de l'énergie électrique
consommée parallèlement au système des compteurs
de la D.E H

Pour les besoins du décuvage des gros transformateurs
la Sous-Station dispose d'un hall de décuvage

pouvant recevoir les transformateurs de la D.E H Ce
hall est équipé de deux ponts roulants dont l'un fait
70 T et l'autre 17 T

La Section Energie est responsable de l'entretien
et de la réparation non seulement des installations de
la Sous-Station Centrale mais aussi de tous les transformateurs

des postes intermédiaires de l'Usine et des
puits sans aucune exception ainsi que les lignes 15.000
V correspondantes

Unité de production d'énergie Celle-ci installée
au Groupe Energétique a une puissance de 4 MW et
donne du courant à une tension de 5.500 V Ainsi que
nous l'avons vu par ailleurs dans notre article sur le
Service Production Alumine une partie de la vapeur
produite d'une pression de 60 atmosphères et d'une
température de 400 C doit être transformée en vapeur
de pression et température basses en vue d'alimenter
la partie de l'évaporation Cette vapeur qui est conduite
à l'unité de production d'énergie perd une partie de sa
pression et température alors qu'en même temps elle
fait marcher une turbine qui produit l'énergie électrique
Le courant produit est transformé de 5.500 V en 15.000
V pour être mis en parallèle avec le courant D.E H

SECTION ALUMINE
Cette Section a comme but principal l'entretien des

installations électriques et appareils du Groupe Alu
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Ό κ Ίωαννίδης ελέγχει ενα κιβώτιο της αυτομάτου
ρυθμίσεως των λεκανών

M loannidis contrôlant une armoire de la régulation

automatique des cuves

τροφοδοτούνται μέ ρεϋμα από τήν ΔΕΗ και άττό τήν Μονάδα
Παραγωγής Ενεργείας πού σέ ομαλή λειτουργία αποτελούν
ενιαίο κύκλωμα Σέ περίπτωσι διακοπής τής παροχής τοΰ ρεύματος

τής ΔΕΗ τό μεγαλύτερο μέρος των έγκαταστάσεων
τίθεται έκτος λειτουργίας ένώ ή Μονάδα Παραγωγής Ενεργείας

έξακολουθεί να τροφοδοτή ώρισμένες συσκευές των τμημάτων

αύτών μέ πρωτεύουσα σημασία
Ακόμη και δταν σημειωθή ταυτόχρονα διακοπή και στήν

παροχή τής ΔΕΗ κα'ι στήν Μονάδα Παραγωγής Ενεργείας τοΰ
Εργοστασίου θά λειτουργήση αυτομάτως τό συγκρότημα
ασφαλείας Ενας έναλλακτήρας έφοδιασμένος μέ μία δηζελο
μηχανή θά τροφοδοτήση μέ ρεύμα 380 V ώρισμένες έγκατα
στάσεις στις όποιες δέν έπιτρέπεται άπρόβλεπτος διακοπή τής
λειτουργίας των δπως είναι ο'ι φούρνοι άλουμίνας κα'ι άσβέστου
ο'ι βάννες ατμού τοΰ τμήματος προσβολής κα'ι ο'ι βάννες τής
καθιζήσεως και των πλυντηρίων

Στό ίδιο Τμήμα Άλουμίνας τής Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας

ύπάγονται
1 Τό βωξιτοφόρο Παρνασσός δσον άφορα τήν τροφο

δότησίν του μέ ήλεκτρικό ρεύμα δταν ξεφορτώνη τόν βωξίτη
στό λιμάνι ώς και τόν έλεγχο και τήν συντήρησι τών ηλεκτρολογικών

του έγκαταστάσεων
2 Ο'ι ηλεκτρολογικές έγκαταστάσεις τοΰ συστήματος έκ

φορτώσεως τοΰ βωξίτου έναποθηκεύσεώς του στα σιλό τοΰ
λιμένος κα'ι φορτώσεως τών φορτηγών αύτοκινήτων

3 Ο'ι ήλεκτρολογικές έγκαταστάσεις για τήν φόρτωσι τής
άλουμίνας άπό τό σιλό τοΰ Εργοστασίου στά βυτιοφόρο τήν
έναποθήκευσι στήν άποθήκη άλουμίνας τοΰ λιμένος τό γέμισμα

mine ainsi que le rétablissement de toute panne 24
heures sur 24 Assez souvent elle s'occupe de l'étude
et application de diverses modifications en vue d'améliorer

les installations existantes
Presque toutes les sections du Groupe Alumine

sont alimentées par du courant fourni par la D.E H et
par le Groupe Energétique qui constituent ensemble
en temps de fonctionnement normal un seul circuit
En cas de coupure du courant D.E H la plus grande
partie des installations est mise hors service alors que
le Groupe Energétique continue à alimenter certaines
installations des sections prioritaires

Même en cas de coupure simultanée du courant
de la D.E H et du Groupe Energétique il existe le groupe
de sécurité qui se met automatiquement en route Il
s'agit d'un groupe électroqène de petite puissance qui
alimente les installations dites à coupure nulle telles
que les fours de l'alumine et de la chaux les vannes
de vapeur de la Section de l'Attaque et les vannes de la
Décantation-Lavage

De cette Section Alumine du Service Electrique
dépendent également

1 Le bauxitier Parnassos en ce qui concerne son
alimentation en courant électrique pour le déchargement
de la bauxite au Port ainsi que le contrôle et l'entretien
de ses installations électriques

2 Les installations électriques du système de déchargement

de la bauxite de son stockage dans les
silos du port et de chargement sur les camions

3 Les installations électriques de chargement de
l'alumine depuis les silos de l'Usine dans les citernes
son stockage au silo alumine du port le remplissage
des containers en vue de son chargement en vrac
sur les bateaux et son ensachage

4 Les grues électriques du quai en ce qui concerne
leurs installations électriques

5 L'installation de pompage de la soude depuis les
silos du port vers le groupe alumine et du fuel vers les
divers utilisateurs de l'Usine A noter que le remplissage

des bacs à fuel de ces sections est surveillé et
contrôlé automatiquement depuis l'installation de pompage

des bacs centraux grâce à l'installation d'un double
circuit de contrôle

6 La protection cathodique de la conduite des résidus

inertes C'est-à-dire annulation des effets de l'électricité

statique produits dans la conduite par les courants

vagabonds et par l'écoulement des résidus de
la conduite du fuel du port aux bacs de stockage

SECTION ALUMINIUM

Cette Section du Service Electrique est chargée de
l'entretien et de la remise en état des installations électriques

de l'Electrolyse de la Fonderie et des Electrodes
sauf pour ce qui concerne l'alimentation des cuves

en courant continu effectuée par la Section Energie
Nous savons que la Sous-Station Centrale alimente

par deux départs de 15.000 V les transformations des
postes intermédiaires du groupe aluminium Une fois
la tension du courant abaissée à 380 V toutes les autres

installations électriques du Groupe sont ensuite
alimentées soit

— les ponts roulants
— les salles de commande
— les fours électriques
— le système automatique de régulation des cuves
— les nombreux moteurs tels que ceux du système

assurant le déplacement vertical du plan anodi
que des pompes de basculement des fours des
silos alumine de la presse des anodes des malaxeurs

des bandes transporteuses des ventilateurs

des filtres etc
— l'éclairage et la signalisation
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Ό κ. Μαστρομανώλης κατά την έκτέλεσιν έτταναττεριε-
λίξεως ενός ηλεκτρικού κινητηρος.

M. Mastromanolis effectuant le bobinage d'un moteur 

électrique.

μέ άλουμίνα των ειδικών «δοχείων» 6 τ. γιά τήν φόρτωσι των
καραβιών και τήν ένσάκκισι.

4.	Οί ηλεκτρικοί γερανοί τοϋ λιμένος, όσον άφορα πάλι τις
ηλεκτρολογικές τους εγκαταστάσεις.

5.	Τα άντλιοστάσια της σόδας, γιά τήν αποστολή της από
ας δεξαμενές τοϋ λιμένος στό συγκρότημα άλουμίνας, και τοϋ
πετρελαίου γιά τήν διανομή του από τις κεντρικές δεξαμενέςστά διάφορα τμήματα τοϋ Εργοστασίου. Αξιοσημείωτο είναι
οτι ή πλήρωσις τών δεξαμενών πετρελαίου τών διαφόρων τμημάτων 

παρακολουθείται και έλέγχεται αύτομάτως από τό αντλιοστάσιο 

τών κεντρικών δεξαμενών, χάρις σέ ένα διπλό κύκλωμα
ελέγχου, πού έχει έγκατασταθή.

6.	Ή καθοδική προστασία τοϋ άγωγοϋ, πού διοχετεύει τά
αδρανή κατάλοιπα από τήν επεξεργασία τοϋ βωξίτου στή θάλασσα. 

Δηλαδή ή έξουδετέρωσις τοϋ στατικού ήλεκτρισμοϋ
πού παράγεται στόν άγωγό από τά «άλητεύοντα ρεύματα» και
άπό τήν ροή τών καταλοίπων. Παρόμοια προστασία έχει και ό
άγωγός πού φέρνει τό πετρέλαιο άπό τό λιμάνι στ'ις κεντρικές
δεξαμενές άποθηκεύσεως και ό όποιος έπιπροσθέτως θερμαίνεται 

μέ τήν βοήθεια 3 θερμοηλεκτρικών καλωδίων, γιά τήν
διευκόλυνσι τής ροής τοϋ πετρελαίου και κυρίως τών ύπολειμ-
μάτων.

ΤΜΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τό τμήμα αϋτό τής Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας είναι έπι-
φορτισμένο μέ τήν συντήρησι και τήν άποκατάστασι κάθε βλάβης 

ολων τών ήλεκτρολογικών έγκαταστάσεων τής Ηλεκτρολύσεως, 
τοΰ Χυτηρίου και τών Ηλεκτροδίων, έκτός άπό τήν τρο-

φοδότησι τών λεκανών μέ συνεχές ρεύμα, πού όπως είπαμε είναι
έργον τοϋ Τμήματος Ενεργείας.

"Οπως είδαμε προηγουμένως, ό κεντρικός "Υποσταθμός
τροφοδοτεί μέ δύο γραμμές τών 15.000 V τούς μετασχηματιστάς
τών ένδιαμέσων "Υποσταθμών τοϋ συγκροτήματος Αλουμινίου.
Άφοϋ μειωθή ή τάσις τοϋ ρεύματος στά 380 V, τροφοδοτούνται
έν συνεχεία ολες οί ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τοϋ συγκροτήματος, 

δηλαδή :

—	ο'ι γερανογέφυρες
—	οί αίθουσες έλέγχου
—	οί ήλεκτρικο'ι φούρνοι
—	τό σύστημα τής αυτομάτου ρυθμίσεως τών λεκανών
—	ο'ι πολυάριθμοι κινητήρες, οπως τοϋ συστήματος άνεβο-

κατεβάσματος τών άνόδων, τών άντλιών άνατροπής τών φούρνων, 
τών σιλό άλουμίνας, τής πρέσσας τών άνόδων, τών σπα-

στήρων, τών μαλακτήρων, τών μεταφορικών ταινιών, τών άνε-
μιστήρων, τών φίλτρων κλπ.

Dans chaque Série de l'Electrolyse, il y a un groupe
électrogène de sécurité avec alternateurs de 380 V et
des machines Diesel qui alimentent, en cas de coupuredu courant D.E. H., certains ponts roulants, les moteurs 

du système de suspension des anodes et le système de régulation automatique des cuves ainsi que
l'éclairage de sécurité et les circuits auxiliaires de la
Fonderie et des Electrodes.

A noter, tout particulièrement, le système automatique 
de contrôle et régulation des cuves installé l'an

dernier. Ce système est basé sur une série de «circuits
logiques» et contrôle et répare automatiquement la
tension des cuves d'Electrolyse en effaçant les phénomènes 

d'emballage.
Il y a une armoire de contrôle et régulation pour chaque 

groupe de 52 cuves. Dès qu'elle se met en fonctionnement, 

elle vérifie toutes les cuves l'une après l'autre
et corrige la tension de la cuve aussitôt qu'un écart de
tension se manifeste. Dès qu'un phénomène d'emballage 

de présente à n'importe quelle cuve, l'armoire en
est informée immédiatement, elle termine la réparationde la tension de cette cuve, surpasse les cuves intermédiaires 

et s'arrête à la cuve qui présente cet emballage. 
Dès que cet emballage disparaît avec déplacement

vertical du plan anodique, elle retourne pour continuer la
réparation de la tension à partir de la cuve où elle s'était
arrêtée.

Section des accumulateurs : De la Section Aluminium 

dépend également la responsabilité de l'entretien, 
la charge et la réparation des batteries utilisées

par les engins ESSLINGEN et SOVEL et les groupes
électrogènes. Il y a, à cet effet, une salle spéciale d'accumulateurs 

derrière l'annexe de l'Electrolyse et le
personnel qualifié nécessaire.

ATELIER ELECTRIQUE
L'entretien et la réparation des nombreux moteurs

de l'Usine représentent la principale activité de l'Atelier
Electrique, c'est-à-dire : 1) le rebobinage des moteurs,2) l'entretien général, c'est-à-dire démontage, nettoyage, 

séchage des bobines au four, vernissage, changement 

des roulements à billes, changement ou éventuellement 

réparation des accessoires usagés, assemblage, 

graissage et essai.
A l'entretien normal des moteurs s'ajoute un entre-
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Oi κκ Μπελίτσας και Χρήστου στην αίθουσα συσσωρευτών

MM Belitsas et Christou dans la salle des batteries

— ö φωτισμός και ή σηματοδότησις
Σέ κάθε σειρά της Ηλεκτρολύσεως ύττάρχει ένα ηλεκτροπαραγωγό

ζεύγος ασφαλείας μέ έναλλακτήρες των 380 V και
μηχανές Diesel πού σέ ττερίτττωσι διακοπής τοϋ ρεύματος της
ΔΕΗ τροφοδοτεί ώρισμένες γερανογέφυρες τούς κινητήρες τοϋ
συστήματος αναρτήσεως των ανόδων και τό σύστημα τής αύτο
μάτου ρυθμίσεως των λεκανών καθώς επίσης τόν φωτισμό
ασφαλείας και τα βοηθητικά κυκλώματα τοϋ Χυτηρίου και τών
Ηλεκτροδίων

Αξίζει νά σημειωθή Ιδιαίτερα τό σύστημα αύτομάτου έλέγ
χου και ρυθμίσεως τών λεκανών τοϋ οποίου ή έγκατάστασις
έγινε τό περασμένο έτος Τό σύστημα αύτό στηρίζεται σέ μιά
σειρά λογικών κυκλωμάτων και έλέγχει και διορθώνει αύτο
μάτως τήν τάσι τών λεκανών ήλεκτρολύσεως κα'ι άπαλείφει τά
φαινόμενα τής καύσεως

Για κάθε 52 λεκάνες ύπάρχει ξεχωριστό κέντρον κιβώτιον
ελέγχου και ρυθμίσεως Μέ τήν έναρξιν τής λειτουργίας του
εξετάζει μέ τήν σειρά μίαν πρός μίαν τις λεκάνες και διορθώνει
τήν τάσι τοϋ ρεύματος δπου υπάρχει άπόκλισις άπό τήν κανονική

Μόλις δέ παρουσιασθή ένα φαινόμενο καύσεως σέ οποιαδήποτε

λεκάνη τό πληροφορείται αμέσως τελειώνει τήν διόρ
θωσι τής τάσεως στήν λεκάνη πού βρίσκεται άντιπαρέρχεται
τίς ενδιάμεσες λεκάνες και σταματά στήν λεκάνη πού έχει καϋσι
Άφοϋ έπιτύχη τήν άπάλειψι τής καύσεως μέ τό κατάλληλο άνε
βοκατέβασμα τών άνόδων έπιστρέφει νά συνέχιση τόν έλεγχο
τής τάσεως άπό τήν λεκάνη πού είχε σταματήσει

Τμήμα συσσωρευτών Στό τμήμα αλουμινίου τής
Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας άνήκει κα'ι ή εύθύνη συντηρήσεως
φορτίσεως και επισκευής τών μετασχηματιστών οί όποιοι

χρησιμοποιούνται

άπό τά οχήματα ESLINGEN και SOVEL και τά
ήλεκτροπαραγωγά ζεύγη Γιά τόν σκοπό αύτό ύπάρχει ειδική
αίθουσα συσσωρευτών πίσω άπό τό παράρτημα τής Ήλεκτρολύσεως

κα'ι άνάλογο ειδικευμένο προσωπικό

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΠΚΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
Βασική άποστολή τοϋ Ηλεκτρολογικού Συνεργείου είναι ή

συντήρησις και έπισκευή τών πολυαρίθμων ήλεκτρικών κινητήρων

ολοκλήρου τοϋ Εργοστασίου ήτοι I ή έπαναπεριέλιξις
τών καμμένων περιελίξεων κα'ι 2 ή γενική συντήρησις δηλαδή
άποσυναρμολόγησις καθαρισμός στέγνωμα περιελίξεων στόν
φούρνο βερνίκωμα άλλαγή σφαιροτριβέων άλλαγή ή έπισκευή
τυχόν κατεστραμμένων εξαρτημάτων συναρμολόγησις λί
πανσις και δοκιμή

Ή συντήρησις τών κινητήρων γίνεται εϊτε προληπτικώς ιδίως

γιά τούς κινητήρες μεγάλης ισχύος είτε λόγω κακής λειτουργίας

Η κακή λειτουργία είναι δυνατόν νά προέρχεται κυρίως

άπό κατεστραμμένους σφαιροτριβεΐς ή άκόμη άπό διαρροή
ήλεκτρικοϋ ρεύματος είσοδο νερού σόδας βωξίτου ή άλου
μίνας καταστροφή μηχανικού έξαρτήματος κλπ Στήν περίπτω
σι αύτη ή μή έγκαιρος άποκατάστασις τής άνωμαλίας μπορεί
νά προκαλέση άκόμη και τό κάψιμο τών περιελίξεων έάν τά
άσφαλιστικά μέσα δέν λειτουργήσουν

tien préventif surtout pour les moteurs de grande puissance

Les pannes proviennent surtout de l'usure des
roulements ou bien d'une fuite de courant électrique
d'une entrée d'eau soude bauxite ou alumine de la
destruction mécanique d'un accessoire etc Si la réparation

n'est pas faite rapidement le bobinage peut être
grillé si les dispositifs de sécurité ne fonctionnent pas

Tous ces travaux sont faits par l'Atelier Electrique
qui est équipé des appareils et outils appropriés

Le parc de moteurs de rechange dont dispose l'atelier

permet de ne jamais arrêter la production
Les moteurs en panne sont réparés pour remplacer

à leur tour d'autres moteurs en cas de besoin Ainsi
le même moteur peut en quelques années faire le
tour de l'Usine toutes ces permutations étant enregistrées

sur des fiches qui permettent de constater les
causes des pannes et de suivre leur entretien

Les moteurs installés actuellement sont au nombre
de 2.705 d'une puissance totale de 43.643 CV sans
compter l'extension

400 moteurs environ parviennent chaque année à
l'Atelier pour réparation d'une puissance totale de 11.500
CV environ

La disponibilité permanente de moteurs prêts à
remplacer tous les différents types de moteurs de l'Usine

représente la plus grande difficulté de l'Atelier
électrique

De l'Atelier Electrique dépendent également
1 L'entretien des installations électriques des Services

Généraux c'est-à-dire de l'Atelier Mécanique
du Garage du Graissage du Laboratoire du Dispensaire

des Bureaux et de l'éclairage extérieur de l'Usine
ainsi que de la Station d'Epuration des eaux d'Aspra
Spitia

2 Les communications intérieures c'est-à-dire les
téléphones et interphones et

3 La réparation des appareils et instruments électriques

portatifs

Ήλεκτρολογικον Συνεργεΐον Εξαγωγή κινητήρων άπό
τόν αύτόκλειστο κλίβανο βαφής πραγματοποιούμενη
άπό τόν κ Ψαρά

Atelier Electrique M Psaras sortant les moteurs de
l'autoclave d'imprégnation
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Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται μέσα στό Ηλεκτρολογικό
Συνεργείο τό όποιο είναι έξωπλισμένο με τα κατάλληλα μηχανήματα

και εργαλεία
Πρέπει νά σημειωθή ότι κατά τήν έκτέλεσι των εργασιών αυτών

εις τούς ηλεκτρικούς κινητήρες δέν γίνεται καμμία διακοπή
τής λειτουργίας τών εγκαταστάσεων παραγωγής Διότι τό Συνεργείο

διαθέτει ένα αριθμό ομοιότυπων κινητήρων επισκευασμένων

και δοκιμασμένων και αντικαθιστά άμέσως οποιονδήποτε

κινητήρα ύποστή βλάβη καθ ολην τήν διάρκεια τοϋ
24ώρου

Ό κινητήρας πού είχε βλάβη θά έπισκευασθή γιά νά άντι
καταστήση μέ τήν σειρά του κάποιον άλλον σέ δεδομένη στιγμή

Ετσι σέ λίγα χρόνια ένας κινητήρας μπορεί νά εχη εκτελέσει
τόν γύρο τοϋ Εργοστασίου ένώ ο'ι διάφορες έναλλαγές

του καταγράφονται σέ ειδική καρτέλλα γιά τήν έξακρίβωσι τών
αιτιών πού προκάλεσαν τις άνωμαλίες καί τήν παρακολούθησι
τών γενομένων συντηρήσεων

Σήμερα οί εγκατεστημένοι κινητήρες άνέρχονται σέ 2705
συνολικής Ισχύος 43.643 ίππων χωρίς νά λάβωμε ύπ όψιν μας
τήν έπέκτασ

Κάθε χρόνο έρχονται στό Συνεργείο γιά έπισκευή περίπου
400 κινητήρες συνολικής ισχύος περίπου 11.500 ίππων

Ό συντονισμός γιά τήν ϋπαρξι ανά πάσαν στιγμήν έτοιμου
επισκευασμένου κινητήρος γιά τούς 350 διαφορετικούς τύπους
πού ύπάρχουν εγκατεστημένοι στό Εργοστάσιο αποτελεί ένα
δύσκολο έπίτευγμα τοϋ Συνεργείου τής Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας

Στό Ηλεκτρολογικό Συνεργείο ύπάγονται επίσης
1 Ή συντήρησις τών ήλεκτρολογικών έγκαταστάσεων τών

Γενικών Υπηρεσιών δηλαδή τοϋ Μηχανουργείου τοϋ Γκαράζ
τής Λιπάνσεως τοϋ Χημείου τοϋ Ιατρείου τών Γραφείων καί
τοϋ έξωτερικοϋ φωτισμού τοϋ Εργοστασίου καθώς καί τοϋ
Σταθμού ακαθάρτων ύδάτων τών Ασπρων Σπιτιών

2 Ή εσωτερική έπικοινωνία δηλαδή τηλέφωνα καί interphones

καί
3 Ή έπισκευή τών φορητών ήλεκτρολογικών συσκευών

καί οργάνων

Ε Κ θ Ε Σ I Σ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ή Ελληνική Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων διωργά
νωσε στό ξενοδοχείο Εσπερία άπό 13 μέχρι 19 Απριλίου

1970 τήν πρώτη έκθεσι περιοδικών έπιχειρήσεων
στήν όποία έλαβε μέρος καί ή ΑΛ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ μεταξύ

άλλων 23 περιοδικών
Εγκαινιάζοντας τήν έκθεσι ό Πρόεδρος τού Συνδέσμου

Ελλήνων Βιομηχάνων κ Δ Μαρινόπουλος έτό
νισε μεταξύ άλλων Στη χώρα μας κυκλοφορούν σήμερα

80 περιοδικά έπιχειρήσεων ή οργανισμών μέ 500.000
άντίτυπα έναντι δέκα χιλιάδων παρομοίων περιοδικών
πού κυκλοφορούν στις Η Π Α καί χιλίων στή Γαλλία
μέ πολλά έκατομμύρια άντίτυπα Τά περιοδικά αύτά έπι
διώκουν βασικά τήν δημιουργία πνεύματος άλληλοκα
τανοήσεως καί άμοιβαίας έμπιστοσύνης άνάμεσα στόν
έκδοτη — πού είναι συνήθως κάποια έπιχείρησις ή οργανισμός

— καί στό καταναλωτικό κοινό ή τό προσωπικό
τής επιχειρήσεωςΌ κ Γ Κατσώνης γενικός γραμματεύς τής οργανώτριας

Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων ύπεγράμμισε στήν
ομιλία του Στήν Ελλάδα τά περιοδικά Επιχειρήσεων
καί Οργανισμών έσημείωσαν σημαντικές προόδους τά
τελευταία χρόνια τόσον άπό πλευράς άριθμοΰ όσον καί
άπό πλευράς έμφανίσεως καί περιεχομένων

Ό Πρόεδρος τής Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων κ Δ
Κακαβελάκης ανέφερε στούς δημοσιογράφους ότι άπό
τό έρχόμενον έτος πού έλπίζεται νά ύπάρξη εύρύτερη
συμμετοχή έκθετών θά γίνεται βράβευσι τών καλυτέρων
έντύπων

Αριστερά μια άποψις τής εκθέσεως μέ τό περί
πτερον τής ΑΛ-ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΕΩΣ

EXPOSITION DE
REVUES D'ENTREPRISES

La Société Hellénique des Relations Publiques
a organisé du 13 au 19 avril 1970 dans les salles
de l'Hôtel Esperia la première exposition de
revues d'Entreprises à laquelle a participé AL
REVUE parmi 23 autres revues

Inaugurant l'Exposition le Président de l'Union
des Industriels Hellènes M D Marinopoulos a
précisé entre autres Dans notre pays sont tirés
aujourd'hui 80 revues d'entreprises ou organismes

à 500.000 exemplaires contre dix milles revues

similaires qui sont publiées aux U.S.A et
mille en France a plusieurs millions d'exemplaires

Ces revues ont pour but principal de créer
un climat de compréhension et de confiance entre
l'éditeur — qui est toujours une entreprise ou
organisme — et le public consommateur ou le
personnel de l'entreprise

M G Katsonis secrétaire général de la Société

organisatrice des Relations Publiques a
souligné dans son allocution En Grèce les revues

des Entreprises et Organismes ont fait
d'énormes progrès ces dernières années tant
du point de vue nombre que du point de vue
présentation et contenu

Le Président de la Société des Relations Publiques

M D Kakavelakis a informé les journalistes
que l'on compte l'année prochaine sur une

plus grande participation d'exposants Des prix
seront alors distribués aux meilleures revues

A gauche une vue de l'exposition avec le
stand d'«AL-REVUE
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ
ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΜΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟΝ
κ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ

Νίκος Παπαζαχαρόττουλος Βοηθός Αρχιεργοδη
γοϋ της Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας Γεννήθηκε
στήν Αθήνα τό 1932 Εΐναι παντρεμένος καΐ εχει δύο
κόρες 10 και I I ετών Σπουδές Γυμνάσιο και Τεχνικό

Λύκειο Αθηνών Προϋπηρεσία ώς ήλεκτρολόγος
Πέντε χρόνια στήν Αθήνα σέ βιομηχανικές έγκατα
στάσεις τρία χρόνια στό Βέλγιο σέ μονάδα ήλεκτρο
παραγωγής δύο χρόνια στήν Πτολεμαΐδα Στις 14

Ιανουαρίου 1964 προσελήφθη στήν Εταιρία μας μέ
τόν βαθμό του Όμαδάρχου Τήν 1.4.1964 έγινε Εργοδηγός

και τήν 1.3.1970 προήχθη εις τόν βαθμόν του
Βοηθού Αρχιεργοδηγοΰ

Αύτό είναι σέ απλές γραμμές τό σκίτσο του συναδέλφου

πού δέχθηκε να άπαντήση στις έρωτήσεις
τής παρούσης συνεντεύξεως Ή συζήτησίς μας έγινε
στήν βεράντα του σπιτιού του μια Κυριακή απόγευμα
ένώ ταυτόχρονα παρακολουθούσαμε τα παιχνίδια
τοϋ τέννις λίγα μέτρα μακρύτερα καί κάπου-κάπου
χαζεύαμε τούς φίλους τοΰ θαλασσίου σκί πού έκαναν
θεαματικές κούρσες στά ήσυχα νερά τοϋ κόλπου
τών Ασπρων Σπιτιών Αρχίσαμε τις ερωτήσεις θυμίζοντας

του πρώτα τα περασμένα

— Κύριε Παπαζοχαρόπουλε θυμάστε καμμιά χαρακτηριστική
σκηνή άπό τόν πρώτο καιρό τής εγκαταστάσεως σας στά

Ασπρα Σπίτια
— Είναι αλήθεια πώς αντιμετωπίζαμε αρκετές δυσκολίες σέ

όλους τούς τομείς τής ζωής μας Δέν ύπήρχαν καταστήματα
οϋτε εστιατόρια οϋτε καφενεία Είμαστε ύποχρεωμένοι να

πηγαίνουμε

στήν Αντίκυρα για τό παραμικρό ΟΊ δρόμοι ήσαν
άφτιαχτοι καί πνιγόμαστε στή σκόνη και στη λάσπη Για να
φθάσωμε άπό τά Ασπρα Σπίτια στό Εργοστάσιο θέλαμε συχνά
περισσότερο άπό μιά ώρα Ό δρόμος βρισκόταν ύπό κατασκευήν

καί κάθε τόσο μας σταματούσαν στή μέση για νά πέσουν
τά φουρνέλλα νά τόν καθαρίσουν άπό τις μεγάλες πέτρες και
υστέρα νά περάσωμε

Ομως πρέπει νά ομολογήσω πώς ζούσαμε όμορφα παρ
όλες τις δυσκολίες Είμαστε λίγοι και άποτελούσαμε σχεδόν μιά
οικογένεια Μαζύ πηγαίναμε στήν Αντίκυρα γιά ψώνια ή γιά
φαγητό και μαζύ επιστρέφαμε άργά τά βράδυα συχνά μέ τά
πόδια άλλά τραγουδώντας και πειράζοντας ό ένας τόν άλλον
σ όλη τή διαδρομή Ισως ήσαν καί οι δυσκολίες πού μας είχαν
τότε συνδέσει τόσο πολύ

— Σήμερα πού όλες εκείνες οί δυσκολίες ξεπεράστηκαν πώς
βλέπετε τή ζωή στά Άσπρα Σπίτια

— Τελείως διαφορετικά Ή ζωή μας είναι κλειστή σπιτίσια
Στις συναναστροφές έχει σχεδόν έπέλθει ό κορεσμός Δέν υπάρχουν

νέα ενδιαφέροντα ΟΊ ίδιοι πού εργαζόμαστε όλη μέρα
στό Εργοστάσιο θά συναντηθούμε ξανά τό βράδυ στόν οικισμό

QUI EST QUI
A ASPRA SPITIA

UNE
INTERVIEW
AVEC
M NICOS PAPAZACHAR0POULOS

Nicos Papazacharopoulos Adjoint Contremaître

du Service Electrique Né à Athènes le
1932 Marié avec 2 filles 10 et 11 ans Etudes
Gymnase et Lycée Technique d'Athènes
Service antérieur comme électricien cinq
ans à Athènes dans des installations industrielles

trois ans en Belgique dans une unité
de production électrique deux ans à Ptole
maïs Le 14 janvier 1964 il a été embauché par
notre Société en qualité du Chef d'Equipe
Le 1-4-64 il a été nommé Agent Maîtrise et le
1-3-70 Contremaître Adjoint
Voici maintenant quelques mots du collègue
que nous avons soumis à l'interrogatoire habituel

Nous avons longuement conversé sur
sa terrasse un dimanche après-midi alors
que nous regardions les joueurs de tennis
et les amateurs de ski nautique évoluant
devant nous Nous avons commencé par
évoquer le passé

— M Papazacharopoulos vous souvenez-vous de
quelques faits marquants dans les débuts de votre vie
à Aspra Spitia
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Ό,τιδήποτε νά έχη συμβή θά τό έχουμε μά£ει όλοι Τί τό καινούργιο

νά συζητήσωμε Ολα τα θέματα τά έχομε εξαντλήσει
Είμαστε σάν κκαλόγηροι στό ίδιο μοναστήρι Επειτα ό πληθυσμός

των Ασπρων Σπιτιών παρουσιάζει μιά ιδιομορφία Τήν
ανομοιογένεια Ανθρωποι από όλα τά διαμερίσματα τής Χώρας
και ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων έξ Αιγύπτου συγκροτούν
τήν ϊδια κοινότητα Οί άνθρωποι μέ τήν ίδια καταγωγή αποτελούν

ομάδα μέ κάποια ομοιομορφία και συνοχή Οί ομάδες όμως
παραμένουν ξένες μεταξύ τους Τις χωρίζει ή διαφορετική νοοτροπία

καί οί ιδιαίτερες συνήθειες και έθιμα τής κάθε μιας
— Νομίζετε πώς μπορεί νά βελτιωθή ή κατάστασις
— Δέν τό πιστεύω Όταν κανείς ξεπεράση τά τριάντα χρόνια
δύσκολα άλλάζει συνήθειες και νοοτροπία Μπορούμε όμως

νά κάνωμε κάτι άλλο Νά πάψωμε νά ασχολούμεθα μέ τις προσωπικές

ύποθέσεις τών άλλων Ισως νά μή μας άρέση νά ασχοληθούμε

π χ μέ τό τέννις ή τό θαλάσσιο σκί Δέν ύπάρχει όμως
λόγος νά άντιμετωπίζωμε ειρωνικά έκείνους πού άσχολοΰνται
Παράλληλα οποίος έχει τήν επιθυμία νά άσχοληθή μέ κάτι καινούργιο

θά πρέπη νά τό κάνη άδιαφορώντας γιά τά ένδεχόμενα
σχόλια τών άλλων Τά ομαδικά σπόρ ξέχωρα άπό τήν προσωπική

Ίκανοποίησι είναι μιά θαυμάσια εύκαιρία γιά στενώτερη άλλη
λογνωριμία και δημιουργία φιλικών δεσμών

Καί άς μή ξεχνάμε δτι παρ όλον πού ζούμε σε μιά μικρή πό
λι έχομε στή διάθεσί μας όλων τών ε'ιδών τις άθλητικές εγκαταστάσεις

και ιδιαίτερα τό τέννις τό θαλάσσιο σκί και άκόμη τό
χειμερινό σκι στά χιόνια του Παρνασσού πού πολύ λίγοι στήν
Ελλάδα έχουν τήν δυνατότητα νά έπωφεληθοϋν Και άν έμεϊς
οί μεγάλοι άρνούμεθα αύτές τις προσφορές άς παροτρύνωμε
τούλάχιστον τά παιδιά μας Ετσι δέν θά μάς έντυπωσιάζη ή
Ικανότητα ένός μικρού παιδιού τών ξένων μας νά κάνη π χ
θαυμάσιο θαλάσσιο σκί πράγμα πού θά μπορούσε και τό δικό
μας παίδι νά έπιτύχη άν δέν τοΰ έλειπε ή προτροπή άπό μέρους
μας

Οά ήθελα νά προσθέσω καί κάτι άλλο Τήν έλλειψι άρκετοΰ
ελευθέρου χρόνου Επιστρέφοντας στό σπίτι μας τό βράδυ
γύρω στις έπτά και μέχρι νά συζητήσωμε λίγο μέ τήν ο'ικογέ
νειά μας νά ρίξωμε μιά ματιά στήν έφημερίδα και νά κάνωμε λίγα
ψώνια φθάνει ή ώρα τοΰ βραδυνοΰ φαγητού Αν μάλιστα
άποφασίσωμε νά πάμε και στόν κινηματογράφο δέν προφθά
νομε νά κάνωμε τίποτε άλλο Αν ομως είχαμε περισσότερο χρόνο

στή διάθεσί μας θά βγαίναμε κατ άνάγκην άπό τό σπίτι μας
γιά νά ασχοληθούμε μέ κάτι διαφορετικό

— Εχετε τήν γνώμη πώς και τά παιδιά μας αντιμετωπίζουν
παρόμοιο πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ τους

— Γιά τά παιδιά μας τά πράγματα διαφέρουν Παρ όλον ότι
ζοϋν στό ίδιο κλίμα μεγαλώνουν μαζύ στό σχολείο και στό παιχνίδι

καί συνδέονται μεταξύ τους χωρίς νά λαμβάνουν ύπ όψιν
τους τήν καταγωγή τών γονέων τους Και άν μάλιστα οί γονείς

άντιμετώπιζαν μέ εύρύτερο πνεύμα τις συναναστροφές τών
παιδιών θά είχαμε καλύτερα αποτελέσματα

— Ποιές είναι οί έρασιτεχνικές σας απασχολήσεις κύριε
Παπαζαχαρόπουλε

— Τόν πρώτο καιρό ή έργασία μου δέν μοΰ άφηνε περιθώρια
γιά άλλες άσχολίες Μετά τήν επιστροφή άπό τό Εργοστάσιο
έπρεπε νά μελετήσω πολύ στό σπίτι διάφορα θέματα σχετικά
μέ τήν έργασία μου γιά νά μπορέσω νά προσαρμοσθώ καί

νά παρακολουθήσω τήν πραγματικά πρότυπη τεχνική πού
εφαρμόζεται στό Εργοστάσιο μας Τώρα πού έχω φθάσει σέ
κάποιο Ικανοποιητικό σημείο άσχολοΰμαι μέ τό ψάρεμα και
τό κολύμπι τό καλοκαίρι και τόν ύπόλοιπο χρόνο μέ τό διάβασμα
διαφόρων βιβλίων Ιστορία λογοτεχνία κλπ καί μοΰ αρέσει
πάρα πολύ νά άκούω καλή μουσική

— Καί άπό διασκεδάσεις πώς τά πάτε
— Αν έξαιρέσωμε τούς 1-2 χορούς τόν χρόνο πού

οργανώνονται

στό Έστιατόριο-Ζαχαροπλαστεΐο τών Ασπρων Σπιτιών

μέ συμμετοχή μεγάλου αριθμού συναδέλφων κα'ι γλεντάμε
πραγματικά θά πρέπη μάλλον νά μιλάμε γιά απλή ψυχαγωγία
Τέτοια ψυχαγωγία μοϋ προσφέρει εκτός άπό τό ψάρεμα καί
τό μπάνιο ό κινηματογράφος καί οί οικογενειακές συγκεντρώσεις

μέ τούς φίλους Είναι άλήθεια πώς μάς λείπει πραγματικά
ένα καλό θέαμα καί άλλες αξιόλογες έκδηλώσεις Πρέπει ομως
νά ομολογήσω πώς κα'ι τις λίγες φορές πού ώργανώθηκε κάτι
τό σημαντικό ήταν άποκαρδιωτική ή συμμετοχή τοϋ κοινοΰ
θυμάμαι χαρακτηριστικά τήν διάλεξι τοϋ κ Κασάπη τά ισπανικά

μπαλλέτα τήν χορωδία τής Λειβαδιάς τήν προβολή ται

— Il est vrai que nous avons rencontré beaucoup de
difficultés dans tous les domaines Il n'y avait ni magasin

ni restaurant ni café Nous étions obligés d'aller à
Antikyra pour tout Il n'y avait pas de route et nous
étions soit dans la poussière soit dans la boue Il nous
arrivait de mettre plus d'une heure pour aller d'Aspra
Spitia à l'usine si nous étions bloqués par des tirs de
mines ou des blocs de rocher sur notre passage

Mais je dois avouer que nous vivions agréablement
malgé toutes ces difficultés Notre petit groupe formait

une vraie famille Nous allions ensemble à Antikyra
faire des courses dîner et nous rentrions tard

souvent à pied en chantant et plaisantant C'était sans
doute ces mêmes difficultés qui nous rapprochaient

— Maintenant que tout cela est passé comment
voyez-vous la vie à Aspra Spitia

— Elle est bien différente plus renfermée c'est une
vie de famille Nos relations n'ont plus le même intérêt
pas de nouvelles extraordinaires nous travaillons tous
ensemble toute la journée à l'usine nous sommes au
courant des mêmes choses et les sujets de conversation

font défaut Nous sommes comme les moines quivivent dans un même monastère En outre la population
manque d'homogénéité par suite des origines si

diverses des uns et des autres Bien sûr des groupes se
forment de gens de même origine mais les groupes ne
se lient pas entre eux Ils ont des mentalités différentes
des coutumes et des modes de vie différents

— Croyez-vous qu'il y aura une amélioration à la
situation existante

— Non je ne crois pas Lorsque l'on a plus de 30
ans il est difficile de changer d'habitude et de mentalité

Mais peut-être pouvons nous essayer d'agir différemment

Par exemple si nous ne voulons pas faire de
tennis ou de ski nautique pourquoi se moquer de ceux
qui en ont le courage D'autre part si nous avons envie

de faire quelque chose il ne faut surtout pas s'occuper
des autres du qu'en dira-t-on Les sports de groupe
en dehors de la satisfaction personnelle qu'ils apportentoffrent un excellent moyen de se mieux connaître

les uns les autres et de se créer des relations
Il ne faut pas oublier aussi que si nous vivons dans

une petite ville nous avons à notre disposition des
installations sportives nous permettant de faire du tennis

du ski nautique du ski de neige dont peu de gens
disposent en Grèce Et si nous les parents n'en profitons

pas peut-être pourrions nous y pousser nos enfants
C'est ainsi que nos jeunes enfants pourraient tout autant

que leurs petits amis expatriés nous étonner par
leurs prouesses en ski nautique

Je voudrais ajouter aussi quelque chose Nous
déplorons le manque de temps libre Lorsque nous
rentrons le soir nous avons peu de temps un coup
d'oeil au journal un peu de détente quelques courses
et c'est l'heure du dîner Si nous voulons aller au cinéma

nous n'avons plus de temps pour autre chose
Peut-être que si nous avions un peu plus de temps
nous pourrions nous livrer à une occupation quelconque

— Pensez-vous que nos enfants se heurtent aux
mêmes problèmes de relations

— Pour nos enfants c'est différent bien qu'ils vivent

dans le même climat Ils vont tous à la même école
jouent ensemble sans considération d'origine ou autre

et si les parents avaient l'esprit plus large pour ce
qui est relations les résultats seraient meilleurs

— Avez-vous un violon d'Ingres
— Au début j'avais peu de temps libre pour me livrer

à une autre occupation que mon traveil Après l'usine
je devais travailler à la maison pour m'adapter à

la technique nouvelle pour moi de nos installations
Maintenant je suis rodé j'ai donc davantage de temps
à moi que je consacre à la pêche la natation en été
aux livres aussi livres d'histoire de littérature etc
J'aime également la musique
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νιων δπως τό έργο «Ποιος φοβάται τήν Βιρτζίνια Γούλφ» κλπ.,
πού ό αριθμός των ακροατών ή θεατών ήταν απογοητευτικά
μικρός. Ένώ στήν πραγματικότητα ύπάρχει μια μεγάλη μερίδα
τοϋ κοινού πού έχει τήν δυνατότητα να παρακολουθήση εκδηλώσεις 

αύτοϋ τοΰ είδους. "Ετσι ο'ι διοργανωτα'ι δέν τολμούν
νά οργανώσουν πιό συχνά τέτοιες εκδηλώσεις.

—	Για τόν κινηματογράφο ειδικά τί έχετε νά μας πήτε;
—	Τό θέμα κινηματογράφος είναι διπλό: Αίθουσα και 

προβαλλόμενα 

έργα. Είναι εύχής έργον, πού όπως μαθαίνω, θά

άποχτήσωμε σύντομα στό κέντρον της πόλεως μιά σύγχρονη
αίθουσα και έλπίζω νά είναι αρκετά μεγάλη, για νά άνταποκριθή
όχι μόνο στ'ις σημερινές άνάγκες, άλλα καί στις μελλοντικές μιας
πόλεως πού εξελίσσεται μέ γοργό ρυθμό. "Οσον άφορα τήν ποιότητα 

τών έργων, αύτή εξαρτάται άπό τήν κρίσι τοϋ έπιχειρημα-
τία, άλλά κα'ι άπό τούς θεατάς. Ό επιχειρηματίας κρίνει τα έργα
άπό τήν έμπορικότητά τους, πού συνήθως δέν συμβαδίζει μέ
τήν ποιότητα. Συμβαίνει όμως άντίθετα, νά προβάλλωνται αξιόλογα 

έργα ένώπιον κενών καθισμάτων. . .

—Αρκετά είπαμε για τά "Ασπρα Σπίτια. Θέλετε νά μεταφερθούμε 

για λίγο στό Εργοστάσιο καί νά μας πήτε κάτι γιά τήν
εργασία σας;

—Ή εργασία μου είναι έξαιρετικά ένδιαφέρουσα. Δέν νομίζω 
οτι ύπάρχουν πολλά εργοστάσια στήν Ελλάδα μέ παρόμοιες

ήλεκτρολογικές έγκαταστάσεις. Οί εγκαταστάσεις είναι σχετικά
πολύπλοκες, άλλά παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία καί ταυτόχρονα 

εφαρμόζονται αυτοματισμοί σέ εύρεϊα κλίμακα. Τά στοιχεία 

αϋτά κάνουν τήν έργασία ένδιαφέρουσα καί παράλληλα άπο-
τελοϋν ευρύ πεδίο μαθήσεως. Υπάρχει πάντα κάτι, πού μπορείς
νά μάθης άκόμη. Προϋποθέτει ομως τήν διάθεσι χρόνου καί
κόπου γιά τή σχετική μελέτη.

—	Οί νεοπροσλαμβανόμενοι ήλεκτροτεχνίτες, πώς άντεπε-
ξέρχονται στις δυσκολίες;

—Αρχίζουν νά προσαρμόζωνται κάνοντας πρώτα τήν γνωριμία 

μέ τις εγκαταστάσεις καί τό υλικό. Ταυτόχρονα τούς ύπο-
γραμμίζομε τήν μεγάλη σημασία, πού έχουν οί καλές σχέσεις
μεταξύ τών έργαζομένων. Ή συνεργασία μέ σύμπνοια καί κα-
τανόησι φέρνει καλύτερα άποτελέσματα καί πιό γρήγορα.

—"Αν τώρα σάς λέγαμε, κ. Παπαζαχαρόπουλε, νά τελειώ-
σωμε τήν συνέντευξί μας μέ λίγα λόγια γιά τό περιοδικό μας,
τί θά είχατε νά μας πήτε;

—	Τό περιοδικό μας είναι ένα καλό ένημερωτικό όργανο, μόνο 

πού θά έπρεπε νά βγαίνη πιό συχνά καί νά μας. . . ένημερώνη
πραγματικά. Μέσω τοϋ περιοδικού μας έπρεπε νά μαθαίνωμε
δλα δσα γίνονται στό Εργοστάσιο, μέ άρκετές λεπτομέρειες.
"Οχι μονάχα τήν παραγωγή, άλλά καί τά προβλήματα, τις προοπτικές 

γιά τό μέλλον κλπ. Ειδικά γιά τήν έπέκτασι, έπρεπε νά
είχαμε ήδη ένημερωθή άπό τό περιοδικό μας μέ λεπτομερή
στοιχεία, γιά νά ζούμε άπό κοντά τό μεγάλωμα τοϋ βιομηχανικού 

μας συγκροτήματος καί νά μήν περιμένωμε νά διαβάσωμε
στις έφημερίδες τις σχετικές ειδήσεις, πού πολλές φορές δέν
άνταποκρίνονται πρός τήν πραγματικότητα. Κατά τά άλλα, τό
περιοδικό μας είναι άρκετά ένδιαφέρον, καλογραμμένο καί πολύ
προσεγμένο στήν έκδοσί του.

Αύτά μας είπε ό κ. Παπαζαχαρόπουλος. Οί διαπιστώσεις
του ίσως νά μήν είναι τόσο... εύχάριστες. Άλλά έτσι βλέπει
εκείνος τά πράγματα καί τά λέει χωρίς ύπεκφυγές καί συμβιβασμούς. 

Φυσικά ό καθένας μπορεί νά κάνη τήν κριτική του καί
αν είναι άντικειμενική καί καλόπιστη, εύχαρίστως θά τήν φιλο-
ξενήση τό περιοδικό μας.

—	Quelles distractions avez-vous?
—	A l'exception de quelques soirées dansantes par

an, organisées au Café-Pâtisserie et auxquelles nous
participons nombreux, en nous amusant de tout cœur, on
ne peut parler que de distractions très simples comme
la pêche, la natation, le cinéma et les soirées en famille
et entre amis.

Il faut signaler qu'il existe de temps en temps certaines 

manifestations dignes d'intérêt, mais la participation 

des gens est bien mince... J'évoque la conférence 

de M. Kassapis, les ballets espagnols, la chorale
de Lsvadia et la projection de films comme «Qui a peur
de Virginia Woolf» où le nombre de spectateurs fut décourageant. 

Ainsi les initiatives privées, qui seraient
tentées d'organiser de telles manifestations sont-elles
découragées.

—	Pour le cinéma qu'avez-vous à dire?
—	Il y a là deux aspects au problème : la salle et

les films en eux-mêmes. C'est avec plaisir que j'ai appris
la construction d'une salle de cinéma moderne au centre
de la ville. J'espère qu'elle sera assez vaste pour faire
face aux besoins existants et à venir d'une ville à évolution 

rapide. En ce qui concerne les films en eux-mêmes,
leur qualité est différemment appréciée par le propriétaire 

du cinéma, qui considère la chose du point de vue
commercial, et les spectateurs. Il arrive d'autre part,
que de très bons films soient projetés dans une salle
pratiquement vide.

—	Nous avons parlé suffisamment d'Aspra Spitia.
Voulez-vous revenir un peu à l'Usine et nous parler
de votre travail?

—	Mon travail est très intéressant. Je ne crois pas
qu'il y ait beaucoup d'Usines en Grèce dotées de semblables 

installations électriques. Celles-ci sont un peu
complexes, mais d'un grand automatisme. Tout ceci
rend le travail intéressant et représente une bonne formation 

pour nous. Il y a toujours quelque chose de nouveau 

à apprendre, à condition que l'on se donne la peine
d'approfondir les choses en dehors du travail régulier.

—	Comment les nouveaux électriciens font-ils face
aux différentes difficultés?

—	Ils commencent par apprendre à connaître les
installations et le matériel. Nous leur faisons aussi ressortir 

l'importance des bonnes relations entre tous.
Une étroite collaboration, une bonne compréhension
aboutissent toujours à de meilleurs résultats.

—	Et maintenant, si nous terminions par quelques
mots sur notre bulletin?

—	Notre bulletin est un excellent moyen d'information. 
Nous souhaiterions seulement qu'il soit publié plus

souvent pournoustenirvraimentau courantdetoutcequi
arrive à l'Usine, non seulement de la production mais de
tous les problèmes des plans d'avenir, etc.. Plus spécialement 

en ce qui concerne l'extension nous aimerions
être informés d'une façon un peu détaillée pour nous
permettre de vivre de plus près l'agrandissement de ce
complexe industriel sans attendre de lire les journaux
qui en parlent d'une façon plus ou moins vraie. En dehors 

de cela, notre bulletin est intéressant, bien écrit
et bien présenté.

Voici donc ce que nous a dit M. Papazacharopoulos.
Ses remarques sont objectives, franches et sincères.
Chacun peut ainsi présenter une critique quelconque;
si elle fait preuve de la même objectivité, du même
naturel notre Bulletin en fera part.



S λέσχη pa
ΜΕΔΕΟΝ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Την Τρίτην 17 Φεβρουαρίου 1970 τα μέλη της Λέσχης

συνήλθαν στην ετήσια Γενική Συνέλευσι στό
Εντευκτήριο τών Ασπρων Σπιτιών

Στην άρχή ό Πρόεδρος τοϋ άπερχομένου Δ
Συμβουλίου

κ Νικ Κούτσης έκανε τόν άπολογισμό τών
πεπραγμένων τοΰ περασμένου χρόνου Επειτα ό Ταμίας

κ Γ Καρυδιάς ανέλυσε τήν οικονομική διαχε'ι
ρισι τοϋ 1969 και άνεγνώσθη ή εκθεσις τής Εξελεγκτικής

Επιτροπής Στό τέλος υπεβλήθη στήν Συνέλευσι
πρός εγκρισιν ό Προϋπολογισμός τοϋ 1970

Αμέσως μετά έγινε ή ψηφοφορία για τήν άνάδειξι
τοϋ νέου Διοικητικού Συμβουλίου Οί εκλεγέντες συνήλθαν

αργότερα σέ συνεδρίασι για τήν κατανομή τών
αξιωμάτων ή όποία εχει ώς εξής

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος

Γεν Γραμματεύς
Είδ Γραμματεύς
Ταμίας
Μέλη

Ν Κούτσης
Χ Μπόζοβιτς
Γ Καρυδιάς
Κ Θαλασσινός
Ν Καμάνης
Ν Κώττης και Λ.Σαραντίδης

Τις εργασίες τής Συνελεύσεως παρηκολούθησε
και ό κ Νικόλαος Καστανιάς Επιθεωρητής Σωματικής

Αγωγής Βοιωτίας ώς εκπρόσωπος τής Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού

Και τώρα ας ρίξωμε μια ματιά στήν δράσι τής Λέσχης

μας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ
Γιά τετάρτη έν συνεχεία φορά ή όμάδα τής Λέσχης μας αντιπροσωπεύει

τό ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στό Πρωτάθλημα
τών μεγάλων Επιχειρήσεων

Τά αποτελέσματα τών αγώνων τοϋ Α γύρου πού έγιναν
στήν Αθήνα έχουν ώς έξης

7 Απριλίου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ — ΒΟΚΤΑΣ 0—1
15 Απριλίου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ — ΙΖΟΛΑ 0 — 2
22 Απριλίου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ — ΒΙΟΧΑΛΚΟ 0 — 8

5 Μαίου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ — ΛΟΥΜΙΔΗΣ 2 — 4
8 Μαΐου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ — ΒΙΑΜΑΞ 0 — 3

Σημειώνομε επίσης μερικές φιλικές συναντήσεις
I Φεβρουαρίου ΜΕΔΕΩΝ — ΕΡΚΥΝΑ Λεβαδείας 2—1
9 Μαρτίου ΜΕΔΕΩΝ — Πράσινα Πουλιά Πειραιώς 0 — 3

15 Μαρτίου ΜΕΔΕΩΝ — ΑΝΤΙΚΥΡΑ 8 — 2
25 Μαρτίου ΜΕΔΕΩΝ — ΑΝΤΙΚΥΡΑ 5—1

ΜΠΑΣΚΕΤ

Στις 9 Απριλίου άρχισε τό εσωτερικό πρωτάθλημα μπάσκετ
μεταξύ 4 ομάδων τοϋ Εργοστασίου μέ άρχηγούς τούς κκ Χαλ

βατζήν Οεοδωρόπουλον Σταράν και Βάλλαν Τούς ώραίους
πράγματι αγώνες παρηκολούθησαν πολλοί φίλαθλοι νικήτρια
δέ ανεδείχθη ή όμάδα τοϋ κ Χαλβατζή μέ δεύτερη τήν όμάδα
τοϋ κ θεοδωρόπουλου Και τις 4 ομάδες πλαισίωναν παίκτες
τής εφηβικής μαθηταί τοϋ Γυμνασίου τούς όποιους προπονεί
έντατικά ό κ Παντελίδης

Μετά τήν λήξιν τοϋ τελικού άγώνος τό βράδυ τής 14ης Απριλίου

ή νικήτρια όμάδα έλαβε άπό τό Δ Συμβούλιο τής Λέσχης

έναν άναμνηστικόν θυρεόν στόν καθένα δέ άπό τούς παίκτες

της εδόθη ένα εϊσητήριο μετ επιστροφής Α θέσεως άτμο
πλοϊκώς γιά τήν Ύδρα Στούς παίκτες τής δευτέρας ομάδος
άπενεμήθησαν άναμνηστικά μετάλλια

Έξ άλλου στις 25 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε φιλική συνάν
τησις μέ τήν όμάδα τής ΦΙΛΟΘΕΗΣ ή όποία και άνεδείχθη νικήτρια

μέ 72-52

ΒΟΛΛΕ Υ

Ή άντιπροσωπευτική όμάδα βόλλεϋ τής Λέσχης ή όποία
ώς γνωστόν προπονείται ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ κ Μπεγιώργη
έδωσε δύο φιλικούς άγώνες μέ ομάδες τών Αθηνών μέ τά έξής
άποτελέσματα
25 Μαρτίου ΜΕΔΕΩΝ — ΦΙΛΟΘΕΗ 2 — 3
19 Απριλίου ΜΕΔΕΩΝ — ΜΙΛΩΝ 2 — 3

Εξ άλλου στις 20 Μαΐου άρχισε τό εσωτερικό πρωτάθλημα
βόλλεϋ τό όποιο διοργανώνει κάθε χρόνο ή Εφορεία τού τμήματος

αύτοΰ μεταξύ ομάδων άπό τις διάφορες ύπηρεσίες τοϋ
Εργοστασίου
ΤΕΝΝΙΣ

Στις 14 και 15 Απριλίου έλαβαν χώραν ένδιαφέρουσες συναντήσεις

τέννις μεταξύ μελών τής Λέσχης πρώτος δέ νικητής
άνεδείχθη ό κ Laheurle μέ δεύτερον τόν κ Mazas Τις άλλες
δύο θέσεις κατέλαβαν κατά σειράν οί κκ Labric και Paul
Στούς δύο πρώτους νικητάς ή Λέσχη άπένειμε κύπελλα και
εις τούς άλλους δύο άναμνηστικά μετάλλια

Έν τω μεταξύ έπ εύκαιρία τών εγκαινίων τών δύο καινούργιων
γηπέδων τέννις ή Λέσχη μετεκάλεσε άπό τήν Αθήνα τήν

όμάδα τοϋ Πανελληνίου Α Ο γιά μιά σειρά άγώνων πού έγιναν

στις II και 12 Απριλίου

Ό Πρόεδρος τής Λέσχης κ Νικ Κούτσης παραδίδει τόν
αναμνηστικό θυρεό και συγχαίρει τόν κ Χαλβατζή άρ
χηγόν τής νικήτριας ομάδος στό εσωτερικό πρωτάθλημα
μπάσκετ
Le Président du Club M Coutsis remettant l'ecus
son c a.nmémoratif à M L Halvatzis capitaine de
l'équipe victorieuse du tournoi inter-services de
basket
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Τα αποτελέσματα των ώραίων αγώνων τούς όποιους παρη
κολούθησε ενας μεγάλος αριθμός φιλάθλων έχουν ώς εξής
I I Απριλίου
Απλός ανδρών Laheurte — Φυστέδης 0/6-1/6

Mazas — Παναγιωτίδης 6/8-3/6
Labric — Παντελίδης 6/4-1/6

3/6
Καζούλης — Χαλώνης 3/6-1/6
Poltorak — Ταχτατζής 2/6-3/6
Τριανταφυλλίδης— Χαλώνης 2 6-3 6

Διπλός ανδρών Poltorak/Skonieszny—Παντελίδης/Χα
λώνης 2 6-3 6
Laheurte Mazas—Ρεϊζάνης Φυστέδης

3/6-1 6
12 Απριλίου
Απλός ανδρών Mazas — Χαλώνης 6/3-3/6

1/6
Laheurte — Παναγιωτίδης 1/6-10/8

4/6
Skonieszny — Παντελίδης 4/6-1/6
Labric — Οικονόμου 2/6-3/6
Coignus — Κορωνάκης 1/6-2/6

Διπλός ανδρών Mazas Laheurte— Παντελίδης Φυστέδης

3 6-3 6

Τό βράδυ τοΰ Σαββάτου I I Απριλίου τό Δ Συμβούλιο της
Λέσχης έδεξιώθη τους παίκτες και τών δύο ομάδων εις τό Ζα
χαροπλαστεϊον-'Εστιατόριον τών Ασπρων Σπιτιών

Έξ άλλου στις 16 Μαΐου άρχισε τό πρωτάθλημα τέννις μεταξύ

τών μελών μέ τό σύστημα pools

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΠΟΡ
Ή Εφορεία τοΰ τμήματος αΰτοϋ προετοίμασε τις εκδηλώσεις

πού θά λάβουν χώραν έφέτος Τό σχετικό πρόγραμμα περιλαμβάνει

θαλάσσιον Σκι — Ίστιοπλοΐαν — Κολύμβησιν Τό
θαλάσσιον Σκι άρχισε ήδη άπό τ'ις 19 Μαΐου

ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Τό Σάββατον 25 Απριλίου εις τό έντευκτήριον τής Λέσχης

εδόθη διάλεξις μέ θέμα Ό σύγχρονος Ιστορικός και τό πρόσωπον

τοΰ Ίησοϋ τής Ναζαρέτ Όμιλητής ό Πατήρ LEON
DUFOUR

ΧΟΡΟΙ
Τήν Κυριακή I Μαρτίου ή Λέσχη διωργάνωσε γιά τούς μικρούς

της φίλους παιδικό χορό μεταμφιεσμένων Ελαβον μέρος
περίπου 100 παιδιά εις τά όποια προσεφέρθησαν αναψυκτικά
και γλυκίσματα Εγινε έπίσης διαγωνισμός γιά τήν καλύτερη
άμφίεσι στόν όποιον επεκράτησε ή κόρη τοΰ κ Λούστα και ό
γυιός τοΰ κ Φιλακουρίδη Στούς μικρούς νικητάς άπενεμήθησαν
αναμνηστικά δωράκια

Στις 9 Μαΐου διωργανώθηκε άπό τήν Λέσχη χορευτική βραδιά

γιά τά μέλη και τούς φίλους της Τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα
έκράτησε ή ορχήστρα τών ΑΝΟΝΥΜΑ SONG μέτ'ις

τραγουδίστριες ΜΙΝΑ και KATHERINE τό κουαρτέττο τών
GLI-GRECI και ή εξαιρετική ΣΟΥΛΗ ΣΑΜΠΑΧ Ή άνω

αίθουσα τοΰ Έστιατορίου-Ζαχαροπλαστείου ήταν άσφυκτικά γεμάτη

και τό γλέντι κράτησε μέχρι τις 4.30 τό πρωί Τόν χορό έτί
μησε δια τής παρουσίας του και ό Πρόεδρος τοΰ Δ Συμβουλίου
τής Α.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ Marchandise

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Κατόπιν προτάσεως άρκετών μελών τό Δ Συμβούλιον τής

Λέσχης άπεφάσισε τήν ϊδρυσι τών εξής νέων τμημάτων I τζούντο
2 πυγμαχίας 3 έλληνορρωμαϊκής πάλης 4 άρσεως βαρών

5 σουηδικής γυμναστικής 6 ένοργάνου γυμναστικής
και 7 κλασσικού άθλητισμοϋ

Σχετικά έντυπα ερωτηματολόγια απεστάλησαν πρός τά μέλη
τής Λέσχης γιά νά δηλώσουν σέ ποια τμήματα επιθυμούν νά
εγγραφούν

Τό νεοϊδρυθέντα τμήματα τελούν ύπό τήν έπίβλεψιν τών κκ
Van Raef Ζηνοπούλου και Γκρίσπη εύγενώς προσφερθέντων
πρός τούς όποιους τό Δ Συμβούλιον έκφράζει τις θερμές του
εύχαριστίες και τήν εύχήν δπως οι προσπάθειες των εύοδω
θοϋν

ΜΕDEON
ELECTION DU NOUVEAU COMITE

Le mardi 17 février 1970 les membres du
Club se sont rassemblés en Assemblée Générale

annuelle dans le local du Club à Aspra
Spitia

Le Président du Comité sortant M Nie
Coutsis présenta pour commencer le bilan
de l'année écoulée Ensuite le trésorier M
G Karydias présenta en détail l'activité financière

de 1969 et donna lecture du rapport
du Comité de Contrôle Enfin le Budget de
l'année 1970 a été soumis à l'Assemblée en
vue de son approbation

Puis on passa à l'élection du nouveau
Conseil d'Administration Les membres élus
se sont ensuite réparti les différentes charges

pour en arriver à la conclusion suivante
Président
Vice-Président
Secrétaire Génér
Secrétaire Spéc
Trésorier
Membres

N Coutsis
Chr Bozovits
G Karydias
C Thalassinos
N Kamanis
N Cottis et L Sarandidis

Le déroulement des élections a été également
suivi par M Nicolaos Kastanias Inspecteur
de Culture Physique pour la Béotie en

qualité de représentant du Secrétariat Général
d'Athlétisme
Voyons maintenant un peu quelle fut l'activité

de notre Club

FOOTBALL

Pour la quatrième année l'équipe de notre Club a
représenté ALUMINIUM DE GRECE au Tournoi des
Grandes Entreprises Les résultats des rencontres du
premier tour qui ont eu lieu à Athènes sont les suivants

7 avril ALUMINIUM VOKTAS 0 1 buts
15 avril ALUMINIUM IZOLA 0-2
22 avril ALUMINIUM VIOHALCO 0-8

5 mai ALUMINIUM LOUMIDIS 2-4
8 mai ALUMINIUM VIAMAX 0-3

A noter également quelques rencontres amicales
1 février MEDEON ERKYNA Lévadia 2-1 buts
9 mars MEDEON PRASSINA POULIA

du Pirée 0-3
15 mars MEDEON ANTIKYRA 8-2
25 mars MEDEON ANTIKYRA 5-1
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BASKET-BALL
Le 9 avril a commencé le tournoi de basket-ball entre

les 4 équipes de l'Usine conduites par MM. Halvatzis,
Théodoropoulos, Staras et Vallas. Ce fut de très belles
rencontres suivies par de nombreux amateurs. Le tournoi 

a été remporté par l'équipe de M. Halvatzis suivie
par celle de M. Théodoropoulos. Ces quatre équipes
comptaient, parmi leurs joueurs, de jeunes élèves du
Gymnase entraînés régulièrement par M. Pantelidis.

A l'issue de la rencontre finale, le 14 avril, l'équipedes vainqueurs reçut de la part du Comité du Club un
écusson commémoratif ainsi qu'un billet aller-retour
par bateau pour Hydra au profit des joueurs. Des médailles 

commémoratives furent distribuées aux joueursde la deuxième équipe.
D'ailleurs, le 25 mars eut lieu une rencontre amicale

avec l'équipe de Filothéi, qui remporta le match par
72 - 52 points.

VOLLEY-BALL
L'équipe de volley représentant notre club, entraînée 
par M. Begiorgis, rencontra deux équipes d'Athènes, 
les résultats furent les suivants :

25 mars    MEDEON - PHILOTHEI 2-3
19	avril     MEDEON - MILON 2-3

Par ailleurs, le tournoi de volley-ball, organisé tous
les ans par le Comité de cette Section, a commencé le
20	mai entre les équipes des différents services de l'Usine.

TENNIS
Les 14 et 15 avril eurent lieu d'intéressantes rencontres 

de tennis entre les membres du Club. Ce tournoi
a été remporté par M. Laheurte, suivi de M. Mazas
puis de MM. Labric et Paul. Aux deux premiers vainqueurs, 

le Club a distribué des coupes, aux deux autres
des médailles commémoratives.

A l'occasion de l'inauguration des deux nouveaux
terrains de tennis, une série de rencontres, eut lieu les
11 et 12 avril, avec l'équipe du "Club Sportif Panelli-nios" d'Athènes.

Les résultats furent les suivants :

11 avril
Simples hommes :Laheurte — Fystédis 0 6 - 1/6Mazas — Panayotidis 6 8 - 3/6Labric — Pandelidis 6/4 - 1/6 - 3/6Kazoulis — Halonis 3/6 - 1/6Poltorak — Tahtatzis 2 6 - 3/6

Triandafyllidis — Halonis 2 6 - 3/6
Doubles hommes :

Poltorak/Skonieczny — Pandelidis/Halonis 2/6 - 3/6
Laheurte/ Mazas — Reïzakis/Fystédis 3/6 - 1/6

6/3	-	3/6 - 1/6
1/6	-	10/8 - 4/6
4/6	-	1/6
2/6	-	3/6
1/6	-	2/6

12 avril,
Simples Hommes :Mazas	— HalonisLaheurte	— PanayotidisSkonieczny — PandelidisLabric	— EconomouCoignus	— Koronakis
Doubles Hommes :

Mazas/Laheurte   — Pandelidis/Fystédis   3/6 - 3/6
Dans la soirée du samedi 11 avril, le Comité du Club

a reçu les joueurs des deux équipes au Café-Pâtisserie
d'Aspra Spitia.

D'autre part, le tournoi intermembres de tennis a
commencé le 16 mai par le système de POULES.

SPORTS NAUTIQUES
Le Comité de cette section du Club a déjà préparéson programme de manifestations qui auront lieu cette

année et qui comprendront du ski nautique, bateau à
voiles, natation. Le ski nautique a déjà commencé
depuis le 19 mai.

CONFERENCE
Le samedi 25 avril une conférence a été donnée au

local du Club par le Père Léon Dufour sur "L'historien
moderne face à Jésus de Nazareth".

BALS
Le dimanche 1er mars, le Club a organisé pour ses

petits amis un bal masqué auquel prirent part une centaine 

d'enfants. Au cours de ce bal des rafraîchissements 
et gâteaux ont été servis et il y eut un concours

pour le plus beau costume, concours remporté par lafille de M. Loustas et le fils de M. Filakouridis. Les
petits vainqueurs ont reçu des cadeaux.

Le 9 mai, le Club a organisé une soirée dansante
pour ses membres et leurs amis. Au programme ontété présentés les "ANONYMA SONG" avec deux
chanteuse MINA et CATHERINE, le quartette des
"GLI GRECI" et l'excellente SOULI SABAH. La salle du
premier étage du Café-Pâtisserie était pleine et l'on a
dansé jusqu'à 4 h. 30 du matin. M. Marchandise, Président 

du Conseil d'Administration de la S.A. ALUMINIUM 

DE GRECE, a honoré le bal de sa présence.

CREATION DE NOUVELLES SECTIONS
Sur proposition de certains de ses membres, leComité du Club a décidé la création des nouvelles

sections suivantes : 1) Judo, 2) Boxe, 3) Lutte Gréco-
romaine, 4) Poids et Haltères, 5) Gymnastique suédoise,
6) Agrès (barres fixes, parallèles etc.) et 7) Athlétisme
classique.

Des questionnaires imprimés ont été adressés aux
membres du Club pour les inviter à s'inscrire aux sections
qu'ils préfèrent.

Les sections nouvellement créées sont placées sous
la responsabilité de MM. Van Raef, Zinopoulos et Grispi
qui se sont proposés et auxquels le Comité exprime ses
vifs remerciements et le souhait de réussite.

fm

Μία ώρα La φάσις αττό τον φιλικον αγώνα μπάσκετ μεταξύΜΕΔΕΩΝΟΣ και ΦΙΛΟΘΕΗΣ.

Une belle phase du match amical de basket entreles équipes de MEDEON et de PHILOTHEI.
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ΑΓΑΠΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Καλοκαίρι Ή θάλασσα έχει κάτι ξάπλες άττό τή μια άκρη της
γης μέχρι τήν άλλη Ό ήλιος χαϊδεύε τούς ωκεανούς τά πέλαγα

τούς κόλπους της και τήν φιλά ζεστά ατέλειωτα χωρίς νά
φοβάται μήν τοϋ κόψη τό φιλί καμμιά λογοκρισία Αΰτή πάλι
δεν είναι άπό τσιμέντο στα τόσα ζεστά χάδια και φιλιά του
συγκινείται και τρέχουν τά δάκρυά της ανάποδα πρός τά
ϋψη Κάποιο öv καμμιά όγδονταριά κιλών τά είπε υδρατμούς

Πολλά άπό αύτά τά δάκρυα μαζεύονται ψηλά στόν ουρανό
και φτιάχνουν κάτι άσπρες τούφες πού μοιάζουν σαν άφράτες
κοπέλλες και σουλατσάρουν φιλάρεσκα στό γαλάζιο τοϋ ούρα
νοΰ σεινάμενες-κουνάμενες

Ό άέρας είναι ένας πονηρός και καλόκαρδος προξενητής
Βλέπει τις άφράτες κοπέλλες και τούς λέει Τώρα εσείς και δέν
θά μοϋ γλυτώσετε θά βρώ γαμπρούς νά σας παντρέψω Λόγια

τοϋ άέρος λένε αύτές πού δέν βλέπουν τήν ώρα Μά φυσάει

ό νοτιάς με άρκετά μπωφόρ και φέρνει κάτω άπ τήν Αφρική
κάτι ρωμαλέα μαύρα σύννεφα πού μοιάζουν μέ άραπάδες Και
οΐ άσπρες τούφες πού δέν επηρεάζονται άπό φυλετικές διακρίσεις

άγκαλιάζονται μέ τά μαύρα σύννεφα και έσονται εις σάρκαν
μίαν

Στό γάμο αύτό παίζουν τά νταούλια κάτι θορυβώδεις βροντές
και οί άστραπές είναι τά φλάς πού άποθανατίζουν τό ευτυχές

γεγονός Κάποιο öv οϋτε δυό μέτρα μπόι είπε πώς αύτά
γίνονται άπό τόν θετικό και άρνητικό ηλεκτρισμό

Φυσικό άποτέλεσμα και προσμονή κάθε γάμου είναι ή εγκυμοσύνη

πού στά σύννεφα δέν διαρκεί και πολύ Βάρυναν αύτά
κι άκούμπησαν άπαλά στις κορφές τών βουνών και άρχισαν
νά κοιλοπονάνε Σέ λίγο στό μαιευτήριο τής φύσεως γεννιέται
ένα ολόδροσο κοριτσάκι ή Βροχή Κατεβαίνει χαρούμενη στή
γή και αύτή τή δέχεται μέ άνοιχτές άγκαλιές

Αλλη άπ τή βροχή είναι βιαστική και παίρνει τό νερένιο
δρόμο πού λέγεται ποτάμι και πάει τρεχάτη στή γιαγιά της τή
θάλασσα Και άλλη ποτίζει τή γή χώνεται βαθιά στήν άγκαλιά
της και βγαίνει άργότερα άπό τις χαραμάδες της νά δροσίση
φυτά και ζώα Μήν ξεχνάμε και κείνο τό öv πού εχει φλέβα ποιη
τοϋ και έγραψε Στό χωριό μας μια πηγή άναβλύζει άπό τή
γή

Σταμάτησε νά βρέχη ή γή φόρεσε ενα άρωμα δώρο της βροχής
πού της τοφερε ποιός ξέρει άπό ποιά Παρίσια τοϋ ούρανοϋ

τό άπόβροχο
Ό ήλιος ό μεγάλος Καζανόβας δέν άρκεΐται σέ μιάν άγάπη

Άφοΰ και τά σύγχρονα θηλυκά παραδίνονται στά χάδια του
γιά λίγο σοκολατί δέρμα τό καλοκαίρι στις άμμουδιές Παλιά
του άγάπη ή γή τοϋχει πάρει ποιός ξέρει πόσο χρυσάφι τών
άκτίνων του γιά νά φτιάξη τήν πράσινη τουαλέττα της στολισμένη

μέ μύρια πολύχρωμα λουλούδια γιά νά τή φορέση στήν
πρεμιέρα τής άνοιξης πού είναι καλεσμένη

Αρμονικά και άγαπημένα συνυπάρχουν και συνεργάζονται
τά στοιχεία τής φύσεως Και αύτό τό öv πού κάνει πώς τά ξέρει
ολα τό στράβωσε ή μυωπία τοϋ συμφέροντος Δέν μπόρεσε νά
δή κα'ι νά άντλήση παραδείγματα άλλα άλληλοσφάζεται και
κατασκοτώνεται πάνω στή γή κερδίζοντας τό παράσημο τής
άνοιχτής παλάμης εις διπλούν

Χρίστος Σιδερής
Άλουμίνα

1 23456789 10

οριζοντίως
1 Αύτό τό συμφέρον κυριαρχεί σήμερα δημοτ — Διπλα

σιαζόμενο θυμίζει τή γιαγιά μας
2 Επίρρημα τής άρχαίας πού σημαίνει άνάκατα — Στητή

άλλά και σωστή αιτ
3 Πωλούνται στά άρτοπωλεΐα
4 Εχει πείρα στά άλογα
5 Οί δουλοπάροικοι τής άρχαίας Σπάρτης — Προτρέπει
6 Ό στεναγμός και θρήνος τών άρχαίων δοτ — Άσιατικόν

κράτος άντιστρ
7 Προσωπική άντωμνυμία — Χάθηκαν μαζύ μέ τόν ττήχυ
8 Στό χωριό μας ύπάρχει ενας πρός τό παρόν — Ανεψιός

τοϋ Αβραάμ πού μάς θυμίζει τά Σόδομα
9 Μουσικός φθόγγος — Είδος σκαπάνης αιτ δημ

ΙΟ Συνοδεύει έμπορικές έπωνυμίες — Διαβόητος ληστής στόν
Ισθμό τής Κορίνθου

καθέτως
1 Ενδυμασίες
2 Βυθίσατέ το ταινία πού είδαμε τελευταία στά Ασπρα

Σπίτια — Τένων νεΰρον
3 Τέτοιο πλεούμενο είναι και τό κόττερο καθαρ
4 Εχουν σχέσιν μέ θρήνους γεν — Αίτιατ πληθ άναφορι

κής άντωνυμίας
5 Πλοϊον γιά τήν άμυνα τών άκτών
6 Ίάπων πρίγκιψ πού ηύτοκτόνησε γιά νά μή δικασθή ώς

έγκληματίας πολέμου — Πληθ άναφορικής άντωνυμίας
αιτ

7 Πρώτον συνθετικόν τοϋ συνθέτου τής Σεχεραζάτ ένάρ
θρως — Σύμφωνον

8 Δέν τόν παραδέχονται οί άπιστοι αιτ δημ — Εύρυχωρία
στή δημοτική αιτ

9 Ένας άπό τούς σοφωτέρους άνδρας τοϋ Βυζαντίου γεννηθείς
στήν Τραπεζούντα δοτ

ΙΟ Υποθέτει — Αντιστροφή άρθρου τοϋ πληθυντικού

Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
οριζοντίως
i ηλεκτροδια 2 λαμια— ισωσ 3 ιδ—ν.π.ι.δ.—στ 4
οικιασ—ληρ 5 ων—αταφο 6 ραχηλ—ab 7 ορη—
ορφανο 8 πι—τριο—τμ 9 ιωνα—κυφαι ιο αναΣΤΑΣΙΜΑ

ΚΑΟΕΤΩΣ
I ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ 2 ΛΑΔΙ—ΑΡΙΩΝ 3 EM ΜΕ)—ΚΩΧΗ—
ΝΑ 4 ΚΙΝΙΝΗ—ΤΑΣ 5 ΤΑΠΑ—ΛΟΡ ΡΟΛ 6 ΙΣΑ—ΡΙΚΑ
ΔΙΑΛΥΝΑ 7 ΟΙΔ ΗΜΑ)—ΤΑΦΟΥΣ 8 Δ.Σ.—ΛΑΒΑ—

ΦΙ 9 ΙΩΣΗΦ—ΝΤΑΜ ΙΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
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Ασπρα Σπίτια 25η Μαρτίου Παρέλασις των μαθητών
στή λεωφόρο Νηρέως

Aspra Spitia le 25 mars Défilé des élèves dans
l'avenue Niréos


