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ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ   ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

CONNAISSANCE DES VILLAGES
DE NOTRE RÉGION

ΔΕΛΦΟΙ DELPHES
Ο ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ	L'OMBILIC DE LA TERRE

I. ΒΑΣΙΛΗΑΣ

"Οταν κάποτε ό Ζεύς, ό πατέρας των Θεών, θέλησε 

να προσδιορίση τό κέντροντου κόσμου, έκανε
ενα πολύ άπλό τέχνασμα : "Αφησε δυό ισοταχείς
αετούς να πετάξουν πρός άντίθετες κατευθύνσεις
και έκεΐ, πού συναντήθηκαν, τοποθέτησε τόν ομφαλό 

της γης.
Ή συνάντησις έγινε στούς Δελφούς, σ' ενα τοπίο μοναδικό,

μυστηριώδες, μέ αλλόκοτη ομορφιά και άγρια μεγαλοπρέπεια.
Οί νότιες πλαγιές τοϋ Παρνασσού, καθώς κατέβαιναν πρός
τόν Κορινθιακό, αναδιπλώνονταν απότομα σχηματίζοντας τις
Φαιδριάδες πέτρες, βράχους τεράστιους, επιβλητικούς. Τό
ρυθμικό κελάρισμα τοϋ νερού της Κασταλίας, τό φως τοϋ
ήλιου πού έπεφτε πάνω στούς απόκρημνους και γυαλιστερούς
βράχους και θάμπωνε τό βλέμμα, τά κρωξίματα τών άγριων
πουλιών πού κατηφόριζαν άπό τόν Παρνασσό διαγράφοντας
κύκλους παράξενους καϊ αινιγματικούς, τά ουρλιάσματα τών
τσακαλιών τή νύχτα και τέλος τό μεγάλο χάσμα της γης,
πού έβγαζε μεθυστικούς άτμούς, όλα αυτά έδωσαν την έντύ-
πωσι, πώς έκεΐ πλανιόταν τό μυστήριο, οί σκιές τών θεών.

Zeus, le père des dieux, a voulu un jour déterminer 

le centre du Monde. Pour ce faire, il eut recours 

à un moyen fort simple : il lâcha deux aigles
d'une rapidité égale, dans deux directions contraires
et là où ils se rencontrèrent, plaça le centre de la
terre !

Cette rencontre eut lieu à Delphes, dans un site unique,
mystérieux, d'une étrange beauté et d'une grandeur sauvage.
Les pentes Sud du Parnasse, descendent vers le golfe de Co-
rinthe, en énormes et imposantes roches appelées «Phédriades».
Le murmure cadencé des eaux de Kastalia, le rayon du soleil,
dont le reflet sur les rochers abrupts et luisants éblouissait le
regard, les cris des oiseaux de proie qui, prenant leur vol du
haut du Parnasse, s'envolaient en dessinant des cercles étranges
et énigmatiques, les hurlements des chacals la nuit et, enfin,
la grande crevasse qui laissait s'échapper des vapeurs enivrantes,
tout donnait l'impression que les ombres des dieux devaient
flâner là, dans le mystère.
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Κι όταν μια μέρα ενας βοσκός ό Κουρήτας πού κατοικούσε
στη Λυκώρεια — πόλι του Παρνασσού χτισμένη από τον
Δευκαλίωνα — κατέβηκε μέχρις εκεί μέ τό κοπάδι του παρατήρησε

πώς οί κατσίκες του άρχισαν νά χορεύουν τρελλά
μόλις βρέθηκαν κοντά σ αύτό τό χάσμα της γης Ζύγωσε
κι αυτός και τόν έπιασαν σπασμοί κι άρχισε νά λέη λόγια
τρελλά και νά χορεύη Τά λόγια του είπωμένα γιά διάφορα
γνωστά του πρόσωπα βγήκαν άργότερα αληθινά Ετσι οΐ
φήμες ώργίασαν και οί Πελασγοί οί κάτοικοι τής Λυκωρείας
πίστεψαν πώς τό χάσμα δέν ήταν τίποτε άλλο άπό τό στόμα
τής θεάς Γής και στό σημείο αύτό γινόταν ή έπικοινωνία
των καταχθόνιων μέ τά έπίγεια Κατέβηκαν λοιπόν μερικοί
άπό αύτούς και ίδρυσαν τό αρχικό μαντείο μέ πρώτους ιερείς
τούς ίδιους

Τό πρώτο αύτό μαντείο ανήκε φυσικά στή θεά Γή και
στον άνδρα της τόν Ποσειδώνα θεό τής θάλασσας άλλά και
κάθε νερού και κάθε πηγής πού ανάβλυζε άπό τούς βράχους
και γονιμοποιούσε τη θεά Γή Τό όνομα Δελφοί βγήκε άπό
τόν Δέλφο γυιό του Ποσειδώνα και τής νύμφης Μέλαινας
πού δέν ήταν άλλη άπό τήν μαύρη γή Αγρυπνος δέ φρουρός
του μαντείου ήταν ενας δράκος ό Πύθων γυιός και αύτός
τής θεάς Γής

Ολα αύτά έγιναν γύρω στόν 15ον π Χ αιώνα και μέχρι
τό τέλος περίπου τής μυκηναϊκής έποχής 12ος π.Χ αιών
Υστερα άρχισε σιγά-σιγά νά άπλώνεται ή έξουσία τών θεών

του Όλύμπου Τότε φαίνεται νά έφτασε στούς Δελφούς ό
Απόλλωνας άφοϋ παραμόνεψε όπως λέει ό Ομηρος άπό
τά υψώματα τής Αράχοβας και σκότωσε τόν φοβερό δράκο
Πύθωνα Τό μαντείο είχε έν τω μεταξύ άφεθή στήν θέμιδα
κόρη τής Γής πού δίδαξε στόν Απόλλωνα τήν μαντική

Ό Απόλλωνας όταν έγινε κύριος τοϋ μαντείου δέν είχε
ιερατικό προσωπικό γιά τή λατρεία του Μιά μέρα είδε ενα
καράβι μέ άρχοντες κρητικούς νά άρμενίζη άπό τήν Κνωσσό
πρός τήν Πύλο Μεταμορφώθηκε άμέσως σέ δελφίνι και
έσπρωξε τό καράβι μέχρι τό λιμάνι τής Κίρρας άνατολικά
τής σημερινής Ιτέας και άπό έκεϊ ώδήγησε τούς κρητικούς
μέχρι τούς Δελφούς και τούς διώρισε ιερείς τοΰ Ναού του
Τό χάσμα τής γής άπό όπου έβγαιναν οί άναθυμιάσεις πε

ριελήφθηκε στό άδυτο τοΰ ναού και πάνω σ αύτό στήθηκε
ό ιερός τρίποδας Πάνω στόν τρίποδα άνέβαινε ή Πυθία ή
όποία μασσώντας φύλλα δάφνης και έμπνεομένη άπό τις άνα
θυμιάσεις έβγαζε φθόγγους παράξενους πού περιείχαν τήν
άπάντησι τοΰ θεού στά διάφορα έρωτήματα Ενας ιερέας ό
λεγόμενος προφήτης συναρμολογούσε τούς φθόγγους τής
Πυθίας και έγραφε τόν χρησμό πού τόν έδινε σέ κεϊνον πού
ρωτοΰσε

ΒΑΣΙΛΗΑΣ

t ϊ J 1mà J

Lorsqu'un jour un berger Kouritas qui habitait à Lykorée
—ville du Parnasse fondée par Deucalion — arrivant là avec
son troupeau remarqua que ses chèvres commençaient à sauter
follement S'approchant à cette crevasse il fut frappé de spasmes
commença à danser et à dire des paroles incohérentes Celles-ci
ayant pour objet des personnes de connaissance se sont ensuite
révélées prophétiques

Ainsi les rumeurs allèrent leur train et les Pélasges habitants
de Lykorée crurent que cette crevasse était la bouche de la
déesse Terre et qu'à cet endroit-là communiquaient les infernaux

et les terrestres Certains d'entre eux descendirent alors
fondant ainsi l'Oracle primitif et devinrent les premiers prêtres

Ce premier Oracle appartenait naturellement à la déesse
Terre et à Poséidon son époux dieu de la mer et de toute eau
et source qui jaillissait et fertilisait la Terre Le nom de Delphes
provient de Delphos fils de Poséidon et de la nymphe Mélaina
qui représentait la Terre Noire Cet Oracle était gardé nuit et
jour par le dragon Python fils lui aussi de la Terre

Tout ceci se passait vers le 15e siècle av J.C et jusqu'à
la fin de l'époque mycénienne 12e siècle av J.C Puis petit
à petit on commença à parler de la puissance des dieux de
l'Olympe C'est à ce moment-là qu'apparut Apollon qui selon
Homère guettant sa proie du haut d'Arachova tua le terrible
dragon Python L'Oracle entre temps se trouvait entre les
mains de Thémis fille de la Terre qui enseigna à Apollon
la divination

Lorsqu Apollon s'appropria l'Oracle il ne disposait pas de
prêtres pour assurer son culte Un jour il aperçut un navire
ayant à bord des notables Crétois allant de Cnossos à Pylos
Il se transforma tout de suite en dauphin et poussa le navire
jusqu'au port de Kirrha à l'Est de l'Itéa de nos jours et de
cet endroit il dirigea les Crétois vers Delphes et les nomma
prêtres de son sanctuaire Le sanctuaire fut élevé au-dessus
de l'orifice d'où s'exhalaient les émanations provenant du sein
de la Terre A cet endroit fut installé le trépied sacré où
venait s'asseoir la Pythie Là mâchant des feuilles de laurier
inspirée par les émanations elle émettait des sons étranges par
lesquels les dieux signifiaient leur réponse aux diverses questions
posées Un prêtre nommé prophète recueillait et interprétait
les paroles de la Pythie et écrivait l'oracle qu'il donnait ensuite
à celui qui le demandait

La réputation de l'Oracle de Delphes se répandit ensuite
en dehors des limites de la Grèce dans le monde entier C'est
vers cet Oracle que des rois d'Asie et de grands seigneurs se

précipitaient pour toute affaire religieuse politique ou même

I ΒΑΣΙΛΗΑΣ

Μουσεΐον Δελφών Oi Κούροι 600 π.Χ

Musée de Delphes Cléobis et Biton 600 av J.C

Τμήμα τοϋ Αρχαίου Θεάτρου Στο βάθος τό Τέμενος
τοΰ Απόλλωνος
Une partie de l'ancient théâtre Au fond le Téménos
d'Apollon
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I ΒΑΣΙΛΗΑΣ

Ό Θησαυρός των Αθηναίων
Le Trésor des Athéniens

Στά χρόνια πού ακολούθησαν ή φήμη του μαντείου των
Δελφών απλώθηκε και πέρα άπ τά σύνορα της Ελλάδος
σ ολόκληρο τόν κόσμο Ασιάτες βασιλείς και μεγιστάνες
έτρεχαν σ αύτό για κάθε ύπόθεσι θρησκευτική πολιτική ή
και άπλώς ιδιωτική Οταν έπρόκειτο νά ίδρυθή μιά αποικία
έπρεπε πρώτα νά ζητηθή ή γνώμη και ή συμβουλή του θεού
τών Δελφών Και όταν ακόμη ύπήρχαν διαφορές μεταξύ τών
πόλεων ή μεταξύ τής αποικίας και της μητροπόλεως πάλι
στό μαντείο τών Δελφών κατάφευγανε

ΟΙ χρησμοί ακολουθούσαν μιά ένιαία γραμμή και είχαν
τήν τάσι νά προστατεύουν τά θρησκευτικά ιδρύματα νά ζητούν
τήν κατασκευή νέων και γενικά νά συγκρατούν τό θρησκευτικό
συναίσθημα σ όλον τόν αρχαίο κόσμο Τό μαντείο καλλιεργούσε

τή λατρεία τών ήρώων ένέπνεε τόν πατριωτισμό και
έδωσε στούς Ελληνες τόν ήθικό τους κανόνα Οπως έλεγε
οί έξωτερικοί τύποι λατρείας δέν έχουν άξία χωρίς καθαρή
καρδιά Και ή Πυθία είπε κάποτε τό περίφημο ρητό Γιά
τόν άγαθό και μιά σταγόνα νερού είναι αρκετή νά τόν ξεπλύ
νη Στούς τοίχους τοΰ ναού ήταν επίσης γραμμένοι σοφοί
κανόνες όπως τό Γνώθι σ αύτόν Τίμα τόν Θεόν Μηδέν
άγαν Οί κανόνες αύτοί δέν ήσαν άπλώς προωρισμένοι νά
θυμίζουν τήν άδυναμία τών άνθρώπων μπροστά στούς θεούς
άλλα ήσαν και μιά παρακίνησις γιά ήθική αύτοεξέτασι και
ενα σπουδαίο στοιχείο τής ελληνικής σκέψεως

Παράλληλα οί Δελφοί κατέστησαν και σπουδαίο πολιτικό
κέντρο τής Θεσσαλίας και τής Κεντρικής Ελλάδος Ενδεκα
φυλές άπό τις περιοχές αύτές είχαν ιδρύσει ενα σύνδεσμο
ενα συνασπισμό γνωστόν μέ τό όνομβ άμφικτυονία Τό άμφι
κτυονικό συνέδριο άπαρτιζόμενο άπό αντιπροσώπους τών
ένδεκα φυλών συνερχόταν κάθε εξάμηνο Τό φθινόπωρο μέν
στό χωριό Άνθήλη κοντά στις Θερμοπύλες στόν ναό τής
Δήμητρας και τήν ανοιξι στούς Δελφούς Σκοπός τοΰ άμφι
κτυονικοΰ συνεδρίου ήταν ό διακανονισμός τών διαφορών
μεταξύ τών φυλών ή ρύθμισις τών σχέσεών των ή λήψις
μέτρων γιά τήν προστασία ένός ιερού πού τό έσέβοντο όλοι
και ή όργάνωσις έορτών και αγώνων

Ετσι οί Δελφοί μπήκαν κάτω άπό τήν προστασία τής
άμφικτυονίας ή όποία είχε αναλάβει μέ όρκο τήν ύποχρέωσι
τής ύπερασπίσεώς των και είχε έπίσης τήν έπιμέλεια τών
ίερών και τών οικοδομημάτων

Μεταξύ τών Δελφών και τής θαλάσσης κοντά στό σημερινό

χωριό Χρισσό ήταν κτισμένη ή αρχαία Κρϊσα πού
είχε σάν επίνειο τήν Κίρρα τό σημερινό Ξεροπήγαδο και
κατείχε όλο τόν σημερινό κάμπο άπό τήν Αμφισσα μέχρι
τήν Κίρρα

Οί κάτοικοι τής Κρίσας κατηγορήθηκαν άπό τούς ιερείς

1 ΒΑΣΙΛΗΑΣ

Κολώνες τοΰ Τεμένους τοΰ Απόλλωνος
Colonnes du Téménos d'Apollon

personnelle Pour fonder une colonie on devait d'abord de
mander l'avis et le conseil du Dieu de Delphes de même
lorsqu'un différend surgissait entre deux villes ou entre une
colonie et la métropole c'est également à l'Oracle de Delphes
qu'on avait recours

Les oracles tendaient tous au même but à savoir protéger
les institutions religieuses en faire créer de nouvelles et en
conserver l'esprit religieux en général dans tout l'ancien monde
L'Oracle recommandait le culte des héros suscitait le patriotisme

et donna aux Grecs leur principe moral Selon lui les
manifestations d'adoration n'ont de valeur que si le coeur est

pur La Pythie avait une fois prononcé le fameux dicton
Rien qu'une goutte d'eau suffirait à laver l'homme de bien

Sur les murs du temple on pouvait lire les fameuses devises
des sages tel que Connais-toi toi-même Honore Dieu
Rien de trop Ces sentences n'étaient pas seulement destinées

à rappeler la faiblesse humaine devant les dieux mais incitaient
les gens à un examen de conscience et représentaient un élément
important de la pensée grecque

En même temps Delphes était devenu un centre politique
important de Thessalie et de la Grèce Centrale Onze peuplades
de ces régions avaient fondé une Association une ligue connue
sous le nom d'Amphictyonie Le Conseil des Amphictyons était
composé de représentants des onze peuplades et se réunissait
tous les six mois en automne au village d'Anthyli près des
Thermopyles dans le Temple de Dimitra et au printemps à

Delphes Le but de ce congrès était de régler les différends
entre les peuples d'harmoniser leurs relations de prendre les
mesures nécessaires à la protection d'un sanctuaire que tous
respectaient et d'organiser des fêtes et des jeux

Ainsi Delphes était placé sous la protection de l'Amphic
tyonie qui s'était engagée sous serment à les défendre et à

prendre soin des sanctuaires et des temples
Entre Delphes et la mer était construite l'ancienne Krissa

près du village actuel de Chrisso dont le port était la ville
de Kirrha où se trouve aujourd'hui l'emplacement dit Xero
pigado et qui dominait toute la plaine entre Amphissa et Kirrha

Le clergé de Delphes accusait les Krisséens d'avoir imposé
des taxes aux pèlerins arrivant par la mer au port de Kirrha
ce qui était contraire à l'Oracle Ainsi l'Amphictyonie déclara
aux Krisséens une guerre qui dura dix ans de 596 à 585 av
J.C et fut nommée première guerre sacrée Cette guerre aboutit
à la défaite des Krisséens grâce à l'idée qu'eut Solon d'empoisonner

l'eau de Krissa avec de l'élébore Krissa fut alors
détruite et la plaine fertile fut consacrée au sanctuaire de Delphes
sans être cultivée
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TEMENOS D'APOLLON
I Agora de l'époque romaine — 2 Ex-voto

des Corcyréens — 3 Ex-voto des Arcadiens —
4 Ex-voto des Lacédémoniens — 5 Ex-voto
d'Argos — 6 Les Rois d'Argos — 7 Les Epigones

— 8 Ex-voto des Tarantins — 9 Trésor
de Sicyône — 10 Trésor des Siphniens — 11 Trésor
des Thébains — 12 Trésor des Béotiens — 13 Trésor

de Suracuse — 14 Trésor des Cnidiens —
15 Trésor des Athéniens — 16 Bouleutérion —
17 Colonne des Naxiens — 18 Portique des Athéniens

— 19 Le mur polygonal — 20 Trésor des
Corinthiens — 21 Trépied ce Platées — 22 Char
des Rhodiens — 23 Temple d'Apollon — 24 Portique

Ouest — 25 Ichégaon — 26 Théâtre —
27 Offrande de Daochos — 28 Ex-voto de Cyréne
— 29 Portique d'Attale — 30 Lesché de Cnide

τέμενος απολλωνος
1 Ρωμαϊκή Αγορά — 2 Ανάθημα των Κερκυραίων

— 3 Ανάθημα των Άρκάδων — 4 Ανάθημα

των Λακεδαιμονίων — 5 Ανάθημα των
Άργείων — 6 Οί Βασιλείς του Αργούς — 7 Οί
Επίγονοι — 8 Ανάθημα Ταραντίνων — 9 Θησαυρός

των Σικυωνίων — 10 Θησαυρός των
Σίφνιων — 11 Θησαυρός των Θηβαίων — 12 Θησαυρός

των Βοιωτών — 13 Θησαυρός των Συρα
κοσίων — 14 Θησαυρός των Κνιδίων — 15 Θησαυρός

των Αθηναίων — 16 Βουλευτήριον —
17 Σφίγξ των Ναξίων — 18 Στοά των Αθηναίων
— 19 Πολυγωνικός τοίχος — 20 Θησαυρός των
Κορινθίων — 21 Τρίπους των Πλαταιών —
22 Αρμα των Ροδίων — 23 Ναός του Απόλλωνος

— 24 Δυτική Στοά — 25 Ίσχέγαον —
26 Θέατρον — 27 Ανάθημα τοϋ Δαόχου —
28 Ανάθημα Κυρηναίων — 29 Στοά του Αττάλου

— 30 Λέσχη τών Κνιδίων

του μαντείου τών Δελφών πώς φορολογούσαν τούς προσκυ
νητάς πού έφθαναν διό θαλάσσης στό λιμάνι της Κίρρας
πράγμα πού ήταν καταστρεπτικό για τό μαντείο Έτσι ή
άμφικτυονία κήρυξε τόν πόλεμο εναντίον τών Κρισαίων πού
κράτησε δέκα χρόνια 596-585 π.Χ και ώνομάσθηκε πρώτος
ιερός πόλεμος Τελείωσε μέ τήν ήττα τών Κρισαίων χάρις
στή συμβουλή του Σόλωνος νά δηλητηριάσουν τό νερό τοΰ
ύδραγωγείου της Κρίσας μέ έλέβορο Ή Κρίσα ξεθεμελιώθηκε
και ό εύφορος κάμπος άφιερώθηκε στό ιερό τών Δελφών και
έμεινε ακαλλιέργητος

Μετά τόν πόλεμο και κυρίως από τό 582 π.Χ τά πράγματα
τών Δελφών οργανώνονται συστηματικώτερα οί γιορτές γίνονται

μεγαλοπρεπέστερες τό τέμενος πλουτίζεται μέ νέα
οικοδομήματα κατασκευάζονται οΐ πρώτοι θησαυροί γιά
νά στεγάσουν τά αφιερώματα και γενικά αρχίζει μιά περίοδος
εύημερίας Τά Πύθια γιορτές πού έγίνοντο κάθε οκτώ χρόνια
σέ άνάμνησι τοϋ φόνου τοϋ δράκου Πύθωνος άπό τόν Απόλλωνα

αποφασίστηκε τότε νά γιορτάζωνται κάθε τέσσερα
χρόνια

Κατά τό 548 π.Χ ό παλαιός ναός τοϋ Απόλλωνος καταστράφηκε

άπό πυρκαϊά και ξαναχτίστηκε λαμπρότερος άπό
τόν κορίνθιο αρχιτέκτονα Σπίνθαρο Τά απαραίτητα χρήματα
συγκεντρώθηκαν μέ πανελλήνιο έρανο και μέ εισφορές βασιλέων

όπως τοϋ Κροίσου της Λυδίας και τοϋ Αμασι της
Αιγύπτου Τήν άποπεράτωσι τοϋ ναοϋ άνέλαβον κατά τό
514 π.Χ οί Άλκμεωνίδες πού είχαν έξορισθή άπό τήν Αθήνα
άπό τούς Πεισιστράτηδες

Κατά τούς περσικούς πολέμους τό μαντείο ύπέστη έπίθεσι
άπό περσικά στρατεύματα άλλά απέφυγε τήν καταστροφή
χάρις στήν έπέμβασι τοϋ θεοϋ Απόλλωνος Οί Πέρσες ανεβαίνοντας

τις πλαγιές τοϋ Παρνασσού βρέθηκαν μέσα σέ

L'état des choses à Delphes s'organise systématiquement
après la guerre vers 582 av J.C les cérémonies deviennent
imposantes le temple est enrichi de nouvelles constructions les
premiers édifices appelés trésors font leur apparition pour
abriter les offrandes et d'une façon générale une période de
prospérité commence La fête Pythique qui était célébrée tous
les huit ans pour commémorer la victoire d'Apollon sur le
serpent Python est maintenant célébrée tous les quatre ans

Vers 548 av J.C l'ancien temple d'Apollon fut détruit par
un incendie et reconstruit ensuite plus majestueux par l'architecte

corinthien Spintharos Les fonds nécessaires à sa reconstruction

furent rassemblés grâce à une souscription internationale

et à des subventions royales comme celle de Crésus
roi de Lydie et Amassis roi d'Egypte

Les AIcméonides exilés d'Athènes par la dynastie de Peis
sistratos s'étaient chargés vers 514 av J.C d'achever la reconstruction

du temple
Pendant la guerre des Perses le sanctuaire subit l'attaque

des troupes perses mais réussit à échapper à la catastrophe
grâce à l'intervention du dieu Apollon Lorsque les Perses
montèrent sur le Parnasse ils se durent faire face à des orages
et pluies diluviennes avec éboulement des roches des Phé
driades et terrifiés ils se retirèrent sans rien faire

En 448 av J.C les Phocidiens avec l'aide des Athéniens
leurs amis conquirent militairement Delphes ce qui fut la cause
de la deuxième guerre sacrée et donna à Delphes son autonomie
confirmée par la paix de Nicias en 441 av J.C

En 373 av J.C le sanctuaire fut détruit de nouveau par
un horrible tremblement de terre et une nouvelle souscription
internationale fut instituée pour le reconstruire 370-330 av
J.C
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κατακλυσμιαίες βροχές και κεραυνούς μέ αποκοπή βράχων
από τις Φαιδριάδες μέ άποτέλεσμα νά κατατρομάξουν και νά
φύγουν άπρακτοι

Τό ετος 448 π.Χ οΐ Φωκεϊς μέ τήν βοήθεια των φίλων
των Αθηναίων κατέλαβον στρατιωτικώς τούς Δελφούς πράγμα

πού έπέφερε τόν δεύτερο ίερό πόλεμο μέ κατάληξι τήν
άποκατάστασι των Δελφών σέ αυτόνομο κράτος μέ τήν ειρήνη
τού Νικία τό 421 π.Χ

Τό 373 π.Χ ενας τρομερός σεισμός κατέστρεψε ξανά τό
ίερό καί ενας καινούργιος διεθνής έρανος άρχισε γιά τήν
άνοικοδόμησί του 370-330 π.Χ

Τό 357 π.Χ οί Άμφικτίονες έπέβαλον στούς Φωκεΐς ενα
βαρύ πρόστιμο γιατί καλλιεργήσανε παράνομα τόν ίερό
κάμπο της Κρίσας Οί Φωκεΐς δέν δέχτηκαν τό πρόστιμο καί
κατέλαβον πάλι τούς Δελφούς μέ άποτέλεσμα νά κηρυχθή
ό τρίτος ιερός πόλεμος 356-346 Ό πόλεμος τελείωσε τό
346 π.Χ μέ τήν έπέμβασι του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου

ό όποιος κατενίκησε τούς Φωκεϊς καί κατέστρεψε
έντελώς τις φωκικές πόλεις έπιβάλλοντας ταύτόχρονα βαρύ
τατον ετήσιο φόρο υπέρ του ίεροϋ των Δελφών

Τό 339 π.Χ οί Αμφισσείς άρχισαν νά καλλιεργούν τόν
ίερό κάμπο καί οί Άμφικτύονες έκήρυξαν τόν τέταρτον ίερό
πόλεμο Επενέβη πάλι ό Φίλιππος ό όποιος τό 338 έκέρδισε
τήν μεγάλη μάχη της Χαιρώνειας καί ξεθεμελίωσε τήν Αμφισσα

Κατά τά ετη 300-189 π.Χ διαδέχονται τή μακεδονική κυριαρχία

στούς Δελφούς οί Αιτωλοί οί όποιοι τελικά διώχνονται
άπό τούς Ρωμαίους τό 189 π.Χ

Τό 109 γίνεται εισβολή άπό τούς Γαλάτες καί τούςΘράκες
τούς όποιους άποκρούει ό ρωμαίος στρατηγός Μηνίκιος
Ροΰφος Τό 91 οί Θράκες καίνε τό ίερό τό όποιο λεηλατεί
ό Σύλλας τό 86 μετά τήν έπανάστασι τών Ελλήνων Αργό
τερα ό Αύγουστος άναδιοργανώνει τήν Άμφικτυονία άλλά ό
Νέρωνας λεηλατεί τό ίερό καί μεταφέρει στή Ρώμη 500 άγάλ
ματα Ό Δομιτιανός όμως ξαναχτίζει τόν ναό

Από τά πρώτα χριστιανικά χρόνια τό μαντείο πέφτει σέ
παρακμή καί τέλος οί Δελφοί κλείστηκαν Οριστικά τό 394 μ.Χ
άπό τόν Θεοδόσιον τόν Μέγα Κατά τήν παράδοσι ό τελευταίος

άπελπις χρησμός δόθηκε πρός τόν Ίουλιανόν τόν Αποστάτη

I ΒΑΣΙΛΗΛΣ

Μουσεϊον Δελφών Ό Αντίνοος 130-138 π.Χ

Musée des Delphes Antinoos 130-138 av J.C

1 ΒΑΣΪΛΗΑΣ

Μουσεϊον Δελφών Ό Ηνίοχος
Musée des Delphes L'Aurige

En 357 av J.C les Amphictyons imposèrent aux Phocidiens
une lourde amende pour avoir cultivé illégalement la plaine
sacrée de Krissa Les Phocidiens n'acceptèrent pas cette amende
et occupèrent de nouveau Delphes Une troisième guerre sacrée
éclata alors 356-346 av J.C La guerre prit fin en 346 grâce
à l'intervention du roi de Macédoine Philippe qui vainquit
les Phocidiens détruisit complètement leurs villes et imposa
en même temps une amende annuelle très lourde au profit
du sanctuaire de Delphes

En 339 av J.C les Amphisséens commencèrent à cultiver
la plaine sacrée et les Amphictyons déclarèrent la quatrième
guerre sacrée Philippe intervint de nouveau remporta en 338
la grande victoire de Chéronée et détruisit complètement
Amphissa

De 300 à 189 av J.C la souveraineté des Étoliens succéda
à celle des Macédoniens Les Étoliens furent finalement chassés

par les Romains en 189

En 109 av J.C l'invasion des Gaulois et des Thraces fut
repoussée par le Général Romain Minucius Rufus En 91 le
sanctuaire fut incendié par les Thraces et après la révolte des
Grecs en 86 Sylla pilla le sanctuaire Plus tard Auguste réorganisa

l'Amphictyonie mais Néron dépouilla le sanctuaire de
500 statues qu'il transporta à Rome Le sanctuaire fut reconstruit

par Domicien
Dès les premières années du Christianisme commença la

décadence de l'Oracle et Delphes disparut définitivement en
394 après J.C sous Théodose le Grand On rapporte que les
dernières paroles désespérées de la Pythie transmises à Julien
l'Apostat auraient été

Dites à l'Empereur que la brillante demeure s'est écroulée

que Phébus n'a plus ni temple ni laurier prophétique ni
fontaine qui parle que les eaux de la fontaine se sont tues

Puis au cours des siècles tout fut enseveli par les pluies
les séismes les alluvions les éboulements du Parnasse Enfin
sur ces lieux sacrés un petit village insignifiant s'installa auquel
on a donné le nom de Kastri

Les ruines de la ville ancienne de Delphes furent ensevelies
sous les boues et les terres pendant des siècles C'est seulement
au 19ème siècle après la révolution grecque que commence
le premier effort de fouilles
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Είπατε τφ βασιλήι χαμαί πέσε δαίδαλος αύλά
ούκέτι Φοίβος εχει καλύβαν ού μάντιδα δάφνην
ού παγάν λαλέουσαν άπέσβετο και λάλον ύδωρ
Επειτα οί βροχές οί σεισμοί οί προσχώσεις άπό τά νερά

και τις πέτρες πού κυλούσαν από τον Παρνασσό εξαφάνισαν
τά πάντα μέ τό πέρασμα των αιώνων Τελικά πάνω στόν
ίερό έκεΐνο χώρο χτίστηκε ένα μικρό και άσημο χωριό πού
ώνομάσθηκε Καστρί

Τά έρείπια τών αρχαίων Δελφών έμειναν κάτω άπ τή
λάσπη και τά χώματα έπί αιώνες Μόλις τόν περασμένο αιώνα
μετά τήν έλληνική έπανάστασι άρχισε μιά προσπάθεια γιά
ανασκαφές

Οί πρώτες άνασκαφές πραγματοποιήθηκαν τό 1838 άπό
τόν Γάλλο Λωράν και συνεχίσθηκαν τό 1840 άπό τούς Γερμανούς

Μύλλερ και Κούρτιο Ή πραγματική τιμή όμως ανήκει
στή Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή πού άρχισε τις πρώτες
συστηματικές άνασκαφές τό 1860-1861 μέ τούς Φουκάρ και
Βεσσέρ και έν συνεχεία μέ τόν Ούσουλιέ 1880 Έν τφ μεταξύ
μεσολάβησε ό μεγάλος σεισμός του 1870 πού κατέστρεψε
όλα σχεδόν τά σπίτια τού μικροϋ χωρίου πού είχε χτιστή
πάνω στα έρείπια του ίεροϋ χώρου Τό 1891 τήν διεύθυνσι
της Γαλλικής Σχολής άνέλαβε ό Θεόιρ Ώμόλ Ή Γαλλική
Βουλή ένέκρινε μιά έκτακτη πίστωσι 750.000 φράγκων στά
όποια ή Έλληνική Κυβέρνησις πρόσθεσε 60.000 δραχμές και
τό χωριό Καστρί κατεδαφίστηκε τελείως και μεταφέρθηκε
δυτικώτερα στή σημερινή του θέσι

Υστερα άπ αυτό οί άνασκαφές συνεχίσθηκαν μέ γοργό
ρυθμό άπό τή Γαλλική Σχολή μέχρι τό 1903 Τά άποτελέσματα
ήταν θαυμάσια Όλόκληρο τό άρχαΐο τέμενος ήλθε στό φως
μέ σπάνια αριστουργήματα άρχιτεκτονικής και πάνω άπό
5.000 έπιγραφές Παράλληλα ό Ανδρέας Συγγρός προσέφερε
150.000 δραχμές γιά νά κτισθούν οί δυό πτέρυγες τού Μουσείου

όπου συγκεντρώθηκαν τά πολύτιμα εύρήματα
Οί άνασκαφές συνεχίσθηκαν τό 1920 τό 1935 και μεταξύ

του 1937 και 1939 Μέχρι και σήμερα ή άρχαιλογική σκαπάνη
δέν έπαυσε νά φέρνη στό φώς καινούργια εύρήματα

Μιά έπίσκεψι στούς Δελφούς είναι έπιθυμία όχι μόνον
όλων τών Ελλήνων άλλα και άνθρώπων άπό κάθε γωνιά
τή Ύήζ πού συρρέουν κάθε χρόνο κατά χιλιάδες στόν ίερό
χώρο μένοντας εκστατικοί άπό τήν άγρια μεγαλοπρέπεια του
τοπίου και άπό τήν μοναδική ομορφιά τών άριστουργημάτων
πού έφεραν στό φώς οί άνασκαφές

Ή έπίσκεψις μπορεί νά άρχίση 800 περίπου μέτρα πριν
άπό τήν Κασταλία πηγή άριστερά του δρόμου πού φέρνει
άπό τήν Αράχοβα στούς Δελφούς Ή τοποθεσία λέγεται
Μαρμαριά και έκεΐ ύπάρχει τό τέμενος τής Προνοίας Αθηνάς
σ ενα περίβολο 150x40 μέτρ περίπου Στήν άνατολική άκρη
υπάρχουν τά έρείπια του παλαιού ναού τής Προναίας Αθηνάς
Πρός τά δυτικά υπάρχει ό δωρικός θησαυρός 460 π.Χ ό
θησαυρός τής Μασαλίας 535-530 και τέλος ή θόλος ή ροτόντα

ενα άπό τά θαύματα τών Δελφών άττικοϋ ρυθμού του
5ου αιώνος π.Χ χτισμένη μάλλον γιά συναυλίες και καλλιτεχνικούς

σκοπούς Ακολουθεί ό καινούργιος ναός τής Προναίας

και οί κατοικίες τών ιερέων Στήν δυτική έξοδο τής
Μαρμαριάς ύπάρχει ενα μικρό δρομάκι πού οδηγεί σ ενα
άλλο διάζωμα όπου ύπάρχουν τά έρείπια τού γυμνασίου και
τής παλαίστρας

Λίγα μέτρα μετά τήν σκεπασμένη μέ πλατάνια Κασταλία
πηγή άρχίζει στά δεξιά ένας πλακόστρωτος δρόμος πού
οδηγεί στήν νοτιοανατολική είσοδο του ιερού χώρου μπροστά
άπό τήν οποία ύπάρχει μιά ορθογώνια πλατεία ή λεγομένη
ρωμαϊκή άγορά Άπό τό σημείο αύτό άρχίζει ή ιερά όδός
πού διέρχεται άνάμεσα άπό πολυάριθμα άναθήματα θησαυρούς

και καταλήγει στόν ναό τού Απόλλωνος όπως φαίνεται
στό δημοσιευόμενο πρόχειρο τοπογραφικό σχέδιο Βορειοδυτικά

του ναού ευρίσκεται σέ άρκετά καλή κατάστασι τό
θέατρο φτιαγμένο άπό άσπρη πέτρα τού Παρνασσού τόν
Δ π.Χ αιώνα πού μπορεί άνετα νά χωρέση 5.000 άτομα

Ενα περίπου χιλιόμετρο ΒΔ τού θεάτρου εύρίσκεται τό
στάδιο όπου γίνονταν οί περίφημοι πυθικοί άγώνες Εχει
μήκος 177,55 μ και πλάτος 25,60 μ στά άκρα και 28,60 στή
μέση καί μπορούσε νά χωρέση 7.000 θεατάς

Άφοΰ τελειώση ή έπίσκεψις τού άρχαιολογικοΰ χώρου
δέν άπομένει παρά τό Μουσείο Εδώ έχουν ούσιαστικά συγ
κεντρωθή όλοι οί θησαυροί τών Δελφών πού προκαλούν τόν

Les premières fouilles furent réalisées en 1838 par le Français
Laurent et suivies en 1840 par celles des Allemands Müller
et Curtius Mais il faut savoir gré à l'École Française d'Archéologie

qui a commencé des fouilles systématiques en 1860-1861
avec Foucart et Wescher puis avec Haussoulier en 1880 Mais
entre temps un grand tremblement de terre en 1870 détruisit
presque totalement toutes les habitations du petit village qui
avait été construit sur les ruines du lieu sacré En 1891 la Direction

de l'École Française fut confiée à Théophile Homolle
Le Parlement Français vota un crédit exceptionnel de 750.000
francs auquel on doit ajouter 60.000 Drs du Gouvernement
Hellénique et le village Kastri fut complètement démoli et
transféré vers l'Ouest à son emplacement actuel

Les fouilles alors continuèrent d'une façon accélérée par
l'École Française jusqu'en 1903 Les résultats furent remarquables

Tout l'ancien temple fut révélé avec de rares chefs
d'oeuvre d'architecture et plus de 5.000 épigraphes Parallèlement

André Syngros offrit 150.000 Drs pour la construction
des deux ailes du Musée destiné à abriter les précieuses trouvailles

Les fouilles se poursuivirent en 1920 et en 1935 et entre
1937 et 1939 jusqu'à nos jours la pioche archéologique n'a
cessé de ramener à la lumière de nouvelles trouvailles

Une visite à Delphes c'est le souhait non seulement de tout
citoyen Grec mais aussi de tous les touristes venus des quatre
coins du monde et qui envahissent chaque année le lieu sacré
restant émerveillés par la sauvage grandeur du site et par la
beauté singulière des chefs-d'oeuvre qui ont été découverts
après les fouilles

On peut débuter par la visite à 800 mètres environ de la
fontaine Kastalia à gauche de la route qui mène d'Arachova
à Delphes du site appelé Marmaria Là se trouve le sanctuaire
d'Athéna Pronaia dans un péribole de 150 x 40 m environ
A l'angle Est on remarque les ruines d'un ancien temple
d'Athéna Pronaia puis à l'Ouest de ce temple le trésor dorique
460 av J.C le trésor de Marseille 535-530 et enfin la Tholos

ou rotonde une des merveilles de Delphes oeuvre de style
attique du 5ème siècle av J.C destinée plutôt aux concerts
et manifestations artistiques On se trouve ensuite devant le
nouveau temple de Pronaia et les habitations des prêtres et
en continuant vers l'Ouest par un sentier qui débouche sur
un genre de palier on aboutit aux ruines du gymnase et de
la Palestre

A quelques mètres à droite de la fontaine Kastalia ombragée

de platanes une route dallée mène à l'entrée Sud-Est
du lieu sacré où se situe une place rectangulaire l'Agora de
l'époque romaine Ici commence la voie sacrée qui traverse
plusieurs Trésors et aboutit au Temple d'Apollon suivant
plan topographique publié Sur le côté Nord-Ouest du Temple
se situe le Théâtre conservé encore en bon état construit de

pierre blanche du Parnasse au IVe siècle av J.C et pouvant
contenir aisément 5.000 personnes

A un kilomètre au Nord-Ouest du Théâtre se trouve le

I ΒΑΣΙΛΗΑΣ

Το Στάδιον Le Stade
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παγκόσμιο θαυμασμό. Ή άπαρίθμησίς των είναι αδύνατη στόν
λίγο χώρο, πού διαθέτομε έδώ, αλλά ή προτροπή μας είναι
έπίμονη : Έπισκεφθήτε τό Μουσείο των Δελφών, έχοντας
αρκετή ώρα στή διάθεσί σας. Θά μείνετε αληθινά έκθαμβοι
μπροστά στά αριστουργήματα, πού θά άντικρύσετε, από τά
προϊστορικά κεραμεικά κομψοτεχνήματα μέχρι τό ύπεραρι-
στούργημα τόν 'Ηνίοχο, πού στέκει ζωντανός, έτοιμος νά
σας μιλήση, καθώς κρατάει ανάλαφρα τό χαλινάρι μέ τό
βλέμμα καρφωμένο πάνω στά άλογα, πού ώδηγοϋσε και πού
από αιώνες έπαψε νά βλέπη.

Σήμερα οί Δελφοί έχουν καταστή κέντρον παγκοσμίου
ένδιαφέροντος. Τό μικρό χωριό (κάτοικοι 1.222) είναι πλήρως
(οργανωμένο, σαν ενας τεράστιος ξενώνας, γιά νά έξυπηρε-
τοϋνται οί χιλιάδες των επισκεπτών, πού φθάνουν έκεϊ όλες
τις έποχές του χρόνου, κυρίως όμως άπό τόν "Απρίλιο μέχρι
τόν Όκτώβριο.

Υπάρχουν συνολικά 21 ξενοδοχεία. Τά τρία είναι Α' κατηγορίας 

: Αμαλία (150 κρεββάτια), Βούζας (114 κρεβ. και
μέ τό άσανσέρ πού. . . κατεβαίνει άντί νά άνεβαίνη, μιά και
οί 6 όροφοι του βρίσκονται άπό τό ισόγειο και πρός τά. . .

κάτω) και Ξενία (82 κρεβ.). "Αλλα 2 είναι Β' κατηγορίας,
7 είναι Γ' κατηγορίας και 9 Δ' κατηγορίας μέ σύνολο 554
κρεββάτια. Σ' αύτά πρέπει νά προστεθούν και 150 περίπου
κρεββάτια, πού ένοικιάζονται σέ σπίτια. Όσο γιά τις τιμές
αρχίζουν άπό 25 δρχ. τό κρεββάτι στά σπίτια, γιά νά φθάσουν
τις 350 δραχμές τό δίκλινο δωμάτιο, μέ πρόγευμα. Υπάρχει
λοιπόν διαμονή γιά κάθε βαλάντιο.

Επίσης κάθε χρόνο διοργανώνονται στούς Δελφούς μαθήματα 

άρχαίας τραγωδίας έπί 4 μήνες (άλλοι 2 στήν Αθήνα)
άπό τό Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ τής Καλλιφορνίας. Παρακολουθούν 

σπουδασταί διαφόρων εθνικοτήτων και κυρίως Αμερικανοί.

Τέλος, μιά μικρή πληροφορία : Ή επίσκεψις τοΰ Μουσείου
και τοΰ ιερού χώρου είναι έλεύθερη κάθε Πέμπτη και Κυριακή.
Τις άλλες μέρες καταβάλλεται εισιτήριο 10 δραχμών κατ'
άτομον. Ή λήψις φωτογραφιών στό Μουσείο έπιτρέπεται
κατόπιν άδειας, μέ καταβολή άλλων 10 δραχμών, ένώ οί φωτογραφίες 

στόν άρχαιολογικό χώρο είναι έλεύθερες. Ή επίσκεψις 

στή Μαρμαριά και ή λήψις φωτογραφιών είναι πάντοτε
έλεύθερες.

Και τώρα ξεκινήστε. Οί Δελφοί άπέχουν μόλις 40 χιλιόμετρα 

άπό τά "Ασπρα Σπίτια.

Stade où se déroulaient les fameux jeux pythiques. Le stade
de 177,55 m. de long, 25,60 m. de large aux extrémités, 28,60 m.
au milieu pouvait contenir 7.000 spectateurs.

Une fois la visite du site archéologique terminée, il reste à
nous attarder au Musée, où sont rassemblés tous les trésors
de Delphes. Il nous est impossible de les citer tous ici faute de
place, mais nous saurions trop insister sur une visite minutieuse
de ce Musée. Vous resterez muets devant les chefs-d'oeuvre
que vous verrez, des bibelots préhistoriques en céramique
jusqu'au chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre, l'Aurige, si vivant,
qu'il semble prêt à nous parler, les rênes légèrement posées
dans la main, le regard fixé sur les chevaux qu'il a, depuis
des siècles, cessé de voir.

Delphes est devenu aujourd'hui le centre de l'intérêt mondial.
Le petit village (1.222 habitants) est organisé comme un immense 

hôtel afin de pouvoir servir les milliers de visiteurs qui
viennent pendant toutes les saisons de l'année et surtout d'avril
en octobre.

11 y a en tout 21 hôtels. Trois de catégorie A : Amalia (150
lits), Vouzas (114 lits avec son ascenseur desservant les six
étages qui se trouvent en contre-bas) et le Xénia (82 lits). Deux
autres hôtels de catégorie B, 7 de catégoie C et 9 de catégorie D,
d'un total de 554 lits. L'on ajoute les 150 lits environ que l'on
peut louer chez l'habitant. Les prix varient entre 25 Drs. le
lit chez l'habitant, et 350 Drs. la chambre à 2 lits avec petit
déjeuner. Il y a donc possibilité de logement pour toutes les
bourses.

Tous les ans, sont organisés à Delphes pendant 4 mois
(et 2 autres mois à Athènes) des cours de tragédie antique,
de l'Université Berkley de Californie. Ces cours sont suivis
par des étudiants de diverses nationalités surtout des Américains.

A titre d'information, laissez-nous signaler que la visite du
Musée et des lieux sacrés est libre le jeudi et le dimanche. Les
autres jours un billet d'entrée de 10 Drs. par personne sera

exigé. La prise de photos est permise sur autorisation préalable,
contre versement de 10 Drs., alors que la prise de photos dans
le site archéologique est toujours libre.

Et maintenant en route pour Delphes qui se trouve à environ
40 kilomètres d'Aspra Spitia . . .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κατά την συνεδρίασιν τοΰ Συμβουλίου στήν Αθήνα 
στις 15 τοΰ περασμένου Μαρτίου, ό κ. JOUVEN

έδήλωσε οτι οί καινούργιες του ευθύνες στα πλαίσια
τοΰ γκρουπ PECHINEY δέν τοΰ έπιτρέπουν πλέον νά
άνταποκριθή, οπως αρμόζει, στά καθήκοντα τοΰ
Προέδρου τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και κατ* άκολουθίαν έζή-
τησε νά απαλλαγή άπό τά καθήκοντα αυτά.

Ό κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ διερμηνεύων τά αισθήματα 
των μελών τοΰ Συμβουλίου έξέφρασε πρός τόν

κ. JOUVEN τήν λύπη πού προκαλεί στον καθένα μιά
τέτοια άπόφασις. Αφοϋ υπογράμμισε πόσο ευγνώμων
είναι ή Εταιρία πρός τόν κ. JOUVEN γιά τό σύνολο
τοΰ έργου του κατά τήν διάρκεια τής θητείας του, όκ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ πρότεινε οπως ό κ. JOUVEN
όνακηρυχθή έπίτιμος Πρόεδρος.

Τά μέλη τοΰ Συμβουλίου ένέκριναν παμψηφεί τήν
πρότασι τοΰ κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ.

Ό κ. JOUVEN έδήλωσε οτι άποδέχεται αύτό τό
άξίωμα καί ευχαρίστησε τό Συμβούλιο γιά τήν τιμή
πού τοΰ έγινε κατ' αύτόν τόν τρόπο.

Κατόπιν προτάσεως τοΰ κ. ΣΕΡΠΙΕΡΗ, ό κ.
Jacques MARCHANDISE εξελέγη έν συνεχεία παμψηφεί
Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.Ό κ. MARCHANDISE έδήλωσε οτι άποδέχεται
τό άξίωμα αύτό καί ευχαρίστησε τό Συμβούλιο γιά
τήν έμπιστοσύνη   πού τοΰ έπεδείχθη.

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'issue du Conseil tenu à Athènes le 15 Mars dernier,
M. JOUVEN a déclaré que ses nouvelles responsabilités
au sein du Groupe PECHINEY ne lui permettant plus
d'assurer comme il convient la présidence du Conseil
d'Administration d' ALUMINIUM DE GRÈCE, a demandé
en conséquence à être déchargé de ces fonctions.

Me PESMAZOGLOU s'est fait l'interprète des
membres du Conseil pour exprimer à M. JOUVEN les
regrets qu'inspire à chacun une telle décision. Après
avoir souligné combien la Société était redevable envers
M. JOUVEN pour l'ensemble de son action durant son
mandat, MePESMAZOGLOU a proposé que M. JOUVEN
soit nommé Président d'honneur.

Les membres du Conseil ont approuvé à l'unanimité
la proposition de Me PESMAZOGLOU.

M. JOUVEN a déclaré accepter cette nomination et
a remercié le Conseil de l'honneur qui lui est ainsi
marqué.

Sur proposition de M. SERPIERI, M. Jacques MARCHANDISE 

a été ensuite élu, à l'unanimité, Président
du Conseil d'Administration.

M. MARCHANDISE a déclaré accepter cette nomination 

et a remercié le Conseil de la confiance qui lui
est ainsi témoignée.
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ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΑ
ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Είναι σέ όλους μας γνωστό ότι τό εισόδημα μας χρησιμοποιείται

κατ αρχήν γιά να κάλυψη τις βασικές μας ανάγκες
τις ανελαστικές όπως λένε οί οικονομολόγοι Πιό πάνω άπ
αυτό τό σημείο αρχίζει ή ίκανοποίησι των αναγκών πολυτελείας

και ταυτόχρονα τά περιθώρια περισσευμάτων
Τά περισσεύματα τοϋ εισοδήματος είτε άποθησαυρίζονται

εϊτε έπενδύονται κυρίως σέ ακίνητα είτε κατατίθενται
σέ μια Τράπεζα Ή άποθησαύρησις είναι μιά στείρα και άγονος
τοποθέτησις χρημάτων και γιά τό άτομο και γιά τό κοινωνικό
σύνολο ξέχωρα από τούς κινδύνους πού περικλείει Ή άγορά
ακινήτων και μέ τούς καλύτερους όρους δέν εξυπηρετεί σέ
τελευταία άνάλυσι παρά μονάχα τό ίδιο τό άτομο Ούτε μπορούμε

νά μιλάμε γιά έπένδυσι άφοϋ ό,τι επενδύει ό ένας
τό άποεπενδύει κάποιος άλλος Πραγματική έπένδυσις όπάρχει
μόνον όταν δημιουργείται νέο πραγματικό κεφάλαιο
δηλαδή μηχανικός εξοπλισμός κτίρια άποθέματα κλπ

Ή κατάθεσις τών περισσευμάτιον τοϋ εισοδήματος σέ μιά
Τράπεζα άποτελεΐ μιά σωστή τοποθέτησι Όχι μόνον διότι
έξασφαλίζει στον καταθέτη ένα άσφαλές και καλό εισόδημα
χωρίς κόπο αλλά και διότι επιτρέπει τήν χρησιμοποίησι της
αποταμιεύσεως σέ χρηματοδοτήσεις γιά τήν έκτέλεσι έργων
μεγάλης εθνικής σημασίας μέ άποτέλεσμα τήν άπασχόλησι
περισσοτέρων εργατικών χειρών τήν παραγωγή περισσοτέρων
άγαθών και τήν περαιτέρω αϋξησιν τοϋ Έθνικοϋ Εισοδήματος

Ετσι ένώ ή άποταμίευσις οφείλεται στήν επιθυμία τοϋ
άτομου νά δημιουργήση αγοραστική δύναμι γιά μελλοντικές
δαπάνες ή στήν πρόνοια γιά τά γηρατειά ή στήν επιθυμία νά
έξασφαλισθή άπό τις άντιξοότητες τοϋ μέλλοντος και παρέχει
έτσι στόν άποταμιευτή θάρρος στόν άγώνα τής ζωής και συναίσθημα

άσφαλείας και έλευθερίας έχει ταύτόχρονα πολύ
μεγαλύτερη σοβαρότητα άπό γενικώτερη άποψι κοινωνική
καί εθνική Προσφέρει στήν παραγωγή τόν ενα άπό τούς
τρεις συντελεστάς της τό κεφάλαιο καί αποτελεί ετσι τόν
κύριο μοχλό τής οικονομικής ζωής Τά κολοσσιαία ποσά
πού χρειάζονται σήμερα γιά τήν συγκρότησι τών μεγάλων
επιχειρήσεων είναι κυρίως καρποί τής άποταμιεύσεως χιλιάδων

ανθρώπων Οί δέ μεγάλες έπιχειρήσεις αύξάνουν τήν
παραγωγή παρέχουν έργασία πλουτίζουν τις χώρες καί
ισχυροποιούν τά έθνη Ετσι ό κάθε αποταμιευτής είναι
έμμεσα καί ένας άνώνυμος συντελεστής τής οικονομικής
καί κοινωνικής ευημερίας τοϋ συνόλου

Είδικώτερα γιά τούς νέους ή άποταμίευσις έχει ξέχωρη
σημασία Τούς παρακινεί νά άποφεύγουν τή σπατάλη τών
χρημάτων τους σέ άσκοπα καί άνώφελα πράγματα άποτε
λώντας έτσι μιά πρώτης τάξεως άσκησι τής θελήσεως καί τής
αυτοκυριαρχίας Επειτα τούς δίνει θάρρος γιά τό μέλλον καί
τούς γεννά τό αίσθημα τής αύτοκυριαρχίας Καί τέλος διευρύνει

τις δυνατότητες τής προκοπής τους μέ τήν δημιουργία
δικών τους κεφαλαίων

Είναι άναμφισβήτητο ότι ή πιό δύσκολη έποχή γιά τούς
περισσοτέρους νέους άλλά καί γιά τούς γονείς τους είναι
τότε πού τελειώνουν τό σχολείο Αν είχαν φροντίσει νά
έχουν τήν στιγμή αύτή στή διαθέσί τους ένα χρηματικό κεφάλαιο

τίποτα δέν θά τούς έμπόδιζε νά πραγματοποιήσουν τά
όνειρα γιά τίς σπουδές τους ή τά σχέδιά τους γιά τό άνοιγμα
ένός καταστήματ3ς μιας επιχειρήσεως ή άκόμη ν αποκατασταθούν

άν πρόκειται γιά κορίτσια πού δέν θέλουν νά
σπουδάσουν

Μέ τό πνεύμα αΰτό ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος εχει
καθιερώσει άπό τό 1958 μιά νέα μορφή καταθέσεων ειδικά γιά
νέους τό Ταμιευτήριο Νεότητος

Στό Ταμιευτήριο Νεότητος γίνονται δεκτές καταθέσεις άπό
νέους ή νέες μέχρι 25 έτών Τίς καταθέσεις μποροϋν φυσικά
νά τίς κάνουν καί οί γονείς τοϋ νέου Πάντως συμφωνείται άπό
τήν άρχή ή καταβολή δόσεων κάθε μήνα ή τρίμηνο ή έξάμηνο
καί άπό 100 μέχρι 1000 δραχμές ή κάθε δόσι Αύτή ή άποτα
μίευσι μπορεί νά κρατήση άπό τρία μέχρι δέκα χρόνια Υπάρχει

δέ ή δυνατότητα νά καθυστερήση κανείς τίς δόσεις του
μέχρι έξι τό πολύ μήνες ή νά δώση προκαταβολικά τίς δόσεις
μέχρι εξι μηνών

Τά χρήματα πού κατατίθενται μποροϋν νά έπιστραφοϋν
όποτεδήποτε Αλλά αν οί δόσεις έγιναν κανονικά καί δέν έχουν

γίνει άναλήψεις στό τέλος τής προθεσμίας πού συμφωνήθηκε

ό καταθέτης θά πάρη έπί πλέον ώς Δώρο ένα ποσόν
ίσον πρός τό 40 τών τόκων του Αν όμως έγιναν αναλήψεις
καί μέχρι τό μισό τών καταθέσεων τό Δώρο περιορίζεται στό
20

Μέ βάσι ένα έπιτόκιο 4 2 καί μέ τήν προϋπόθεσι τών
κανονικών δόσεων χωρίς άναλήψεις ό κατωτέρω πίνακας
δίνει τά ποσά πού θά σχηματισθούν ανάλογα μέ τίς μηνιαίες
δόσεις καί τήν διάρκεια τών καταθέσεων

ΘΑΣΧΗΜΑΤΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΑΑΙΟ

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
100 δρχ 200 δρχ 500 δρχ 1000 δρχ

Τόν πρώτο χρόνο 1.229 2.458 6.145 12.290
Τόν δεύτερο 2.515 5.030 12.575 25 1 50
Τόν τρίτο 3.962 7.924 19.810 39.620
Τόν τέταρτο 5.449 10.898 27.245 54.490
Τόν πέμπτο 7.026 14.052 35.130 70.260
Τόν έκτο 8.696 17.392 43.480 86.960
Τόν έβδομο 10.464 20.928 52.320
Τόν όγδοο 12.334 24.668 61.670
Τόν ένατο 14.311 28.622 71.555
Τόν δέκατο 16.400 32.800 82 000

Αν λοιπόν μέ τή γέννησι τοϋ παιδιού μας άρχίσωμε νά
καταθέτωμε στό Ταμιευτήριο Νεότητος 200 δραχμές τό μήνα
πράγμα όχι άκατόρθωτο αρκεί νά περιορίσωμε μιά οποιαδήποτε

δαπάνη πολυτελείας ή μιά διασκέδασι τότε στά δέκα
χρόνια θά έχωμε ένα κεφάλαιο περίπου 33.000 δραχμών
Αν αύτό τό κεφάλαιο τό καταθέσωμε ξανά σ ενα λογαριασμό

στήν Τράπεζα καί παράλληλα συνεχίσωμε τήν κατάθεσι τών
200 δραχμών κάθε μήνα γιά άλλα 8 χρόνια τότε στά δεκαοκτώ
του χρόνια τό παιδί μας θά έχη στή διάθεσί του ένα κεφάλαιο
περίπου 70.000 δραχμών Καί είναι άρκετό νομίζουμε γιά νά
ξεκινήση τίς σπουδές του ή νά άποκατασταθή έπαγγελματικά

Κλείνοντας τό μικρό αύτό άρθρο δέν παραλείπομε νά
εύχαριστήσωμε τόν Διευθυντή τοϋ Υποκαταστήματος τής
Εθνικής Τραπέζης Ασπρων Σπιτιών κ Άγγελέτον γιά τίς
πληροφορίες καί τά στοιχεία πού τόσο πρόθυμα έθεσε στήν
διάθεσί μας

ΠΡ02 Β Θ£2Μ

τοϋ Γ Κωτούλα STG/BTE
par G Kotoulas STG/BTE
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TO NEON ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ

Στό χώρο μεταξύ του κτιρίου των έργένηδων και της
βίλλας Ζουϊσάνς, λίγα μόλις μέτρα άπ' τή θάλασσα, υψώνεται
ενα καινούργιο κτίριο της Εταιρίας, πού αποτελεί πραγματικό
στολίδι για τή μικρή μας πόλι.

Πρόκειται γιά τό νέο Εστιατόριο - Μπαρ - Ζαχαροπλαστείο, 
του όποιου τά σχέδια έκπονήθηκαν από τούς Αρχιτέκτονες 

κ.κ. Άναιρούσην και Χατζηθεοδώρου. Αποτελείται
άπό τό ισόγειο, όπου λειτουργεί έστιατόριο με χαμηλές τιμές
και Ζαχαροπλαστεϊον, και άπό εναν όροφο, όπου βρίσκεται
ενα δεύτερο έστιατόριον και ενα μπάρ.

Τά έπίσημα έγκαίνια τοΰ νέου Έο*τιατορίου - Ζαχαροπλαστείου 

έγιναν τό βράδυ της 28ης Ιουνίου. Παρευρέθησαν
ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου κ. Marchandise
ό Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας κ. Massol, ό Διευθυντής

τοΰ Εργοστασίου κ. Paul, τό σύνολον σχεδόν τών Μηχανικών 
και ανωτέρων στελεχών της Εταιρίας, ενα μεγάλο μέρος

τοΰ προσωπικοΰ πού δέν εργαζόταν τό βράδυ έκεϊνο και ενα
πλήθος προσκεκλημένων πού αντιπροσώπευσαν τις Πολιτικές 

και Στρατιωτικές Αρχές της Βοιωτίας.
Ή τελετή τών έγκαινίων άρχισε μέ τόν καθιερωμένο

άγιασμό. Ακολούθησε τό κάψιμο πυροτεχνημάτων άπό τό
Βωξιτοφόρο "Παρνασσός", πού είχε άγκυροβολήσει στή θάλασσα 

ακριβώς μπροστά στό Εστιατόριο - Ζαχαροπλαστείο.
Στή συνέχεια παρετέθη τό δείπνο και άρχισε ό χορός, ύπό
τούς ήχους δύο όρχηστρών πού είχαν μετακληθή άπό τήν
Αθήνα. Οί δύο όρχήστρες, μία στή βεράντα τοΰ ισογείου
και μία στήν ταράτσα τοΰ πρώτου ορόφου, ήταν πραγματικά
μοντέρνες, δημιούργησαν μιά χαρούμενη ατμόσφαιρα καί
κράτησαν άμείωτο τό κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες.

LE NOUVEAU RESTAURANT- PATISSERIE

Entre le bâtiment des célibataires et la villa «Jouissance»,
à quelques mètres du bord de la mer, se dresse un nouveau
bâtiment de la Société qui constitue un vrai bijou pour notre
petite ville.

Nous parlons ici du nouveau Restaurant - Bar - Pâtisserie
construit d'après les plans des Architectes M. M. Anairoussis
et Hadjithéodorou. Il est composé du rez-de-chaussée où
fonctionne un restaurant à prix modérés et une Pâtisserie et
de l'étage où se trouve un second Restaurant et un Bar.

L'inauguration officielle du local a eu lieu dans la soirée
du 28 Juin, en présence du Président du Conseil d'Administration 

M. Marchandise, du Directeur Général de la Société

M. Massol, du Directeur de l'Usine M. Paul, de la presque
totalité des ingénieurs et cadres de la Société, d'une grande
partie du personnel qui ne travaillait pas ce soir-là, ainsi que
de plusieurs invités représentant les Autorités Civiles et Militaires 

de Béotie.
La cérémonie d'inauguration commença par la bénédiction

rituelle. Puis, du bord du bauxitier «Parnassos», venu à cet
effet jeter l'ancre devant le Restaurant-Pâtisserie, ont été lancés
des feux d'artifice. Un dîner dansant a suivi aux sons de deux
orchestres appelés d'Athènes pour cette occasion, l'un à la
terrasse du rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Ces deux orchestres
modernes au vrai sens du mot, ont créé une ambiance gaie
qui a duré jusqu'à l'aube.
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I ΒΑΣΙΛΗΑΣ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

Αριστερά Ό Αγιασμός
Κάτω Στιχομυθία τοϋ Γενικού Διευθυντού

κ MASSOL με τόν Διευθυντή
τοϋ Εργοστασίου κ PAUL κατά

την διάρκεια τοϋ δείπνου

A gauche La bénédiction
En bas Dialogue entre le Directeur
Général M Massol et le Directeur de
l'Usine M Paul pendant le repas

Δ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ

QUELQUES INSTANTANES

DE L'INAUGURATION

DU NOUVEAU

RESTAURANT PATISSERIE

Κάτω Το βωξιτοφόρο Παρνασσός
φλεγόμενο ευτυχώς πρόκειται

γιά πυροτεχνήματα
Δεξιά Οί Μηχανικοί κ κ Οικονόμου

και Άσπρέας σε μοντέρνους
ρυθμούς μέ τήν Δίδα ZACCOUR
καί τήν Κα Οικονόμου άντιστοίχως

I ΒΑΣΙΛΗΑΣ

En bas Le bauxitier Parnassos
en feu heureusement il ne s'agit que
de feu d'artifice
A droite Les Ingénieurs M M Eco
nomou et Aspreas sont entraînés par
les rythmes modernes avec Mlle Zac
cour et Mme Economou



ΒΑΣίΛΗΑΣ

Ό Πρέσβυς της Γαλλίας κ Μπαγιάνς
ομιλεί κατά την εορτή της απονομής
των βραβείων τοϋ Γαλλικού Σχολείου

S.E l'Ambassadeur de France M
Bavens prononçant son allocution
pendant la distribution des Prix de
l'Ecole Française

1 ΒΑΣΙΛΗΑΣ

H Δις BRIGITTE DUSSARDIER
παίρνει το Μέγα Τιμητικό Βραβείο
πού προσέφερε ή Εταιρεία Αλουμίνιον

της Ελλάδος
Mlle Brigitte Dussardier a récueilli
le Grand Prix d'Honneur offert par la
Société ADG
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τό φωτο-ρεπορτάζ
le reportage illustré

Γ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΑΣ

25 Μαρτίου Παρέλασις μαθητών κα'ι μαθητριών τοίί
Γυμνασίου Ασπρων Σπιτιών

Défilé des élèves du Gymnase d'Aspra Spitia le 25 Mars
fête nationale

Ασπρα Σπίτια Περιφορά τοϋ Επιταφίου τήν Μεγ
Παρασκευή
Vendredi Saint Procession du Saint-Suaire à Aspra Spitia

Δ ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ

Άπό τίς γυμναστικές επιδείξεις τοϋ Γυμνασίου
Ασπρων Σπιτιών τήν Κυριακή 26 Μαΐου

Présentation de figures de gymnastique par les élèves du

Gymnase d'Aspra Spitia qui a eu lieu le dimanche 26 Mai
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ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Συνεπείς πρός την ύπόσχεσι πού δώσαμε στόν Γιάννη
Χριστοδούλου κατά την προηγούμενη συνέντευξί μας άρχίζομε
από τό τεύχος αύτό την δημοσίευσι μιας σειράς άρθρων σχετικών

με τό ΙΚΑ Θά αναφερθούμε σέ πράγματα γνωστά κατά
βάσιν σέ όλους άλλα θά τα αναλύσουμε μέ κάθε δυνατή λεπτομέρεια

ώστε νά άρθοϋν όλες οι άμφιβολίες πού ύπάρχουν
ενδεχομένως σέ ώρισμένα θέματα

Τα άρθρα πού θά δημοσιευθούν έχουν συνταχθή μέ την
βοήθεια τοΰ Διευθυντού τοΰ Υποκαταστήματος ΙΚΑ Παραλίας
Διστόμου κ Σαμαρτζή ό όποιος μας έδωσε κάθε χρήσιμη
πληροφορία και τόν όποιον εύχαριστοϋμε θερμά και άπό τήθέσι αύτή

ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Άπό τήν ημέρα πού αρχίζει νά έργάζεται ένας άνδρας ή
μια γυναίκα ανεξαρτήτως ηλικίας ασφαλίζεται ύποχρεωτικάστό ΙΚΑ Ταυτόχρονα δμως ό έργαζόμενος πρέπει νά φρον
τίση ό ίδιος για τήν εκδοσι τοΰ ασφαλιστικού βιβλιαρίου
δηλαδή τοΰ βιβλιαρίου ένσήμων όπως συνηθίζομε νά λέμε

Για τό σκοπό αύτό πρέπει νά συμπληρώση ενα ειδικό
έντυπο πού λέγεται Δελτίον Απογραφής ΉσφαλισμένουΤό έντυπο αύτό θά τό ζητήση άπό τό Υποκατάστημα τοΰ
ΙΚΑ ή άπό τό Γραφείο Προσωπικοΰ της Εταιρίας Μετά δέ
τήν συμπλήρωσίν του θά τό καταθέση στό Υποκατάστηματοΰ ΙΚΑ

Υστερα άπό λίγες μέρες θά έκδοθή τό βιβλιάριο ένσήμων
πού πρέπει νά παραδοθή στό τμήμα έκκαθαρίσεως άποδοχών
της Εταιρίας γιά νά γίνεται τακτικά ή έπικόλλησις των
ένσήμων

Ό έργαζόμενος δέν πρέπει νά άποσύρη τό βιβλιάριο του
άπό τήν Εταιρία παρά μόνον σέ περίπτωσι ανάγκης και πιό
συγκεκριμένα μόνον όταν εχη δοσοληψίες μέ τό ΙΚΑ λόγω
άσθενείας άτυχήματος κλπ Και στήν περίπτωσι αύτή πρέπει
αμέσως μόλις τελειώση ή σχετική διαδικασία στό ΙΚΑ νά
παραδώση πάλι τό βιβλιάριο στήν Εταιρία γιά νά μή δη
μιουργοΰνται ανωμαλίες

Φυσικά καθ όλο τό διάστημα πού έργάζεται στήν
Εταιρία μπορεί νά ζητήση τό βιβλιάριο του οποτεδήποτεκαι νά έλέγξη αν τά ενσημά του έχουν έπικολληθή σωστά
σύμφωνα μέ τις πραγματικές του άμοιβές και τις ήμέρες έρ
γασίας

Τό βιβλιάριο ένσήμων έπιστρέφεται άπό τήν Εταιρία στόν
έργαζόμενο σέ περίπτωσι οριστικής άποχωρήσεώς του και
μάλιστα άφοΰ θά έχουν έπικολληθή όλα τά ένσημα μέχρικαι τήν τελευταία ήμέρα πού έργάσθηκε

Ό έργαζόμενος πρέπει πάντοτε νά προσέχη νά μή χάσητό βιβλιάριο ένσήμων Έάν όμως συμβή νά τό χάση θά
παρουσιασθή τό συντομώτερο στό Υποκατάστημα τοΰ ΙΚΑ
νά τό δηλώση Γιατί όταν θά τό χρειασθή άργότερα γιά τή
σύνταξι θαχη περιπλοκές

ΒΙΒΑΙΑΡΙΟΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Γιά νά έκδοθή ενα βιβλιάριο άσθενείας πρέπει ό έργαζόμενος
νά εχη έργασθή 50 τούλάχιστον μέρες τόν περασμένο

χρόνο ή 50 μέρες κατά τούς τελευταίους 15 μήνες χωρίς
όμως σ αυτούς νά ύπολογίζωνται οί τελευταίοι τρεις μήνες
Δηλαδή πιό άπλα ενας πού έργάσθηκε 50 μέρες μέχρι τέλους
Δεκεμβρίου μπορεί νά βγάλη βιβλιάριο τήν 1η Ιανουαρίου
τοΰ έπομένου έτους Αν όμως έργάσθηκε 50 μέρες τόν Ιανουάριο

και Φεβρουάριο θά μπορέση νά βγάλη βιβλιάριοτόν Ιούνιο τοΰ ιδίου έτους και ούτω καθ έξης
Γιά τήν εκδοσι τοΰ ά τ ο μ ι κ ο ΰ βιβλιαρίου άσθενείας

πρέπει ό έργαζόμενος νά ζητήση άπό τήν Εταιρία τό βιβλιάριο
ένσήμων στό όποιο θά πρέπη νά έχουν έπικολληθή τά

ένσημα των 50 τούλάχιστον ήμερων έργασίας πού άνβφέ
ραμε και νά τό παραδώση στό Υποκατάστημα τοΰ ΙΚΑ μαζί
μέ μιά μικρή πρόσφατη φωτογραφία του κατά μέτωπον

Γιά τήν εκδοσι τοΰ οικογενειακού βιβλιαρίου
άσθενείας πρέπει ό έργαζόμενος νά καταθέση στό Υποκατάστημα

τοΰ ΙΚΑ έκτός άπό τό βιβλιάριο ένσήμων και τά
έξής δικαιολογητικά

α Αντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως γάμου
β Αντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως γιά κάθε

παιδί
γ Βεβαίωσι τοΰ ιερέως περί της οικογενειακής καταστάσεως

και
δ Μία φωτογραφία κατά μέτωπον γιά κάθε μέλος της

οικογενείας
Οταν έκδοθοΰν τά βιλιάρια άσθενείας θά φροντίση ό ίδιοςό έργαζόμενος νά περάση άπό τό Υποκατάστημα τοΰ ΙΚΑ

νά τά παραλάβη Τά βιβλιάρια αύτά φυλάσσονται άπό τόν
έργαζόμενο ό όποιος προσέχει νά τά διατηρή καθαρά και
κυρίως νά μήν τά χάση Αν όμως συμβή νά τά χάση πρέπει
νά παρουσιασθή στό Υποκατάστημα τοΰ ΙΚΑ και νά ύπο
βάλη σχετική δήλωσι άπωλείας γιά νά έκδοθοΰν άντίγραφα
των βιβλιαρίων

Τά βιβλιάρια άσθενείας γιά νά ισχύουν πρέπει νά θεωρούνται

κάθε χρόνο Πρός τό τέλος του έτους τό Υποκατάστημα
τοΰ ΙΚΑ έκδίδει σχετική άνακοίνωσι και οί έργαζό

μενοι οφείλουν νά παραδώσουν τά βιβλιάρια άσθενείας στό
Γραφείο Προσωπικοΰ τό όποιο φροντίζει γιά τήν θεώρησίν
των Αν όμως ό έργαζόμενος δέν μπορέση νά τά παραδώσηστό Γραφείο Προσωπικοΰ στήν ώρισμένη ήμερομηνία οφείλει
νά τά καταθέση ό ίδιος στό ΙΚΑ μαζί όμως μέ τό βιβλιάριο
ένσήμων πού θά τό ζητήση άπό τό τμήμα έκκαθαρίσεως
αποδοχών της Εταιρίας Τελευταίως μάλιστα πρός άποφυ
γήν συσσωρεύσεως των πρός θεώρησιν βιβλιαρίων κατά τό
τέλος τοΰ έτους τό Υποκατάστημα τοΰ ΙΚΑ μπορεί νά θεωρή
βιβλιάρια άσθενείας γιά τόν έπόμενο χρόνο άρχίζοντας άπό

16



τόν μήνα Μάιο έφ δσον βέβαια ό έργαζόμενος εχει τις
απαραίτητες προϋποθέσεις

Έάν κατά τήν διάρκειαν του έτους έπέλθη μεταβολή στήν
οικογενειακή κατάστασι του έργαζομένου γέννησις τέκνου
θάνατος ένός μέλους κλπ όφείλει ό ίδιος ό έργαζόμενος
νά παρουσιασθή στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ ώστε νά τακτο
ποιηθή αναλόγως τό βιβλιάριο του ασθενείας

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

Τώρα ας ελθωμε στό πιό ζεστό θέμα Ποια είναι τα
δικαιώματα του έργαζομένου από τό ΙΚΑ

Δικαιώματα είναι οί λεγόμενες παροχές δηλαδή τά
διάφορα ώφελήματα της Κοινωνικής Ασφαλίσεως Οί παροχές

αυτές είναι οί έξής
α Παροχές σέ είδος ήτοι ιατρική καί νοσοκομειακή

περίθαλψις φάρμακα μικροβιολογικές άναλύσεις
άκτινογραφίες γυαλιά τεχνητά μέλη ειδικές θεραπείες κλπ

β Παροχές σέ χρήμα ήτοι έπίδομα ασθενείας ή
άτυχήματος χρηματικόν βοήθημα τοκετού έπίδομα μητρό
τητος δαπάνες μετακινήσεως δαπάνες λουτροθεραπείας
έξοδα κηδείας κλπ

γ Παροχές συντάξεως
Ας άναλύσωμε τώρα τις διάφορες παροχές σέ είδος

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ

Ή παρεχόμενη άπό τό ΙΚΑ ιατρική περίθαλψις περιλαμβάνει

τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες τις παρακλινικές
έξετάσεις πάσης φύσεως τά φάρμακα τά συνήθη καί ειδικά
θεραπευτικά μέσα τήν περίθαλψι σέ πάσης φύσεως θεραπευτήρια

τήν λουτροθεραπεία κλπ σύμφωνα μέ τούς κανόνες
της ιατρικής έπιστήμης

Ιατρικής περιθάλψεως δικαιούνται
α Οί άμέσως ήσφαλισμένοι στό ΙΚΑ γιά μικτή άσφάλισι
β Οί άμέσως ήσφαλισμένοι στό ΙΚΑ γιά τόν κλάδον

ασθενείας
γ Οί πάσης φύσεως συνταξιούχοι του ΙΚΑ ήτοι λόγω

αναπηρίας ή γήρατος ή θανάτου οί λαμβάνοντες σύνταξιν
μερικής άναπηρίας καί οί έπιδοματοΰχοι λόγω άναπροσαρμο
γής δηλαδή έκεϊνοι οί όποιοι λόγω άτυχήματος λαμβάνουν
μιά ειδική σύνταξι περιωρισμένης χρονικής διαρκείας γιά
νά καταστή δυνατή ή έπαγγελματική των άναπροσαρμογή
ήτοι ή καινούργια έπαγγελματική των άποκατάστασις

Οί συνταξιούχοι δικαιούνται ιατρικής περιθάλψεως όλο
τό διάστημα πού εισπράττουν τή σύνταξί των καί 6 μήνες
μετά τήν διακοπή της πληρωμής της

δ Τά μέλη τής οικογενείας των ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων

δηλαδή τά πρόσωπα πού συνδέονται μ αυτούς
διά στενού οικογενειακού δεσμού καί κατά κανόνα συντηρούνται

άπ αύτούς καί συγκατοικούν καί τά όποια όνομά
ζονται έμμέσως ήσφαλισμένοι Ώς μέλη δέ οικογενείας
θεωρούνται

1 Ή σύζυγος τοΰ ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου
2 Ό άνάπηρος καί άπορος σύζυγος τής ήσφαλισμένης
3 Τά άγαμα παιδιά μέχρι 18 έτών νόμιμα νομιμοποιηθέντα

αναγνωρισθέντα υιοθετηθέντα καί προγονοί
4 Τά νόθα άγαμα παιδιά μέχρι 18 έτών τής ήσφαλισμένης

ή τής συνταξιούχου
5 Ή μητέρα καί ό άνάπηρος καί άπορος πατέρας τοΰ

ήσφαλισμένου αν συγκατοικούν καί συντηρούνται κυρίως
άπό τόν ήσφαλισμένο Μέ τούς φυσικούς γονείς έξομοιώ
νονται καί οί θετοί καθώς καί ό πατρυιός καί ή μητρυιά τοΰ
ήσφαλισμένου

6 Οί άγαμοι ορφανοί άπό πατέρα καί μητέρα έγγονοί
καί αδελφοί μέχρι 18 έτών καθώς καί οί όρφανοί μόνο άπό
πατέρα ή μητέρα άδελφοί ή έγγονοί άλλά μόνον αν ό γονεύς
πού ζή δικαιούται περιθάλψεως σάν μέλος τής οικογενείας

τοΰ ήσφαλισμένου καί άν αΰτοί μένουν μαζί καί συντηρούνται
κυρίως άπό τόν ήσφαλισμένον

Οταν τά παιδιά είναι άνίκανα γιά κάθε βιοποριστική έρ
γασία τότε ή περίθαλψις παρατείνεται καί μετά τό 18ο ετος
τής ήλικίας των κατόπιν γνωματεύσεως άρμοδίας ύγειονο
μικής Επιτροπής τοΰ ΙΚΑ

Επίσης τά παιδιά πού συνεχίζουν τίς σπουδές των δικαιούνται

ιατρικής περιθάλψεως μέχρι συμπληρώσεως τοΰ
23ου έτους τής ήλικίας των

Σ αυτό τό σημείο πρέπει νά διευκρινίσωμε ότι γιά νά
τύχη ιατρικής περιθάλψεως ενα όποιοδήποτε μέλος τής οικογενείας

τοΰ ήσφαλισμένου πρέπει νά είναι έγγεγραμ
μ έ ν ο στό Οικογενειακό Βιβλιάριο άσθενείας πράγμα γιά
τό όποιο πρέπει νά εχη φροντίσει ό ίδιος ό ήσφαλισμένος

Ή ιατρική περίθαλψις παρέχεται στά ιατρεία τοΰ ΙΚΑ
καί στά ιατρεία τών γιατρών πού έχουν συμβληθή μέ τό
ΙΚΑ Ειδικά στήν δική μας τήν περίπτωσι ύπάρχει στά
Ασπρα Σπίτια προσωρινό ιατρείο μέ προσωπικό τοΰ ΙΚΑ

καί έπί πλέον τό ίατρεΐον Αγίου Νικολάου τής Εταιρίας
τοΰ όποιου οί δύο γιατροί βάσει ειδικής συμβάσεως είναι
καί γιατροί τοΰ ΙΚΑ

Οί ήσφαλισμένοι όταν άρρωσταίνουν όφείλουν νά έπι
σκέπτωνται τούς γιατρούς στά ιατρεία των κατά τίς ώρες πού
έχουν καθορισθή γιά τίς έπισκέψεις Δικαιούνται έπίσης νά
αξιώσουν όπως ό γιατρός τοΰ ΙΚΑ τούς έπισκεφθή στό σπίτι
των άλλά μόνον σέ έξαιρετικές περιπτώσεις δηλαδή όταν
έκ τής άναβολής τής έξετάσεώς των έπίκειται κίνδυνος τής
υγείας των ή όταν είναι κλινήρεις άσθενεΐς καί δέν μπορούν
νά μεταβοΰν στό ιατρείο

Στις περιπτώσεις πού ό ήσφαλισμένος δέν θά μπορέση
νά είδοποιήση γιατρό τοΰ ΙΚΑ νά τόν έπισκεφθή στό σπίτι
του ή πού δέν λειτουργεί τό ιατρείο γιά τήν άναγκαία καί
έπείγουσα περίθαλψι τότε θά καταφύγη σ έναν οποιονδήποτε
ιδιώτη γιατρό μή συμβεβλημένο μέ τό ΙΚΑ πού θά βρή
πιό κοντά στό σπίτι του Μετά τήν έξέτασι θά τόν πληρώση
ζητώντας του άπόδειξι γιά τό ποσό πού έδωσε Σέ τρεις μέρες
τό άργότερο ό ήσφαλισμένος θά ύποβάλη στό ΙΚΑ μιά αϊτησι
μαζί μέ τήν άπόδειξι τοΰ γιατρού Άφοΰ διαπιστωθή άπό τήν
υπηρεσία τοΰ Ιδρύματος πώς ήταν πραγματικά έπείγουσα ή
έξέτασι θά είσπράξη τήν άμοιβή πού έδωσε στόν γιατρό
σύμφωνα μέ τήν κρατική διατίμησι

Ή ιατρική περίθαλψις είναι ομοιόμορφος γιά όλους τούς
ήσφαλισμένους τοΰ Ιδρύματος καί παρέχεται κατ άρχήν
δωρεάν Σέ ώρισμένες όμως περιπτώσεις οί ήσφαλισμένοι
ΰποχρεοΰνται εις μερικήν συμμετοχήν δηλαδή

1 Γιά τίς παρεχόμενες στούς ήσφαλισμένους Ιατρικές
φροντίδες είτε κατ οίκον είτε στά ιατρεία τοΰ Ιδρύματος

καταβάλλεται συμμετοχή μόνον έφ όσον ό γιατρός
θά γράψη σχετική συνταγή γιά φάρμακα Ή συμμετοχή άνέρ
χεται σέ 2 δραχμές χωρίς διάκρισι καί πληρώνεται στόν
φαρμακοποιό κατά τήν έκτέλεσι τής συνταγής Άπό τή συμμετοχή

αύτή άπαλλάσσονται α τά θύματα έργατικών άτυ
χημάτων β οί έπιδοματοΰχοι άνεργοι γ οί νοσηλευόμενοι
σέ θεραπευτήρια μέ δαπάνες τοΰ ΙΚΑ δ τά περιστατικά
κυήσεως καί τοκετοΰ καί ε οί περιπτώσεις προληπτικής
δράσεως

2 Γιά τίς παρακλινικές έξετάσεις σέ συμβεβλημένα έρ
γαστήρια ή συμμετοχή ανέρχεται σέ 20 έπί τής συμβατικής
τιμής Οταν όμως οί έξετάσεις γίνωνται σέ έργαστήρια τοΰ
ΙΚΑ δέν καταβάλλεται συμμετοχή έκτός άπό τήν περίπτωσι
τών άκτινογραφιών πού ό ήσφαλισμένος καταβάλλει τό ποσόν

τών 10 δραχμών

3 Γιά τά συνήθη καί ειδικά θεραπευτικά μέσα ή συμμετοχή

άνέρχεται σέ 25 Σάν θεραπευτικά μέσα θεωρούνται
Ζώνες καί κηλεπίδεσμοι έλαστικές περικνημίδες πέλματα
πλατυποδίας τεχνητοί όφθαλμοί άκουστικά μηχανήματα
όδοντοπροσθετικές έργασίες γυαλιά τεχνητά μέλη όρθοπε
δικές συσκευές καί μηχανήματα κλπ

Αύτά γιά τό σημερινό τεύχος Θά συνεχίσωμε στό έπόμενο
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Φαίνεται, πως ώρισμένες προλήψεις 
εξακολουθούν να επηρεάζουν

τή ζωή μας, παρ' όλον ότι φθάσαμε ήδη στή διαστημική εποχή. Παράδειγμα 

ή ττρόληψι, οτι τόν δίσεκτο 
χρόνο   δεν παντρεύονται. Είναι

βέβαιο, πώς γίνεται	 σεβαστήάπό τους πολλούς. Άπόδειξι ή σημαντική 

πτώσις τοϋ αριθμού τών γάμων 

στή μικρή μας κοινωνία κατά τό
πρώτο εξάμηνο τοϋ 1968 σε σύγκρι-σι με τόν .περασμένο χρόνο (	 ένώ
είναι σίγουρο, πώς οϋτε οι γαμπροί
εξαντλήθηκαν, οϋτε οί νύφες σπανίζουν! 

. . .).
"Αντίθετα άπό τους γάμους, οϊ

άρραβώνες και οί γεννήσεις όχι
μόνον δέν επηρεάσθηκαν άπό τόν
δίσεκτο χρόνο, αλλά φαίνεται πώς
τούς έφερε .... γοϋρι και πολλαπλασιάσθηκαν.

"Ας δοϋμε τώρα αναλυτικά όλα
τά πιό πάνω γεγονότα :

ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝ
Ό κ. Μάρκος Ίωσηφίδης, της Υπηρεσίας 

Συντηρήσεως, και ή δις Μαρία
Άγγελοκωνσταντή .Ό κ. Νικόλαος Μπαρλάς, τοϋ Χυτηρίου, και ή δις Χαρίκλεια Λέντα.Ό κ. Σωτήριος Φόνσος, των Γραφείων
Αθηνών, και ή δίς Μαρία Φώσκολου.Ό κ. Πέτρος Άρμάος, τοϋ Χυτηρίου,και ή δίς Μαίρη Μαριάκη.Ό  κ.   Παναγιώτης   Κοροδήμος, τής
Υπηρεσίας  Συντηρήσεως,  και  ή δίς
Γεωργία Γερονικολοϋ.Ό κ. Γεώργιος Μασαούτης, τής Άλου-
μίνας, και ή δίς Σταματίνα Τσακίρο-
γλου.Ό κ. Γεώργιος Γουργιώτης, τής Υπηρεσίας 

Συντηρήσεως, και ή δίς Ζωή
Μπακολουκά.

23 12 67

26 12 67

6 1 68

17 2 68

3 3

28. 4.68

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ
20. 1.68 Ό κ. Δημήτριος Μπαζιώτης, τής Υπηρεσίας 

Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών, 

και ή δις Εύσταθία Μπάρλου.18. 2.68 Ό κ. Νικόλαος Δελής, τοϋ Αλουμινίου, και ή δίς Μαρία Καραγιάννη.22. 4.68 Ό κ. Πρόδρομος Κουτσόπουλος, τής
Άλουμίνας, και ή δίς Δήμητρα Άντω-
νιάδου.

22. 4.68 Ό κ. Ιωάννης Αγγελόπουλος, τών
Ηλεκτροδίων, και ή δίς Άργυρώ Μοι-
ρογιάννη.

28 . 4 . 68 Ό κ. Κωνσταντίνος Σιακούλης, τών
"Ηλεκτροδίων, και ή δίς θεώνη Καλο-
γρηά.28. 4.68 Ό κ. Νικόλαος Μπαρλάς, τοϋ Χυτηρίου, και ή δίς Χαρίκλεια Λέντα.

28.	4.68   Ό κ. Ιωάννης Τρισμπιώτης, τής Υπη¬
ρεσίας Συντηρήσεως, και ή δίς Ευαγγελία 

Παπασιμάκη.
5.	5.68   Ό κ. Ιωάννης Γκελεστάθης, τής Άλου¬

μίνας, και ή δίς Παναγιώτα Στέφου.
6.	5.68   Ό κ. Γεώργιος Παναγώτας, τών Ηλεκ¬

τροδίων, και ή δίς Αικατερίνη Καρούζου.

19. 5.68 Ό κ. Ιωάννης Κακαλιας, τοϋ Αλουμινίου, 
και ή δίς Κασιανή Καπνουτζή.25. 5.68 Ό κ. Νικόλαος Άλμπέρτης, τής "Ηλεκτρολογικής 

Υπηρεσίας, και ή δίς Μαρίνα 

Δαρμή, τών Διοικητικών Ύπηρε-
σιών.

9 . 6.68 Ό κ. Βασίλειος Στεφανόπουλος, τής
Άλουμίνας, και ή δίς Νόρα Μαυρο-
πούλου.9. 6.68 Ό κ. Γεώργιος Νικολάου, τών Διοικητικών 

Υπηρεσιών, και ή δίς Στέλλα
Σίμου.

ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
27.12.67 Γυιό. Ή κ. και ό κ. Μιχαήλ Κομμα-

τέας, τής Άλουμίνας.
29.	1.68 Κόρη. Ή κ. και ό κ. Γεώργιος Μάνικας,

τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως.31. 1.68 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Δημήτριος Μπάτσι-
κας, τοϋ Αλουμινίου.2. 2.68 Γυιό.   Ή κ. και ό κ. Χαράλαμπος Κα-
περώνης, τοϋ Χυτηρίου.

15. 2.68 Γυιό. Ή κ. και ό κ. Δημήτριος Κορο-
μπίλης, τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως.

18. 2.68 Γυιό. Ή κ. και ό κ. Βύρων Παπαδόπουλος, 

τοϋ Χυτηρίου.
18.	2.68 Κόρη. Ή κ. και ό κ. Κωνσταντίνος

Σοφολόγης, Εργοδηγός Αλουμινίου.

19.	2.68 Γυιό.   Ή κ. και ό κ. Ηλίας Κεράστας,τών Ηλεκτροδίων.2. 3.68 Κόρη. Ή κ. και ό κ. Νικόλαος Παππάς,
τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως.

12.	3.68 Γυιό.   'Η κ. και ό κ. Αθανάσιος Απο¬
στόλου, τοϋ Τμήματος Παραγ.
Ενεργείας.

13.	3.68 Γυιό.   Ή κ. και ό κ. Ιωάννης Φεύγας,
τών Τεχνικών Υπηρεσιών.

15.	3.68 Γυιό.   Ή κ. και ό κ. Αριστείδης Χρι-
στοδούλου, τοϋ Τμήματος Παραγ.
Ενεργείας.

16.	3.68 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Χρήστος Κετί-
κογλου, τής Ηλεκτρολογικής
Υπηρεσίας.

18. 3.68 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Απόστολος Αποστολίδης, 

τοϋ Χημείου.21. 3.68 Γυιό. Ή κ. καί ό κ. Αλέξανδρος
Μπουρλής, τοϋ Χυτηρίου.24. 3.68 Γυιό. Ή κ. καί ό κ. Παϋλος Παπαθα-
νασίου, τής Άλουμίνας.27. 3.68 Γυιό. Ή κ. καί ό κ. Λουκάς Μούργος,
τής Άλουμίνας.

28. 3.68 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Έκτωρ Παραδεί-
σης, τής Υπηρεσίας Μέτρων καί
Ρυθμίσεως.2. 4.68 Γυιό. 'Η κ. καί ό κ. Bernard Mîchoux,
τών Τεχνικών Υπηρεσιών. Τόν
ώνόμασαν Jean Yves.5. 4.68 Γυιό.   Ή κ. καί ό κ. Κωνσταντίνος Ζ.
Λιάκος, τοϋ Αλουμινίου.5. 4.68 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Λουκάς Μπαμπάς,
τής Άλουμίνας.9. 4.68 Κόρη. Ό κ. καί ή κ. Edouard de Fleu-
rieu, τής Διευθύνσεως Εργοστασίου. 

Τήν ώνόμασαν Anne.
22. 4.68 Κόρη. 'Η κ. καί ό κ. Πασχάλης Κωστό-

πουλος, τής Ηλεκτρολογικής
Υπηρεσίας.

24.	4.68 Γυιό.   Ή κ. καί ό κ. Ηλίας Μούστος,
τής Υπηρεσίας Φορτοεκφορτώσεων καί Μεταφορών.

25.	4.68 Γυιό.   Ή κ. καί ό κ. Ευστράτιος Μα-
τάνοβιτς, Εργοδηγός Ηλεκτροδίων.

1. 5.68 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Ανδρέας Μακρής,τοϋ Αλουμινίου.9. 5.68 Γυιό. Ή κ. καί ό κ. Θεόδωρος θεοχα-
ρόπουλος, τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως.

10. 5.68 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Ιωάννης Βασιληάς,
τών Διοικητικών Υπηρεσιών.

22.	5.68 Κόρη. 'Η κ. καί ό κ. Γρηγόριος Τσαγκά¬
ρης, τοϋ Χυτηρίου.

23.	5.68 Γυιό.   Ή κ. καί ό κ. Παναγιώτης Άμ-
πατζής, τής Ηλεκτρολογικής
Υπηρεσίας.23. 5.68 Γυιό. 'Η κ. καί ό κ. René Clément, τής
Υπηρεσίας Συντηρήσεως. Τόν
ώνόμασαν Nicolas.

26.	5.68 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Αθανάσιος Κα¬
ρούζος, τοϋ Αλουμινίου.4. 6.68 Γυιό.   'Η κ. καί ό κ. Αθανάσιος Βουτσάς, 

τής Άλουμίνας.
13.	6.68 Κόρη. 'Η κ. καί ό κ. Παναγιώτης Κο-

βούσης, Εργοδηγός Αλουμινίου.
14.	6.68 Κόρη. Ή κ. καί ό κ. Γεώργιος Μούργος,

τής Άλουμίνας.20. 6.68 Γυιό.   'Η κ. καί ό κ. Ιωάννης Τζιότζιος,
τής Υπηρεσίας Μέτρων καί Ρυθμίσεως.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Μέ εύχαρίστησι παραθέτομε πιό κάτω τις προαγωγές 

πού έλαβαν χώραν στό Εργοστάσιο κατά
τό πρώτο τρίμηνο τοϋ 1968 :

1.	Τήν 1.1.68 ό κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ
προήχθη είς τόν βαθμόν τοϋ Άρχιεργοδηγοϋ τοϋ
Μη χάνου ργείου.

2.	Τήν 26.2.68 έγιναν οί εξής προαγωγές :
—	Ό κ. JEAN CONTE προήχθη είς τόν βαθμόν τοϋ Εργοδηγού είς τό Λεβητοποιεϊον.
—	Οί κ.κ. ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ καί ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΙΝ-
ΤΕΖΗΣ τής Υπηρεσίας Μέτρων καί Ρυθμίσεως
προήχθησαν είς τόν βαθμόν τοϋ Έργοδηγοϋ. ώς
Υπεύθυνοι Τομέως.

—	Ό κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΛΑΚΟΣ τής Ηλεκτρολογικής 

Υπηρεσίας προήχθη είς τόν βαθμόντού Εργοδηγού είς τό Ήλεκτρολογ. Συνεργεΐον,
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DE LA FAMILLE

Certaines superstitions semblent influencer

encore notre vie quotidienne
bien que nous ayons atteint l'ère spatiale

Il y a par exemple une superstition
selon laquelle on ne doit pas se

marier en année bissextile Il est
certain que plusieurs d'entre nous
obéissent à cette coutume Nous en
avons pour preuve la diminution importante

du nombre de mariages dans
notre petite communauté pendant le
premier semestre 1968 par rapport
à l'année dernière cependant nous
sommes certains que les jeunes gens
et les jeunes filles en âge de se marier
sont nombreux

Par contre cette année bissextile
n'a pas influencé le nombre des fiançailles

et des naissances et nous constatons

même que celui-ci s'est largement
accru

Voyons maintenant tous ces événements

dans leur détail

FIANÇAILLES
23.12.67

26 12 67

6 1 68

3 3 68

23 4 68

28 4 68

MARIA
20 1 68

18 2 68

22 4 68

22 4 68

28 4 68

28 4 68

28 4 68

5 S 68

6 5 68

19 S 68

M Marcos lossifidis du Service Entretien
et Mlle Maria Angueloconstanti

M Nicolaos Barlas de la Fonderie et
Mlle Chariclia Lenta
M Sotirios Fonsos des Bureaux d'Athènes

et Mlle Mary Mariaki
M Panayotis Korodîmos du Service
Entretien et Mlle Georgia Geronikolou
M Georgios Massaoutis de l'Alumine
et Mlle Stamatina Tsakiroglou
M Georgios Gourgiotis du Service Entretien

et Mlle Zoï Bacolouca

M Dimitrîos BaHotis du Service Manutentions

et Transports et Mlle Efsta
thia Barlou
M Nicolas Delis de l'Aluminium et
Mlle Maria Karayanni
M Prodromos Koutsopoulos de l'Alumine

et Mlle Dimitra Antoniadou
M Ioannis Anguelopoulos du Service
Electrodes et Mlle Argyro Miroyianni
M Constantinos Siacoulis du Service
Electrodes et Mlle Theoni Kalogria
M Nicolaos Barlas de la Fonderie et
Mlle Chariclia Lenda
M Ioannis Trisbiotis du Service Entretien

et Mlle Evanguelia Papassimaki
M Ioannis Guelestathis de l'Alumine
et Mlle Panayota Stefou
M Georgios Panagotas du Service
Electrodes et Mlle Aikaterini Karouzou
M Ioannis Kakalias de l'Aluminium

et Mlle Kassiani Kapnoutzi
25 5.68 M Nicolaos Albertis du Service Electrique

et Mlle Marina Darmi des Services

Administratifs
9 6.68 M Vassilios Stefanopoulos de l'Alumine

et Mlle Nora Mavropoulou
9 6.68 M Georgios Nicolaou des Services Administratifs

et Mlle Stella Simou

NAISSANCES
27.12.67 M Michail Komateas de l'Alumine et

Mme font part de la naissance de leur
fils

29 1.68 M Georgios Manikas du Service Entretien
et Mme font part de la naissance

de leur fille
31 1.68 M Dimitrios Batsikas de l'Aluminium

et Mme font part de a naissance de leur
fille

2 2.68 M Charalambos Kaperonis de la Fonderie

et Mme font part de la naissance
de leur fils

15 2.68 M Dimitrios Korombilis du Service
Entretien et Mme font part de la naissance

de leur fils
18 2.68 M Vyron Papadopoulos de la Fonderie

et Mme font part de la naissance de leur
fils

18 2.68 M Constantinos Sofologis Agent Maî¬
trise de l'Aluminium et Mme font part
de la naissance de leur fille

19 2.68 M Ilias Kerastas du Service Electrodes
et Mme font part de la naissance de leur
fils

2 3.68 M Nicolaos Papas du Service Entretien
et Mme font part de la naissance de leur
fille

12 3.68 M Athanassios Apostolou du Groupe
Energétique et Mme font part de la
naissance de leur fils

13 3.68 M Ioannis Fevgas des Services Tech¬
niques Généraux et Mme font part de
la naissance de leur fils

15 3.68 M Aristidis Christodoulou du Groupe
Energétique et Mme font part de la
naissance de leur fils

16 3 68 M Christos Ketikoglou du Service Elec¬
trique et Mme font part de la naissance
de leur fille

18 3.68 M Apostolos Apostolïdis du Laboratoire
et Mme font part de la naissance

de leur fille
21 3.68 M Alexandros Bourlis de la Fonderie

et Mme font part de la naissance de
leur fils

24 3.68 M Pavlos Papathanassiou de l'Alumine
et Mme font part de la naissance de leur
fils

27 3.68 M Loucas Mourgos de l'Alumine et
Mme font part de lanaissance de leur fils

28 3.68 M Hector Paradissis du Service Mesure
et Régulation et Mme font part de la
naissance de leur fille

2 4.68 M Bernard Michoux des Services Techniques

Généraux et Mme font part de
la naissance de leur fils Jean-Yves

5 4.68 M Constantinos Z Liakos de l'Aluminium

et Mme font part de la nais¬

sance de leur fils
5 4.68 M Loucas Babas d l'Alumine et Mme

font part de la naissance de leur fille
9 4.68 M et Mme Edouard De Fleurieu de la

Direction Usine font part de la naissance

de leur fille Anne
22 4.68 M Paschalis Costopoulos du Service

Electrique et Mme font part de la naissance

de leur fille
24 4.68 M lias Moustos du Service Manu¬

tentions et Transports et Mme font part
de la naissance de leur fils

25 4.68 M Efstratios Matanovits Agent Maî¬
trise Electrodes et Mme font part de
la naissance de leur fils

I 5.68 M Andreas Makris de l'Aluminium et
Mme font part de la naissance de leur
fille

9 5 68 M Theodoros TheochaFopoulos du Service

Entretien et Mme font part de la
naissance de leur fils

10 5.68 M Ioannis Vassilias des Services Admi¬
nistratifs et Mme font part de la naissance

de leur fille
22 5.68 M Grigorios Tsangaris de la Fonderie

et Mme font part de la naissance de leur
fille

23 5.68 M Panayotis Abatzis du Service Elec¬
trique et Mme font part de la naissance
de leur fils

23 5.68 M René Clement du Service Entrelien
et Mme font part de la naissance de leur
fils Nicolas

26 5.68 M Athanassios Karouzos de l'Alumi¬
nium et Mme font part de la naissance
de leur fille

4 6.68 M Athanassios Voutsas de l'Alumine
et Mme font part de la naissance de leur
fils

13 6.68 M Panayotis Kovoussis Agent Maîtrise
de l'Aluminium et Mme font part de
la naissance de leur fille

14 6.68 M Georgios Mourgos de l'Alumine et
Mme font part de la naissance de leur
fille

20 6.68 M Ioannis Tziotzios du Service Mesure
et Régulation et Mme font part de la
naissance de leur fils

NOMINATIONS
C'est avec plaisir que nous citons ci-dessous les

nominations qui ont intervenues à l'Usine pendant
le premier trimestre 1968

I Le 1.1.68 M STAVROS EXINDARIS a été
nommé Contremaître de l'Atelier Mécanique

2 Les nominations suivantes ont pris effet le
26.2.68

— M JEAN CONTE a été nommé Agent de
Maîtrise à l'Atelier de chaudronnerie

— MM.PETROS ANDRITSOPOULOS JEAN
MAVROUDIS et ANTONIOS PRINTEZIS du
Service Mesure et Régulation ont été nommés
Agents de Maîtrise dans les fonctions de Responsables

de Secteur
— M PANAYOTIS LILAKOS du Service

Electrique a été nommé Agent de Maîtrise à l'Atelier
Electrique
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Ό Ηλίας Κεράστας στη δουλειά του

Απλός καταδεκτικός ευγενικός καλόκαρδος και χαμογελαστός

Αύτός είναι με δυό λόγια ό Ηλίας Κεράστας και
γι αύτό είναι σέ δλους συμπαθής Εργάζεται στό Τμήμα
έψήσεως των ηλεκτροδίων σάν οδηγός φούρνου έδω και
δυόμισυ περίπου χρόνια Κατάγεται από τή Λειβαδιά τόσο ό
ίδιος δσο και οί γονείς του Βέρος Λειβαδίτης λοιπόν γι αύτό
κι εμείς άρχίσαμε τή συνέντευξι με μια έρώτησι κάπως άπρό
σμενη

— Τΐ λέει ό κόσμος στη Λειβαδιά κύριε Κεράστα για
τό Εργοστάσιο μας

— Δέν νομίζω πώς έχω ακούσει κάτι πού νά μην είναι
κολακευτικό Ή ϊδρυσις τοϋ Εργοστασίου είχε σάν αποτέλεσμα

νά αύξηθή σημαντικά ή έμπορική κίνησις τής Λειβα
διάς Παράλληλα αρκετοί Λειβαδίτες όπως έγώ βρήκαν μια
καλή και μόνιμη δουλειά στό Εργοστάσιο Και τέλος δέν
πρέπει νά ξεχνάμε ότι τό Εργοστάσιο μας αποτελεί καύχημα
για όλη τήν περιφέρεια και πιό πολύ γιά τή Λειβαδιά πού
εϊναι ή Πρωτεύουσα τοϋ Νομού μας

Ή άπάντησις του κ Κεράστα ήταν ομολογουμένως
ευχάριστη Αόθηκε δπως διαπιστώσαμε μέ απόλυτη ειλικρίνεια

Είθε ή γνώμη του αύτή νά συμβαδίζη μέ τις απόψεις
των συμπατριωτών του Έτσι δέν χάσαμε τήν ευκαιρία
νά τόν ρωτήσουμε και κάτι άλλο

— Και γιά τό περιοδικό μας τι λες εσύ κύριε Κεράστα

— Αν δέν μου άρεσε πραγματικά δέν θά απαντούσα
καθόλου σ αύτή τήν έρώτησι Όμολογώ όμως πώς τό βρίσκω
πολύ ενδιαφέρον και τό παίρνω μέ εύχαρίστησι κάθε φορά
πού κυκλοφορεί Τά θέματα πού παρουσιάζει καλύπτουν
πολλές πλευρές από τή ζωή μας στό Εργοστάσιο και στά
Ασπρα Σπίτια Μόνο θά ήθελα νά ρωτήσω κι έγώ κάτι

Πώς σας φαίνεται ή ιδέα νά βάζετε κάπου-κάπου και καμμιά
σελίδα γιά τά παιδιά ή γιά τή γυναίκα Δηλαδή μιά όμορφη
ιστορία ένα ποίημα μιά σπαζοκεφαλιά γιά τά παιδιά και
γιά τις γυναίκες συμβουλές γιά τό σπίτι πρωτότυπες ιδέες κλπ

Ή δεύτερη αύτή άπάντησι τοϋ κ Κεράστα μας έφερε σέ
δύσκολη θέσι Γιατί ή ιδέα του είναι σωστή και θά πρέπη νά
προσπαθήσουμε νά τήν πραγματοποιήσουμε στά επόμενα τεύχη
Φυσικά κάποιος άναγνώστης ή μάλλον κάποια αναγνώστρια

θά βρεθή νά βοηθήση
— Κύριε Κεράστα στόν πρόλογο της συνεντεύξεώς μας

γράφομε πώς είσαι οδηγός φούρνου στά Ηλεκτρόδια Μπορείς
νά μας πής τί σημαίνει αύτό

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ
ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΜΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕ ΤΟΝ

ΗΛΙΑ

ΚΕΡΑΣΤΑ

— Οταν τά ήλεκτρόδια βγοϋν από τήν πρέσσα μεταφέρονται
στό τμήμα των φούρνων γιά νά ψηθοϋν Οί φούρνοι

θερμαίνονται μέ καυστήρες πετρελαίου Ή δική μου έργασία
συνίσταται στό νά ελέγχω κάθε στιγμή τις θερμοκρασίες τούς
καυστήρες τούς αγωγούς εισαγωγής αέρος και μεταφοράς
καυσαερίων κλπ και νά επεμβαίνω κάθε φορά πού παρατηρείται

κάποια ανωμαλία

— Ποιές είναι οί έντυπώσεις σου άπό τήν έργασία σου
Μήπως αντιμετωπίζεις προβλήματα ή συναντάς δυσκολίες

— Είναι άλήθεια ότι στήν αρχή δυσκολεύτηκα πολύ
Βρέθηκα σέ ενα περιβάλλον έργασίας τελείως διαφορετικό
άπό αύτό πού είχα συνηθίσει Έπειτα δέν ήξερα τά γαλλικά
και σέ κάθε απορία μου έπρεπε νά έχω διερμηνέα Σιγά
σιγά όμως προσαρμόσθηκα στό περιβάλλον και έμαθα τή
δουλειά μου πολύ καλά Σήμερα δέν αντιμετωπίζω κανένα
πρόβλημα στήν έργασία μου και είμαι άπόλυτα εύχαριστημέ
νος διότι είναι καλύτερη άπό όλες τις δουλειές πού είχα
κάνει προηγουμένως

Οση ώρα μιλά ό κ Κεράστας μας κυττάζει στά μάτια
μ ένα βλέμμα καθαρό ειλικρινές Φαίνεται λοιπόν πώς διέκρινε

κάποια αμφιβολία δταν είπε τήν τελευταία πιό πάνω
φράσι του και έσπευσε νά έξηγήση

— Δέν είναι ύπερβολή αύτό πού σας είπα κ Βασιληά
Ούτε τό είπα γιά νά φανώ αρεστός σέ κανένα Απλώς είναι
αλήθεια Κυττάξτε Γεννήθηκα τό 1935 στή Λειβαδιά άπό
γονείς αγρότες Έβγαλα τό Δημοτικό και δυό τάξεις Γυμνάσιο
και αμέσως μετά άρχισα νά έργάζωμαι Στήν αρχή άσχολή
θηκα μέ τή γεωργία και τόν χειμώνα δούλευα στά έκκοκιστή
ρια Έπειτα έκανα οποιαδήποτε έργασία μου άπέδιδε περισσότερα

Εργάστηκα σέ λατομεία σέ καμίνια άσβέστου σέ
άμμοληψίες στά ποτάμια βοηθός σέ φορτηγά αύτοκίνητα
κλπ κλπ Καμμιά άπό όλες αύτές τις έργασίες δέν μπορεί
νά συγκριθή μέ τή δουλειά πού κάνω τώρα στό Εργοστάσιο
Έπειτα πήγα στρατιώτης και όταν απολύθηκα έβγαλα δίπλωμα
όδηγοϋ και άρχισα νά έργάζωμαι σέ φορτηγά αύτοκίνητα
πού είχαν εδρα τή Λειβαδιά Στό τέλος και έπί δυόμισυ περίπου

χρόνια εργάστηκα στήν Αθήνα σάν οδηγός άστικοΰ
λεωφορείου Στις 10-9-65 μέ κάλεσε ή Εταιρία και πέρασα
τά τέστ τήν άλλη μέρα πέρασα γιατρό και στις 20-9-65 έγινε
ή πρόσληψίς μου

— Ποιός ήταν ό λόγος πού σας ώθησε νά ζητήσετε έργασία
στή δική μας Εταιρία
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—	Ή έξασφάλισις μόνιμης έργασίας μέ καλές αποδοχές.
Αύτός ήταν ό κυριώτερος λόγος και παράλληλα ή έπιθυμία
μου νά βρίσκωμαι πιό κοντά στούς γονείς μου, πού έξακο-
λουθοϋν νά μένουν στή Λειβαδιά. Είχα υποβάλει αΐτησι νά
προσληφθώ σάν οδηγός αυτοκινήτου. Μετά τις εξετάσεις

όμως προσελήφθηκα σάν "οδηγός... φούρνου". Μοϋ φαίνεται 

πώς ετσι είμαι πιό καλά. . .

—	Ποιες είναι οί φιλοδοξίες σου, κύριε Κεράστα, σχετικά
μέ την έργασία σου;

—	Υπεραγαπώ τή δουλειά μου και εχω ενα. . . ελάττωμα:
Είμαι πολύ σχολαστικός. Δέν θέλω νά βρεθώ ποτέ στή θέσι
νά μου κάνουν παρατηρήσεις. Δέν μέ φοβίζουν οί εύθϋνες
καί ό,τιδήποτε μου άναθέσουν θά προσπαθήσω νά τό φέρω
σέ πέρας.

—	Ποιά είναι ή οικογενειακή σου κατάστασις;

—	Είμαι παντρεμένος καί εχω δυό αγόρια, τό ενα τριών
έτών καί τό άλλο μόλις δύο μηνών. Ή γυναίκα μου κατάγεται
κι αύτή από τή Λειβαδιά.

—	Ποιές είναι οί εντυπώσεις της γυναίκας σου άπό τή
ζωή της στα "Ασπρα Σπίτια;

—	Βασικά δέν έχει κανένα παράπονο. Εκείνο, πού της
λείπει, είναι τό συναίσθημα, ότι βρίσκεται άνάμεσα σέ γνωστούς 

άνθρώπους. "Εχει σχέσεις, πολύ καλές μάλιστα, μέ τούς
γείτονές μας καί . . . αύτό είναι όλο! Βλέπετε τά "Ασπρα Σπίτια
δέν είναι ένα χωριό σάν τά άλλα. Οί άνθρωποι γνωρίζονται
πολύ λίγο μεταξύ τους ή δέν γνωρίζονται καθόλου. Αύτό της
δημιουργεί τό συναίσθημα, πώς ζή μέσα σέ ξένο περιβάλλον.
Δέν ξέρω πόσος καιρός θά χρειασθή, γιά νά άποκτήσουν
κάποια ομοιογένεια οί κάτοικοι καί νά γνωρισθούν καλύτερα.

—	Άπό τό σπίτι σας είναι εύχαριστημένη ή γυναίκα σου;

—	Μένομε σέ ένα "G" μέ τρία δωμάτια, στήν οδό Σικελιανού, 

κοντά στά ΠΡΟΚΑΤ. Είναι πολύ καλό, μόνο πού,
μετά τή γέννησι του δεύτερου παιδιού μας, ή γυναίκα μου
θά ήθελε ενα δωμάτιο άκόμη, γιά νά βολέψη καλύτερα τό
νοικοκυριό της. "Εστω νά μας χτίζανε ακόμη ενα δωμάτιο,
γιατί δέν της άρέσουν οί μετακομίσεις.

—	Πώς περνάς τις ελεύθερες ώρες σου, κύριε Κεράστα;

—	"Ομολογώ, πώς είμαι κάπως "κλειστός" τύπος. Δέν
μοϋ αρέσει σχεδόν καθόλου τό καφενείο καί συνήθως μένω
στό σπίτι διαβάζοντας βιβλία. Κάνω συντροφιά μέ τούς γείτονες 

καί ασχολούμαι άρκετά μέ τόν κήπο μου. Φυσικά πηγαίνω 

καί στον κινηματογράφο, όταν τό εργο μου άρέση.
Τό καλοκαίρι πηγαίνω συχνά στή θάλασσα καί πολλές φορές
μάλιστα άσχολοΰμαι έρασιτεχνικά μέ τό ψάρεμα.

—	Ποια είναι τά σχέδια σου για τό μέλλον;

—	Είμαι ακόμη άρκετά... καινούργιος οικογενειάρχης
καί γι' αύτό προσπαθώ κατ' άρχήν νά τακτοποιηθώ άπό έπιπλα
καί άπό τόν ύπόλοιπον έξοπλισμό του νοικοκυριού. Αύτό
θά μοϋ έπιτρέψη νά ζώ πιό άνετα μέ τήν οίκογένειά μου.
Αργότερα βέβαια καί μιά καί τά παιδιά μου είναι μικρά
άκόμη, σκέπτομαι νά αγοράσω ενα μικρό αύτοκίνητο, μιά
"καβουρίνα" όπως τό λέω. Βλέπετε είμαι παληός οδηγός καί
τόχω μεράκι τό αύτοκίνητο. "Αν καί έδώ πού τά λέμε, τό
αύτοκίνητο εχει γίνει σήμερα σχεδόν είδος πρώτης άνάγκης.
Καί γιά ψυχαγωγία, αλλά καί γιά έξυπηρέτησι.

—	"Εχεις καμμιά ιδιαίτερη προτίμησι στά αυτοκίνητα;

—	Σας είπα : "Ενα μικρό, μιά καβουρίνα. Πολύ μοϋ άρέσει
τό HILLMAN IMP 850.

—	Κύριε Κεράστα, ζής στά "Ασπρα Σπίτια δυόμισυ περίπου
χρόνια. Μήπως σέ απασχολεί κανένα πρόβλημα γενικωτέρας
σημασίας;

—	Κατ' άρχήν πρέπει νά όμολογήσωμε, ότι τά "Ασπρα
Σπίτια είναι ενα ύποδειγματικό χωριό. Μπορεί νά ίκανο-
ποιήση βασικά όλες μας τις άνάγκες. Υπάρχουν καταστήματα
πάσης φύσεως, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, κινηματογράφος,
Τράπεζα κλπ. Δημοτικό Σχολείο έχομε, Γυμνάσιο έπίσης
(τριτάξιο προς τό παρόν), γιά τήν καινούργια έκκλησία μαθαίνω, 

πώς έγιναν τά σχέδια καί σύντομα θά άρχίσουν οί
έργασίες γιά τήν άνέγερσί της. Τί άλλο νά πώ... "Α, ναί.
Νά μή ξεχνάμε ότι έχομε καί πλήρεις άθλητικές έγκαταστά-
σεις, πού ούτε ή Λειβαδιά τις έχει. θά ή6ελα μονάχα νά προσθέσω 

κάτι, πού μάλλον σάν σοβαρό πρόβλημα τό θεωρώ :

Ό δρόμος "Ασπρων Σπιτιών - Διστόμου. Είναι στενός, μέ
αμέτρητες συνεχείς καί έπικίνδυνες στροφές, χωρίς καμμία
σηματοδότησι, χωρίς αύλακα γιά τά νερά της βροχής, μέ
κομμένο τό κατάστρωμα σέ πολλά σημεία, μέ λίγα λόγια ένας
δρόμος. . . ξεχασμένος άπό τούς άρμοδίους. Κάτι νομίζω
πρέπει νά γίνη καί θάταν εύχής έργον νά χαραχτή ενας καινούργιος 

στήν άπέναντι πλευρά τοϋ βουνοϋ, δεξιά καθώς
άνεβαίνομε. Καί άπό τις στροφές θά γλιτώσουμε καί πιό
σύντομος θά γίνη.

—	Σωστό καί τό ευχόμαστε μ' όλη μας τήν καρδιά . . .
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Συνεργασίες Συναδέλφων

ΔΕΚΑΞΙ ΜΕΡΕΣ

ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Εντυπώσεις της Δίδος Είρ Μττεκατσώνη

Ένα ταξίδι στό Παρίσι στις αρχές τοϋ Φθινοπώρου φαίνεται
οτι δέν θά προσέφερε στόν επισκέπτη τίποτε άλλο άπό

ένα συννεφιασμένο ουρανό ή καλύτερα άπό βροχές διαρκείας
πού θά τόν άνάγκαζαν νά μή κυκλοφορή και νά μή γνωρίση την
πάλι πού όλοι εύχόμαστε νά επισκεφθούμε

Τι έκπληξι όμως Ηδη άπό τήν πρώτη μέρα πού έφθασα
ό καιρός ήταν θαυμάσιος Θά έλεγα ότι έγινε έτσι για νά μοΰ
δώση τήν ευκαιρία νά δώ και νά θαυμάσω τά άξιοθέατα μέσα
σέ φόντο καθαρού ούρανοϋ πού θύμιζε μάλλον ανοιξιάτικο
παρά φθινοπωρινό Παρίσι

Αισθανόμουν πραγματικά ευτυχισμένη κα'ι τυχερή και για νά
μή χάσω τόν πολύτιμο χρόνο παραμονής μου στήν πόλι πού
λούζει ό Σηκουάνας ξεκίνησα άπό τήν πρώτη μέρα νά τήν

εξερευνήσω
Εφοδιασμένη μ ενα οδηγό τοϋ Παρισιού καί τοϋ μετρό

άφινα τό σπίτι άπό τό πρωί και δέν έπέστρεφα παρά άργά τό
άπόγευμα γιά νά μή διακόψω τις τόσο ένδιαφέρουσες έπισκέ
ψεις στά μνημεία και τόν εύχάριστο περίπατο στούς τεράστιους
κήπους καλυμμένους άπό τά πρώτα κίτρινα φύλλα τοϋ Φθινοπώρου

Προσπαθούσα όμως συγχρόνως νά γνωρίσω και
τους κατοίκους άπό κοντά στήν πατρίδα τους

Βρέθηκα έτσι μέσα στό ρεϋμα της ζωής τοϋ Παρισιού πού
παρασύρει και τόν επισκέπτη και πού είναι τόσο γοργό και δυνατό

ώστε σοϋ προξενεί στήν άρχή τήν ανάγκη νά τό εγκατάλειψης
καί νά φύγης Πράγματι ή ταχύτητα μέ τήν οποίαν κινούνται

έργάζονται και δροΰν ο'ι κάτοικοι του είναι κάτι πού
μέ κατέπληξε Δέν είναι υπερβολή νά ομολογήσω ότι τις δύο
πρώτες μέρες μοΰ φαινόταν άδύνατο νά μείνω σ ενα κόσμο
τοϋ όποιου έγνώριζα μόνον τήν γλώσσα κα'ι άγνοοϋσα τις
συνήθειες καί τά ενδιαφέροντα Στόν δρόμο περπατούν χωρίς
νά τούς άπασχολή ή παρουσία τοϋ άλλου οϋτε ενδιαφέρονται
γι αύτόν μοναδική τους έγνοια είναι πώς θά φθάσουν στόν
προορισμό τους τό συντομώτερο

Όταν μπήκα γιά πρώτη φορά στό μετρό — τό όποιο στήν
άρχή μοϋ δημιούργησε τήν έντύπωσι οτι ήταν πολύ δύσκολο
νά τό χρησιμοποιώ — πρόσεξα δτι τό γυναικείο στοιχείο κυριαρχεί

παντοϋ τόσο στις ύπηρεσίες εκδόσεως τών εισιτηρίων
όσο κα'ι στόν έλεγχο Τό ίδιο παρετήρησα κα'ι στά θέατρα
έστιατόρια καταστήματα τροφίμων κ.λπ ΟΊ γυναίκες προσφέρουν

τις υπηρεσίες τους πάντα ευγενικές κα'ι κυρίως πάντα
περιποιη μένες

Κάτι πού άξίζει νά αναφέρω είναι δτι κατά τήν διαδρομή
μέ τό μετρό μέσα στό βαγόνι παρ δλον οτι υπάρχει πολύς
κόσμος έν τούτοις δέν άκούγεται κανένας θόρυβος Οί επιβάτες

διαβάζουν λύνουν σταυρόλεξα προσέχουν τ'ις διαφημίσεις
πού γεμίζουν τούς χώρους τοϋ βαγονιοϋ Αλλοι κοιμούνται

κα'ι άλλοι όπως ο'ι τουρίστες έχουν τό βλέμμα προσηλωμένο
στόν χάρτη όδηγό τής διαδρομής γιά νά μή χάσουν

τήν πορεία τους

Σημειώνω δτι ή εύγένεια πού διακρίνει τόν Αγγλο άν κα'ι
κάπως ψυχρή ύπάρχει και στόν Γάλλο αλλά φαίνεται πιό
εγκάρδια κα'ι θά μπορούσα νά πώ μέ βεβαιότητα δτι δέν βρήκα
πουθενά άνθρωπο πού νά έδειξε τό άντίθετο

Κάτι δμως πού δέν μοΰ άρεσε είναι αύτό πού συνήντησα στά
Μουσεία σχετικά μέ τό πάντα τεταμένο χέρι τών ξεναγών
Έχουν τό θράσος μετά άπό κάθε ύποτυπώδη ξενάγησι νά
κάθωνται μπροστά στήν πόρτα τής έξόδου κα'ι νά ζητούν
έλεημοσύνη άπό τούς έπισκέπτες άπό τούς όποιους ο'ι περισσότεροι

άμφιβάλλω έάν ήξεραν γαλλικά γιά νά καταλάβουν
κα'ι τόν ξεναγό

Έπεσκέφθηκα πολλά άξιοθέατα τοϋ Παρισιού τά όποια
μόνον στόν κινηματογράφο έβλεπα ή διάβαζα περιγραφές
σέ σχετικά βιβλία Έζησα μερικές ώρες άμέτρητης χαράς κα'ι
Ικανοποιήσεως στό Λούβρο όταν βρέθηκα μποστά στά έλ
ληνικά άγάλματα Τήν περίφημη Αφροδίτη τής Μήλου κα'ι τό
θαυμάσιο στολίδι τοϋ Λούβρου τήν Νίκη τής Σαμοθράκης
πού άποτελοϋν τό επίκεντρο τής προσοχής και τοϋ ενδιαφέροντος

δλων τών επισκεπτών Ζωγράφοι έρασιτέχνες ή
επαγγελματίες μελετούσαν τις λεπτομέρειες τής έλληνικής
τέχνης τής λεπτής κα'ι επιβλητικής ομορφιάς πού διαγράφεται
στά τέλεια σμιλεμένα άγάλματα Αισθάνθηκα ύπερηφάνεια
δταν είδα πόσο μεγαλόπρεπα δεσπόζει ή Νίκη τής Σαμοθράκης
όλου τοϋ χώρου δπου βρίσκεται Είναι τοποθετημένη στήν
πλατφόρμα μιας σκάλας σέ άρκετό ϋψος κα'ι τήν νομίζει κανείς
δπως τήν κοιτάζει άπό μακρυά σάν κάτι τό θεϊκό τό αϋλο
Παράλληλα όμως λυπήθηκα πού τά άριστουργήματα αυτά είναι
μακρυά άπό τήν πατρίδα τους κα'ι στολίζουν τούς χώρους τοϋ
ξένου Μουσείου

Ποτέ δέν πρόκειται νά λησμονήσω τήν ομορφιά τοϋ παλατιού
τών Βερσαλλιών δπου έμεινα μια ολόκληρη μέρα γιά νά θαυμάσω

τά διάφορα διαμερίσματα τοϋ Λουδοβίκου XIV τοϋ Βασιλιά

Ηλιου καθώς και τά διαμερίσματα πού φιλοξένησαν τήν
φιλάρεσκη Μαρία Άντουανέττα διακοσμημένα κυρίως μέ
τοιχογραφίες άπό τήν έλληνική μυθολογία

Εκείνο δμως πού μέ άφησε έκστατική καί μοϋ δημιούργησε
μιά άξέχαστη έντύπωσι είναι ή θέα τοϋ Παρισιού άπό τήν κορυφή

τοϋ Πύργου τοϋ Αϊφελ Τό Παρίσι άπλώνεται ύπερήφανο
μέ όλη του τήν μεγαλοπρέπεια Πότε σκυθρωπό μέ φόντο τόν
συννεφιασμένο ούρανό του πότε χαρούμενο μέ φωτοστέφανο
τόν ήλιο πού τοϋ δίνει μιά ξέχωρη ομορφιά Ό Σηκουάνας
κυλάει ανάμεσα στήν πόλι κα'ι κάπου κάπου τόν αύλακώνουν
μερικά ποταμόπλοια Ό καθεδρικός ναός τής Παναγίας τών
Παρισίων μέ τήν καμπάνα τοϋ Κουασιμόδου ή Άψ'ις τοϋ Θριάμβου

ή πλατεία Ομονοίας μέ τόν οβελίσκο ο'ι κήποι τοϋ Κε
ραμεικοϋ τό Καμπαναριό τοϋ Αγίου Ιακώβου τό Πάνθεον
μέ τούς τάφους διασήμων προσωπικοτήτων τό κτιριακόν
συγκρότημα τών Απομάχων ή περίφημη όδός τών Ηλυσίων
Πεδίων ή κατάλευκη εκκλησία τής SACRE COEUR
πού προβάλλει μέ δλη της τήν χάρη συμπληρώνουν τόν χάρτη
τής πόλεως πού πραγματικά άξίζει νά τόν δή κανείς όχι πάνω
στό χαρτί μέ κρύα χρώματα άλλά νά τόν παρακολουθήση άπό
τό ϋψος τοϋ πύργου

Ένα συναίσθημα συγκινήσεως μέ συνεκλόνισε όταν έπε
σκέφθηκα τό κτίριο τών Απομάχων όπου βρίσκεται ό τάφος
τοϋ Ναπολέοντος κα'ι διάβασα τήν φράσι πού είναι
γραμμένη στήν μπρούντζινη πόρτα τοϋ αύτοκρατορικοΰ τάφου

Επιθυμώ οί στάχτες μου νά τοποθετηθούν στις όχθες τοϋ
Σηκουάνα άνάμεσα σέ τούτον τόν Γαλλικό λαό πού τόσο έχω
άγαπήσει Είναι λόγια πού κολακεύουν τόν Γάλλο κα'ι δέν
άφήνουν άσυγκίνητο τόν έπισκέπτη

Στό Παρίσι έχει νά δή κανείς καί πολλά άλλα μνημεία
μουσεία — περίφημο τό μουσείο τών κερίνων ομοιωμάτων —
κήπους πού σοϋ θυμίζουν έπίγειο παράδεισο καθεδρικές έκ
κλησίες μέ θαυμάσια άρχιτεκτονική περίφημα θέατρα διακοσμημένα

μέ τό πιό λεπτό γοϋστο κα'ι γιά τήν κατασκευή τών
όποιων δαπανήθηκαν τεράστια ποσά

Δέν παρέλειψα νά πάω στήν Οπερα όπου τά μάτια μου
έθαύμασαν τήν τεράστια σάλλα τών θεατών στήν όροφή τής
όποιας διακρίνονται γραμμένες έλληνικά οί μορφές τής τέχνης
ορχηστική ποίησις μουσική σκηνογραφία μιά πολύ μεγάλη
σκηνή τόν βαρύτατο κα'ι πλούσιο στολισμό τοϋ χώρου τοϋ
φουαγιέ τήν πολυτέλεια τών καθισμάτων κα'ι έκτός άπ αύτά
παρακολούθησα μιά τέλεια παράστασι

Νομίζω δτι έφτασε ή στιγμή νά άναφέρω κα'ι τήν παρι
ζιάνικη Πλάκα μέ τά στενά δρομάκια κα'ι τά άνθοστολισμένα
μπαλκόνια Είναι ή συνοικία Λέ Μαρα'ι QUARTIER LE MARAIS
δπου βρίσκεται κα'ι τό σπίτι τοϋ Βίκτωρος Ούγκώ Θά μπο
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ρούσα να πώ τό ίδιο και για την συνοικία Σα'ιν Ζερμα'ιν ντέ
Πρέ SAINT GERMAIN DES PRES μόνον πού αύτη είναι πιο
κεντρική κα'ι έχει έκσυγχρονισθή χάνοντας έτσι ένα μέρος
από την παλιά της γοητεία

Τό Παρίσι δέν εχει πολλά καινούργια κτίρια διατηρεί όμως
ανέπαφα τά παλιά άρχοντικά του με τις πλούσια διακοσμημένες
σάλλες τους και τά μαυρισμένα σπίτια με έντονα ίχνη άπό τό
πέρασμα τοϋ χρόνου πού τοϋ δίνουν μια παλιά άλλά όμορφη
οψι

Καταστήματα σάντό Γκαλερί λάΦαγιέτ κα'ι τό""ΟΠρεντάν
δεν είναι εύκολο νά τά φαντασθή κανείς Χάθηκα είναι ή μόνη
λέξι πού ταιριάζει Με παρέσυρε ό κόσμος ανάμεσα στούς
υπαλλήλους πού εργάζονται προσπαθώντας νά Ικανοποιήσουν
τις επιθυμίες ολων των βιαστικών πελατών ΟΊ κυλιόμενες
σκάλες εΤναι πραγματικά ή μόνη λύσι γιά τήν έπικοινωνία
μεταξύ τών ορόφων κα'ιάπαλλάσσουν τις χιλιάδες τών πελατών
άπό τις κουραστικές σκάλες Εκεί βρίσκει κανείς έκεΐνο πού
θέλει σέ μεγάλη ποικιλία καί σέ διάφορες τιμές προσιτές στό

βαλάντιον ολων Μιά άπαλή κα'ι εύχάριοτη μουσική άκούγεται
συνεχώς κα'ι διακόπτεται μόνον άπό τ'ις αγγελίες γιά κάτι
καινούργιο πού διαθέτει τό κατάστημα κα'ι έτσι άπό τοϋ

μικροφώνου

γνωστοποιείται ή ϋπαρξί του
Τό Παρίσι φιλοξενεί σέ μεγάλο ποσοστό άνθρώπους άπό

όλα τά μέρη της γης Άνθρώπους πού σπουδάζουν στις περίφημες

σχολές του άκόμη κα'ι στ'ις σχολές σχεδιαστών φορεμάτων

Άλλους πού έρχονται γιά προσωρινή παραμονή άλλά

άγαποΰν τήν πόλι κα'ι παραμένουν κα'ι άλλους ο'ι όποιοι
όπως κ έγώ πήγαν στό Παρίσι πραγματοποιώντας μιά ολιγοήμερη

διαμονή πού χαρίζει ομως τόσες ώραΐες έντυπώσεις

Αξίζει νά πάη κανείς στό Παρίσι τήν πρωτεύουσα τών

πρωτευουσών όπως τό αποκαλούν Δέν θά τό ξεχάση ποτέ
Όσο γιά μένα φεύγοντας έκανα μιά εύχή Νά ξαναπάω στό

Παρίσι

— Ενα διπλό νέκταρ παρακαλώ
— Un double nectar s.v.p

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΣ
τοϋ κ Βασίλη Τσακίρογλου ΜΤ

Μιά άγνωστη σχεδόν μέχρι χθές άκτή τής Βοιωτίας πού

ή φύση λές κα'ι τήν άπομόνωσε άπό τόν ύπόλοιπο κόσμο ύψώ
νοντας όλόγυρά της τις άπότομες πλαγιές τοϋ Παρνασσού
Ένας όρμος γραφικός μά κα'ι άχαρος μαζί κλειστός άπό τό
μάτι τοϋ καιρού όπως λέν ο'ι ναυτικοί κα'ι μιά θάλασσα μ άτλά

ζια στήν ποδιά της γαλήνια κα'ι ήρεμη σέ δλους τούς καιρούς
κα'ι πού μόνον ή τρέλλα τοΰ Νοτιά τήν παρασύρει στόν ξέφρενο
χορό τών άφρισμένων κυμάτων

Έκεϊ γεννήθηκε ένα λιμανάκι άλλοιώτικο άπό τ άλλα Ενα

λιμανάκι μικρό πού δέν φτιάχτηκε γιά κόττερα και θαλαμηγούς
ή γιά ποστάλια Πού ο'ι άνάγκες τών άνθρώπων δέν τό προώ
ρισαν νά είναι τό έμπα κα'ι τό έβγα τοϋ κόσμου Μά πού τά
λίγα καράβια πού δένουν στό μουράγιο του έρχονται κα'ι παίρνουν

τόν μόχθο κα'ι τόν Ιδρώτα μιας φούχτας άνθρώπων μετουσιωμένο

σέ γυαλιστερό μέταλλο
Άπλή γραμμή τό μουράγιο του κα'ι ο'ι λιγοστές δέστρες

του στητές κα'ι άκλόνητες λές άπό ύπερηφάνεια δέν περιμένουν
παρά τό σφιχταγκάλιασμα ένός κάβου γιά νά κρατήσουν
κοντά τους οσο πιό πολύ μπορούν τήν συντροφιά ένός καραβιού

Δυό σιδηροτροχιές παράλληλα δεμένες πού πάνω τους
σέρνουν τά βαρειά τους βήματα δυό πελώριοι γίγαντες μέ
άτσάλινα μπράτσα τόσο δυνατά δσο κα'ι ή δύναμη τής θελήσεως
τών άνθρώπων πού ζουν κοντά τους Μέ άργές κα'ι μετρημένες
κινήσεις κάθε φορά πού θά πέση καράβι δίπλα τους σηκώνουν
μέ δέος τούς καρπούς μιας όλόκληρης οικογένειας πού βλέποντας

τ'ις χελώνες νά χάνωνται μέσα στά βαθειά άμπάρια
φουντώνει μέσα της ή έλπίδα μιας γλυκείας χαραυγής κα'ι ή
πίστη δτι αϋριο ολα θά πάνε καλύτερα

Μά κα'ι άδειο αν καμμιά φορά μένη τό λιμάνι μας άπό καράβια

δέν θά τό άκούσωμε ποτέ νά παραπονιέται Βλέπετε
τοϋ άρέσει τόσο πολύ νά καθρεφτίζη τόν ήλιο τοϋ άπομεσή
μερου στά γαλανά νερά του κα'ι νά κλέβη τά χρώματα τ ούρα
νοΰ — πορτοκαλλί ρόζ κόκκινο — όταν τό όλόχρυσο άρμα
τοϋ Απόλλωνα χάνεται πίσω άπό τ'ις κορυφές τοϋ Παρνασσού

Αύτό τό λιμάνι πού ή μοίρα τό έταξε νά είναι τό πρώτο
— σέ έξαγωγή Αλουμινίου — τής πατρίδας μας άλλοτε άδειο
κα'ι άλλοτε γεμάτο μέ καράβια θά είναι πάντα ένα κομμάτι
άπό τήν ψυχή μας γιατ'ι στό μουράγιο του θά είναι πάντα δεμένη

ή αύριανή καλύτερη ζωή μας
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Στό πρώτο τεύχος του περιοδικού μας είχαμε

αναλύσει τούς σκοπούς και τις επιδιώξεις της Λέσχης

Θεωρούμε σήμερα σκόπιμο να ξαναμιλήσουμε
γι αυτό τό θέμα και να διευκρινίσουμε μερικά σημεία

Κατ αρχήν ή Λéσχη είναι ένας Σύλλογος γιά όλους
τούς έργαζομένους γιά τις οίκογένειές των και γενικά γιά
τούς κατοίκους των Ασπρων Σπιτιών Δεν ύπάρχει απολύτως
κανένας περιορισμός κανένα έμπόδιο γιά να έγγραφη ενας
εργαζόμενος μέλος της Λέσχης Αντίθετα βασική έπιδίωξις
του Δ Συμβουλίου είναι νά έγγράψη μέλη της Λέσχης όλους
τούς έργαζομένους της Εταιρίας

Ένα άλλο θέμα είναι οί οικονομικές υποχρεώσεις των
μελών Διευκρινίζομε λοιπόν ότι ή συνδρομή στή Λέσχη
ανέρχεται σέ 10 δρχ τόν μήνα γιά τόν εργαζόμενο και 5 δρχ
γιά τήν μή εργαζομένη σύζυγο του Δηλαδή 180 δρχ τό
χρόνο γιά ενα ζευγάρι ή 120 δρχ γιά εναν εργένη Τό ποσόν
είναι μηδαμινό Δίνει όμως τό δικαίωμα της συμμετοχής σέ
όλες τις έκδηλώσεις τής Λέσχης ήτοι αθλητικές ψυχαγωγικές

μορφωτικές
Δηλαδή πιό άπλα Ολα τά μέλη τής Λέσχης άφοϋ πληρώσουν

τή συνδρομή τους έχουν δικαίωμα νά κάνουν χρήσιόλων ανεξαιρέτως τών άθλητικών εγκαταστάσεων άκόμη
και τών γηπέδων του τέννις χωρίς καμμιά άλλη οικονομική
έπιβάρυνσι πάντοτε όμως σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς του
κάθε τμήματος Εχουν έπίσης δικαίωμα νά συμμετάσχουν σέ
ψυχαγωγικές και μορφωτικές έκδηλώσεις είτε πληρώνοντας
μειωμένο εισιτήριο π.χ χοροί έκδρομές είτε τελείως δωρεάν

π χ κινηματογραφικές προβολές θεατρικές παραστάσεις
κλπ Τέλος έχουν δικαίωμα έλευθέρας εισόδου στό

εντευκτήριο τής Λέσχης Ενα καινούργιο οίκημα πού διαρρυθμίζεται

ήδη καταλλήλως θά τεθή πολύ γρήγορα στή
διάθεσι τής Λέσχης Τά μέλη τής Λέσχης θά έχουν έκεϊ στή
διάθεσί των πίγκ-πόγκ μπιλιάρδο σκάκι τάβλι μουσική κλπ

Και τώρα στό τελευταίο θέμα Έγώ δέν άσχολοϋμαι
μέ τόν αθλητισμό Γιατί νά γραφτώ στή Λέσχη Τό έχομε
άκούσει άπό πολλούς Μάλιστα τό λένε πολύ-πολύ σοβαρά
Μά οί έπιδιώξεις τής Λέσχης δέν είναι άποκλειστικά άθλη
τικές άλλά παράλληλα μορφωτικές και ψυχαγωγικές Τά
μέλη όπως είπαμε πιό πάνω έχουν δικαίωμα συμμετοχής σέ
όλες τις έκδηλώσεις τής Λέσχης χωρίς καμμιά ύποχρέωσι
πέρα άπό τή μικρή συνδρομή Μπορούν λοιπόν νά πάνε στό
Εντευκτήριο νά παίξουν μπιλιάρδο ν ακούσουν μουσική νά

διαβάσουν ενα βιβλίο Μπορούν νά συμμετάσχουν σ ενα
χορό σέ μιά έκδρομή Μπορούν νά πάνε σέ μιά κινηματογραφική

προβολή ειδικά γιά τά μέλη τής Λέσχης
Παραπονούμεθα συχνά ότι μας λείπει ή συνοχή ή ένό

τητα ενα αίσθημα συγγενείας πού νά μας συνδέη σάν κατοίκους

του ίδιου χωριού Σωστό είναι Άκόμη όμως πιό
σωστό είναι τό γεγονός ότι ή Λέσχη προσφέρει μιά πρώτης
τάξεως εύκαιρία νά γνωρισθούμε και νά συγγενέψουμε
άρκεϊ νά έγγραφοϋμε μέλη και νά συμμετέχουμε σέ όλες τις
έκδηλώσεις της Ετσι δέν είναι

Μετά τόν κάπως εκτενή πρόλογο ας παρακολουθήσωμε
τώρα τις διάφορες έκδηλώσεις τής Λέσχης μας σύμφωνα μέ
τά στοιχεία πού μας έδωσε τό Δ Συμβούλιο

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ
Ή όμάδα μας άντιπροσωπεύει και φέτος τό Αλουμίνιον

τής Ελλάδος στους άγώνες Πρωταθλήματος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

του όποιου έληξε ήδη ό Α γύρος Τά άποτελέ
σματα τών σχετικών άγώνων έχουν ώς έξης

4.3.68
14.3.68
28.3.68
4.4.68
9.4.68

Μεδεών
Μεδεών
Μεδεών
Μεδεών
Μεδεών

ΠΑΛΚΟ
ΒΙΟΧΑΛΚΟ
Β.Ρ
Ο.Τ.Ε
ΙΖΟΛΑ

2 5
1 8
4 1

1 2
4 2

Έν τω μεταξύ οί φιλικοί άγώνες πού έγιναν στό γήπεδο
Ασπρων Σπιτιών έχουν ώς εξής

4.2 68 Μεδεών — Αντικυρεύς 3 3
1 1 2 68 Μεδεών — ΠΑΟ Κυριακίου 2 2
25 2 68 Μεδεών — ΕΤΡΕΕ 7 1
10 3 68 Μεδεών — Αρης Νικαίας 8 2
17 3 68 Μεδεών — Αντικυρεύς 1 1
24 3 68 Μεδεών — Ερκυνα Λεβαδείας 4 4
31 3 68 Μεδεών — Γυμνάσιον Διστόμου 2 4

7 4 68 Μεδεών — Άντικυρεύς 2 2
14 4 68 Μεδεών — Αρης Νικαίας 4 2

Δ ΜΠΕΛ1ΤΣΑΣ

Φάσις άπό τόν αγώνα Μεδεών — Ίζόλα
Une phase de la rencontre de foot-ball entre Medéon
et Izola

ΜΠΑΣΚΕΤ
Στις 31 Μαρτίου 1968 ή όμάδα Μπάσκετ τής Λέσχης μας

προσεκλήθη στή Λαμία όπου σέ άγώνα πρός τόν τοπικόν
Γυμναστικόν Ναυτικόν Ομιλον άνεδείχθη νικήτρια μέ σκόρ
39-35

ΒΟΛΛΕ-Υ
Τό έσωτερικό πρωτάθλημα Βόλλεϋ πού διωργάνωσε και

έφέτος ή Λέσχη μας μεταξύ ομάδων άπό τά διάφορα
τμήματα τοΰ Εργοστασίου έληξε στις 20-6-68 Πρωταθλήτρια

άνεδείχθη ή όμάδα STG/1 μέ δεύτερη τήν όμάδα
STG 12

ΣΚΑΚΙ
Αρχισαν ήδη οί συναντήσεις ύπό τύπον προπονήσεως

μεταξή τών μελών τής Λέσχης προκειμένου νά συσταθή ή
αντιπροσωπευτική όμάδα πού θά άντιμετωπίση διάφορες
ξένες ομάδες οί όποιες θά μετακληθοϋν γι αύτό τό σκοπό

ΡΑΓΚΜΠΥ
Στά πλαίσια τών άθλητικών δραστηριοτήτων τής Λέσχης

ιδρύθηκε όμάδα Ράγκμπυ στήν όποια έχουν ήδη έγγραφή
40 περίπου μέλη Γίνονται εντατικές προπονήσεις μέ σκοπό
νά πραγματοποιηθούν σύντομα και οί πρώτες συναντήσεις
ένώπιον του κοινού

Συνεχίζεται στήν σελίδα 26
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Dans le premier numéro de notre Revue nous
avions analysé le but qui s'était fixé par le Club
Nous croyons utile de reprendre ici ce sujet et de

préciser certains points

Tout d'abord le Club est une Association pour tous les
travailleurs leurs familles et en général les habitants d'Aspra
Spitia Il n'y a donc aucune restriction ni obstacle à l'inscription
d'un travailleur comme membre du Club Au contraire le but
principal du Conseil d'Administration est d'inscrire parmi ses
membres tous les agents de la Société

Les obligations financières des membres constituent un autre
point important Nous précisons que la cotisation du Club
s'élève à 10 Drs par mois pour chaque agent et à 5 Drs pour
son épouse si elle ne travaille pas C'est-à-dire 180 Drs par
an pour un couple et 120 Drs par an pour un célibataire La
somme est vraiment minime mais elle donne le droit de participer

à toutes les manifestations du Club tant sportives que
récréatives ou culturelles

En résumé tous les membres du Club une fois leurs cotisations

réglées ont le droit de faire usage de toutes les installations

sportives sans exception y compris les terrains de tennis
sans aucun supplément ceci évidemment dans le cadre des
règlements de chaque section Ils ont également le droit de
participer aux manifestations récréatives et culturelles soit en
payant un billet réduit par exemple bals excursions soit
gratuitement par exemple projections de films représentations
de pièces de Théâtre etc Enfin ils ont accès librement au
local du Club Un nouveau local actuellement en cours d'aménagement

sera mis très prochainement à la disposition du Club
Les membres du Club y auront à leur disposition ping-pong
billard échecs tric-trac musique etc

Et maintenant un dernier point Je ne m'intéresse pas
aux sports Pourquoi donc m'inscrire au Club c'est une phrase
reprise par beaucoup d'agents Le Club n'a pas une vocation
exclusivement sportive mais également culturelle et récréative
Les membres peuvent participer à un bal ou à une excursion
voir un film spécialement projeté pour les membres du Club etc

On se plaint souvent qu'il manque à notre village un esprit
d'unité et d'équipe C'est vrai Mais il est également vrai que
le Club nous offre la plus belle occasion de nous connaître
et de créer des relations entre nous à condition que nous nous
inscrivions comme membres et que nous participions à toutes
ses manifestations N'est-ce pas

Voyons maintenant après ce préambule un peu long les
différentes manifestations prévues par notre Club d'après les
éléments fournis par le Conseil d'Administration

FOOT-BALL

Cette année encore notre équipe représente ADG au tournoi
des Entreprises Privées dont le premier tournoi est déjà terminé

Les résultats des rencontres sont les suivants

4 3 68 MEDEON — PALCO 2 5
14 3 68 MEDEON — VIOCHALCO 1 8
28 3 68 MEDEON — B.P 4 1

4 4 68 MEDEON — O.T.E 1 2
9 4 68 MEDEON — IZOLA 4 2

En même temps les rencontres amicales qui ont eu lieu sur
le terrain d'Aspra Spitia sont les suivantes

4 2 68 MEDEON — ANTIKYREFS 3 3
1 1 2 68 MEDEON — PAO/Kyriaki 2 2
25 2 68 MEDEON — ETREX 7 1

10 3 68 MEDEON — ARIS/Nikaia 8 2
17 3 68 MEDEON — ANTIKYREFS 1 1

24 3 68 MEDEON — ERKYNA Levadia 4 4
31 3 68 MEDEON — Gymnase Distomon 2 4
7 4 68 MEDEON — ANTIKYREFS 2 2

14.4 68 MEDEON — ARIS/Nikaia 4 2

BASKET-BALL

Le 31 Mars 1968 l'équipe de basket de notre Club avait
été invitée à Lamia par le Club Sportif Nautique local et a
remporté la victoire par 39 35

VOLLEY-BALL

Le tournoi in ter-services de Volley-ball oiganisé par notre
Club comme l'année dernière s'est terminé le 20-6-68 La
victoire a été remportée par l'équipe STG l sur l'équipe STG/2

ECHECS

Il y a déjà eu plusieurs rencontres sous forme d'entraînement

pour que des équipes puissent être constituées qui pourront
affronter les équipes extérieures que nous inviterons

d'ailleurs à cet effet

RUGBY

Dans le cadre des activités sportives du Club une équipe
de Rugby a été formée à laquelle se sont déjà inscrits 40 membres
environ Des entraînements intensifs s'effectuent en vue de
réaliser très prochainement les premières rencontres en public

Γ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

Oi παίκτες των δύο ομάδων ράγκμπυ
Les deux équipes de rugby

BALS

Comme l'année dernière le Club donnera très prochainement
des soirées dansantes pour lesquelles on essaiera de faire

appel à un orchestre
Suite page 26
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Η ΛΕΣΧΗ ΜΑΣ ΜΕΔΕΩΝ
Συνέχεια από σελίδα 24 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΧΟΡΟΙ

Σύντομα θά αρχίσουν νά πραγματοποιούνται, όπως και τόν
περασμένο χρόνο, οί χορευτικές συγκεντρώσεις. Θά έπιδιωχθήή μετάκλησις μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων για τήν
καλύτερη ψυχαγωγία των μελών.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ - 0ΕΑΤΡΟΝ

Τό Δ. Συμβούλιον, στην προσπάθεια του νά παρουσίαση
στά μέλη της Λέσχης ώρισμένα θεάματα ποιότητος, προέβη
στις έξης ενέργειες :

Ήλθε σέ επαφή μέ τόν "Οργανισμό Δαμασκηνός-Μιχαη-
λίδης και Σκούρας Φιλμ γιά τήν προμήθεια ώρισμένων κινηματογραφικών 

έργων παραγωγής 1967-1968.
Επίσης αναμένει άπάντησι στις προτάσεις πού έκανε σέ

αθηναϊκούς θιάσους, γιά νά παρουσιάσουν στά "Ασπρα Σπίτια
εργα του χειμερινού ρεπερτορίου των.

Παράλληλα ό έρασιτεχνικός θίασος της Λέσχης μας θά
παρουσίαση σύντομα από σκηνής ενα θεατρικό εργο, γιά τό
όποιο έχουν αρχίσει ήδη έντατικές προετοιμασίες.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΠΟΡ

Μία άπό τις βασικές επιδιώξεις τής Λέσχης γιά τήν θερινή 

περίοδο είναι και ή άνάπτυξις δράσεως στά ναυτικά
σπόρ, δηλαδή θαλάσσιο σκι και ιστιοπλοΐα. Προσκαλούνται
λοιπόν όλα τά μέλη νά λάβουν μέρος στά ευγενή αύτά αθλήματα.

NOTRE CLUB "MEDEON"
Suite de la page 24

CINEMA - THEATRE

Le Conseil d'Administration fait de réels efforts afin de
présenter aux membres du Club quelques spectacles de qualité.Il a donc procédé aux démarches suivantes :

Il a contacté l'organisme DAMASKINOS — MICHAT-LI-
DIS et SKOURAS Films pour obtenir quelques films de la
production 1967-1968.

De même, on attend une réponse aux propositions faites
à différentes troupes d'Athènes en vue de donner des représentations 

de pièces de théâtre, de leur répertoire d'hiver, à
Aspra Spitia.

De son côté, l'équipe d'acteurs amateurs de notre Club
présentera très prochainement une pièce de théâtre qu'elle
prépare intensivement.

SPORTS NAUTIQUES
Pour la saison d'été, un des principaux soucis du Club

c'est le développement des sports de mer, soit le ski nautique
et le bateau à voile. Tous les membres sont donc invités à y
participer.

H ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

οριζοντίως
i. τηλεβολα 2. απατριδα 3. σωτηρια 4. εμιλυ —

κωσ s. νυνι — σμα 6. ιλισοσ — τασ 7. nok — μανοσ
8. ο χαμαλησ 9. α,ομοατ (τα ομοια) 10. οσον —
ΝΑ — ΣΙ.

καθέτως
i. το σελινο 2. ωμ — λοχοσ 3. λατινικα 4. επηλυσ

—	m.a.n. 5. βαρυνομαι 6. οτι — ισαλο ν 7. λρακ (καρλ)
—	νημα 8. αι — ωστοσο 9. δυσμασ — ασ 10. και —
ΑΣ — ΑΤΙ.

No. 5

1   23456789 10
1

οριζοντίως
1.	Είναι κα'ι ό γιατρός (αιτ.).
2.	Μεταδίδεται κυρίως άπό τά σκυλιά — Δίφθογγος.
3.	Συγκρότημα νησιών του Β. Ειρηνικού — Συμπαθητικό τετράποδο 

(δοτ.).
4.	Σουηδή σταρ πού τραγούδησε τό 1951 στην Αθήνα.
5.	Ξένοι, άσχετοι, παράδοξοι (άντίστρ.).
6.	Πρόθεσις — Επίρρημα, πού σημαίνει έλθετε, προσέλθετε,
7.	Φυτεύονται συνήθως μέ χλόη κα'ι λουλούδια (δημοτ.) —

Αρχικά διεθνούς Όργανισμοΰ.
8.	Γράφεται στίς εικόνες, γύρω άπό τό φωτοστέφανο τοϋ

Χριστού — Ιδρώνω πολύ.
9.	"Οταν είναι δημόσιο. . . φορολογείται.

10.	Όπωροφόρο δένδρο, πού ανήκει στά μορεοειδή — 
Συμπλεκτικός 

σύνδεσμος.

καθέτως
1.	Επίρρημα πού σημαίνει καλά, οπως πρέπει — Τετράποδα,

πού βοηθούν ή ψυχαγωγούν τόν άνθρωπο (αιτ.).
2.	Τόπος κατάλληλος γιά βοσκή (δοτ.).
3.	Τήν άρπαξαν οϊ Διόσκουροι και έγινε γυναίκα τοϋ Κάστορος 

(αιτ.).
4.	Αρχαία ελληνική πόλις τής Ιταλίας — Συνεχόμενα οτό

άλφάβητο.
5.	Λίμνη τής Κεντρ. Αφρικής — Γνώμη, κρίσις.
6.	Μαστίζει συχνά τήν Ινδία (ένάρθρως).
7.	Σύνδεσμος, πού σημαίνει άλλά, όμως (δημοτ.) — Γάλλος

πολιτικός, πού διετέλεσε υπουργός τών ενόπλων δυνάμεωντό 1945 (ένάρθρως, άντιστρ.).
8.	Γαλλικό άεροδρόμιο — Μισός δαυλός.
9.	Χρονικόν επίρρημα — Πρόθεσις, πού σημαίνει άνευ, χωρίς

(άρχ-)·
10. Χρονική περίοδος — Χρησιμοποιείται σπανίως γιά νά δη-

λώση μέσα, άπό μέσα, έντός.
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