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Μέ την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής μας επετείου 

της 25ης Μαρτίου, δημοσιεύομε ττιό κάτω δύο
αποσπάσματα άπό τον πρώτο τόμο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ» του Ακαδημαϊκού κ. Διονυσίου 
Κόκκινου (εκδοσις ((ΜΕΛΙΣΣΑ» 1956).

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ

. . . Κατά τήν 24ην Μαρτίου εισήλθαν εις τάς Πάτρας ό Μπε-
νιζέλος Ροϋφος μέ τους οπλαρχηγούς Σαγιάν και Νενέκον μέ
τους οπλοφόρους των και ό Ανδρέας Λόντος μέ τό σώμα του
μέ μεγάλην σημαίαν έρυθράν, έχουσαν μαϋρον σταυρόν έπ'ι
της μιας όψεως. Κατά τήν έμφάνισιν τής σημαίας αϋτής εις τήν
εϊσοδον τής πόλεως, ο'ι Τούρκοι βλέποντες έκ του φρουρίου
ένόμισαν, άπατηθέντες έκ τοϋ χρώματος χωρ'ις νά διακρίνουντόν σταυρόν, ότι ήσαν Τούρκοι Λαλαΐοι πού ήρχοντο δια νά
τούς βοηθήσουν και έρριψαν χαιρετιστήριους βολάς μέ τά κανόνια 

των. Έπηκολούθησαν ολίγον αργότερα ό Αρχιεπίσκοπος 
Γερμανός, ό Ανδρέας Ζαΐμης, ό Σωτήριος Θεοχαρόπουλος,ό Κερνίκης Προκόπιος και άλλοι.

Οί εϊσελθόντες κατηυθύνθησαν πρός τήν πλατεΐαν τοϋ "Αγίου 

Γεωργίου δπου ό Γερμανός έστησε μεγάλον ξύλινον άπλοϋν
σταυρόν, και κατ' άλλους φέροντα τήν σημαίαν τοϋ σώματοςτοϋ Λόντου. Έκει έσπευδαν όλοι, έντόπιοι και ξένοι. 'Ετελέ-
σθη δοξολογία και τρισάγιον και μετά τούτο έδόθη ό όρκος τής
Επαναστάσεως. Ό Γερμανός, ευρισκόμενος παρά τόν σταυρόν,
άπήγγελλε τοϋ όρκου και οί όρκιζόμενοι έφεραν τό χέρι ειςτόν σταυρόν, τόν ήσπάζοντο κα'ι έλεγαν ώς δρκον τά τρία αυτά 

δραματικά λόγια :

—Ελευθερία ή θάνατος.
Ό λαός τών Πατρών έπέρασε τάς ώρας έκείνας τοϋ απογεύματος 

τής 24ης Μαρτίου μέ άλλόφρονα χαράν. "Η είσοδος εις
τήν πόλιν τοϋ άρχιεπισκόπου μέ τόν Σταυρόν τής Ελευθερίαςκαι τών προκρίτων πού τόν άκολουθοϋσαν, διεσαλπίσθη αμέσως 

παντού κα'ι έπροκάλεσε βαθείαν αϊσθησιν, μετατραπείσαν
ε'ις άγαλλίασιν. Αύτό πού έγινε δέν ήτο ένα κίνημα καπεταναίων,
πού έπετέθησαν κατά τών Τούρκων και ήρχοντο νά φέρουν τήν
ταραχήν κα'ι εις τήν πόλιν, και πού αν άπετύγχανον θ' άπεσύ-
ροντο εις τά βουνά. Είχαν τελειώσει τά λόγια. Ό Δεσπότης, ό
Ανδρέας Ζαΐμης, ό Ίω. Παπαδιαμαντόπουλος κα'ι άλλοι άρχοντες 

είχαν φθάσει και έκήρυξαν τήν έπανάστασιν. Ή κοινωνική
σύνθεσις έκείνης τής έποχής εξηγεί τήν έπιρροήν τών άνωτέ-
ρων κληρικών κα'ι τών προκρίτων έπ'ι τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ, κα'ι
τήν έμπιστοσύνην πού έφείλκυσεν άπό τής πρώτης στιγμής τό
μέγα γεγονός  έκ  μέρους όλων.

Ό λαός έξεχύθη εις τούς δρόμους και έτρεχεν εις τήν πλατεΐαν 

τοϋ "Αγίου Γεωργίου. Έκεΐ ώρκίζοντο δλοι άναμίξ, άνθρωποι 

τοϋ λαοϋ, πτωχοί τεχνΐται, πού άφησαν τήν έργασίαν
των, άρχοντες, βαρκάρηδες, οπλαρχηγοί, τά παλληκάρια τών
πρώτων έπαναστατικών σωμάτων τής Αχαΐας, τών όποιων
τά όπλα είχαν ήδη ρίψει τάς πρώτας βολάς, γυναίκες, παιδιά.

Έγονάτιζαν δλοι κα'ι έπανελάμβαναν τήν φράσιν, πού είχεν
ήδη γίνει τό σύνθημα παντού δπου είχε φθάσει τό κήρυγμα τής
έπαναστάσεως :

—Ελευθερία ή θάνατος.
—"Ορκίζομαι ύπέρ πίστεως κα'ι πατρίδος, έλεγαν δλοι.
Πολλοί άντήλλασσαν άσπασμόν μέ τά λόγια :

—	Καλή  Ανάσταση, παιδιά.
—	Κα'ι στήν Πόλη, νά δώση ό Θεός.
Ή φράσις έλέχθη. Τήν άναφέρει μέ διακριτικά τυπογραφικά

στοιχεία ε'ις τήν Ίστορίαν του ό άκριβέστατος Ιωάννης Φιλή-
μων κα'ι τήν έπικυρώνει ό Σπυρίδων Τρικούπης.

"Αλλοι έδάκρυζαν  άπό τήν συγκίνησιν.
Οί πυροβολισμοί έξακολουθοϋσαν άκόμη εις τούς δρόμους

τής πόλεως κα'ι άπό τό φρούριον, άλλά κάνεις πλέον δέν έφο-
βεΐτο. Παρά τόν Σταυρόν έξακολουθοϋσε νά στέκεται ό Αρχιεπίσκοπος. 

"Υψωνε κάθε τόσο τό χέρι του κα'ι ευλογούσε τούς
όρκιζομένους.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑΝ
Ή Μάχη τής Λειβαδιάς

Ό Διάκος, άμέσως μόλις έφυγεν άπό τήν Λειβαδιάν μέ τό
μπουγιουρντί τοϋ έξαπατηθέντος βοεβόδα, ήρχισε τήν στρατο-
λογίαν και τήν συλλογήν δπλων. 'Από τά γράμματα πού άπέ-
στειλε πρός τούς προκρίτους τής περιφερείας, ζητών άνδρας
και έφόδια, διεσώθη τό άκόλουθον (Σ.Σ. πρός τήν 'Αράχωβαν ) :

«ΑΊδεσιμώτατε "Αγιε Πρωτόπαπα και Παπαδημή-
τρη, εύλαβώς προσκυνώ, κα'ι άγαπητοί μου Γεωργάκη
κα'ι Σιδέρη και Γιάννη Αλεξανδρή. Σάς φανερώνω, λαμβάνοντας 

τό παρόν μου, άμέσως νά σηκωθήτε νά μαζώ-
ξητε δλους τούς ραγιάδες, νά μοϋ ξημερώσετε Τρίτην
πουρνό εις Λυκοϋρες, όπου νά έλθετε δλοι, 200 ονόματα
και τής ώρας, μαζί μέ τά αρματά σας, νά πάρετε και δέκα
φορτώματα ψωμί και κρασί κι' έλιές και όλον τό τζιπχα-
νέν, δπου έχετε μπαρούτι κα'ι κουρσούμια, κα'ι νά μοϋτά φέρετε, κα'ι έξη άλογα καλά μενσνιλάρικα, και έτσι
νά μοϋ άκολουθήτε έξ άποστάσεως. "Υγιαίνετε.

Αγαπητός σας
Αθανάσιος Διάκος

Υ. Γ. — Γιάννη Αλεξανδρή κα'ι πατέρα Γιωργάκη, άτοί
σας, νά πάρετε τούς άνθρώπους και έν τώ άμα νά μοϋ
εύρεθήτε έδώ».

Τό γράμμα ήτο σχεδόν διαταγή. "Ολοι έγνώριζαν περί τίνος 

έπρόκειτο κα'ι δέν ήτο άνάγκη νά τούς γράψη ό Διάκος τούς
λόγους τής συγκεντρώσεως. Οϋτε έχρειάζοντο λόγια πρός έν-
θουσιασμόν. Τό πνεύμα τής έπαναστάσεως ύπήρχε παντού.

Μετά τήν πρώτην στρατολογίαν, ό Διάκος μετέβη εις τήν
μονήν τοϋ "Οσίου Λουκά. 'Εκεΐ έπερίμενε, κατόπιν συνεννοήσεως, ό έπίσκοπος Αταλάντης Νεόφυτος, ό έπίσκοπος Σαλώ-
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νων Ησαΐας ό Αθανάσιος Ζαρίφης και μερικοί άττό τούς προκρίτους

της Λειβαδιάς
Επιβάλλεται μικρά παρέν9εσις διά τόν έπίσκοπον Ήσαΐαν

Ύπήρξεν εξαιρετική πνευματική κα'ι ηρωική μορφή Κατήγετο
από τήν Δεσφίναν της Παρνασσίδος και ή αναγνωριζομένη από
όλους άξια του τό πνεύμα του ή εμπιστοσύνη πού έφείλκυεν
ό σταθερός χαρακτήρ του και ό πατριωτισμός του τοϋ έδωσαν
τό θρόνον τής Επισκοπής των Σαλώνων όταν άκόμη ήτο αρκετά

νέος Είχε γράψει χρονικόν τής Ρούμελης άπολεσθέν δυστυχώς

κα'ι εκκλησιαστικούς λόγους Ό Ησαΐας είχε μυηθή εις
τήν Φιλικήν Έταιρείαν κατά τήν παραμονήν του εις τήν Κων
σταντινούπολιν πρό ολίγων ετών και έκτοτε δέν έζη παρά διά
τήν Άνάστασιν τοϋ Γένους Προπαρασκεύαζε τά πνεύματα

εις τήν περιφέρειάν του Αμέσως μετά τήν συγκέντρωσιν τών
κληθέντων εις τόν Όσιον Λουκάν έγινε σύσκεψις και ελήφθη
ταχέως ή τελική άπόφασις.'Επηκολούθησεν ή εύλογία τών όπλων
ύπό τοϋ Ησαΐα και εδόθη ό όρκος τής έλευθερίας έκ μέρους
τών παρισταμένων Εύθύς μετά τούτο ό Διάκος έξεκίνησε ταχύτατα

μέ τήν δύναμίν του διά τήν Λειβαδιάν Είχε πληροφορηθή
ένώ άκόμη εύρίσκετο εις τήν μονήν δτι ο'ι Τούρκοι τής Λειβα
διάς έμαθαν τά κατά τήν έπανάστασιν τής Αχαΐας και τών Σαλώνων

και ότι φοβηθέντες διά τήν έπέκτασιν τοΰ κινήματος κα'ι

εις τήν πόλιν των έκλείσθησαν εις τό φρούριον συμπαραλα
βόντες ώς όμηρους τόν Ίωάννην Λογοθέτην και τόν Νικόλαον
Νάκον Ό Διάκος έσκέφθη τότε όχι μόνον νά κτυπήση τούς
Τούρκους άλλά κα'ι νά σώση τούς συλληφθέντος κα'ι κινδυνεύοντας

προκρίτους Έπέρασε λοιπόν άπό τό Δίστομον και ήχμα
λώτισε τόν εύρισκόμενον εκεί ώς άστυνόμον άδελφόν τοϋ βοε
βόδα τής Λειβαδιάς και τούς στρατιώτας του Και τό μεσονύκτιον
τής 28ης πρός τήν 29ην Μαρτίου ό Διάκος κα'ι οί οπλαρχηγοί
του εύρέθησαν εις τόν Προφήτην Ήλίαν έπάνω ακριβώς άπό
τήν Λειβαδιάν και άπέναντι τοϋ φρουρίου της

Τό πρωϊ είδαν έκπληκτοι οί Τούρκοι τούς έπαναστάτας
Ή πρώτη ένέργεια τοΰ Διάκου ήτο νά προτείνη εις τόν βοεβό
δαν τήν άνταλλαγήν τοϋ Λογοθέτη και τοϋ Νάκου μέ τόν αίχμά
λωτόν του άστυνόμον τοϋ Διστόμου Ό Χασάν άγάς διά νά
σώση τήν ζωήν τοΰ άδελφοϋ του έδέχθη τήν άνταλλαγήν Μετ
ολίγον μερικοί Θηβαίοι Τούρκοι εύρισκόμενοι εις τήν Λειβαδιάν

κα'ι σπεύδοντες νά φύγουν διά τόν τόπον των έπεσαν εις
χείρας τών έπαναστατών και είχαν οίκτράν τύχην

Ό Διάκος ήτοιμάσθη διά τήν πολιορκίαν Άλλά δέν είχε νά
κάμει μόνον μέ τό φρούριον Οταν ο'ι Τούρκοι έσπευσαν έκεΐ
διά ν άμυνθοϋν ο'ι θαρραλεώτεροι άπό αύτούς όπως ό Σουλεϊμάν

Ποταμός ό Ίβραχήμ άγάς ό Σουλούτσης κλπ έπροτί
μησαν νά κλεισθούν εις τά σπίτια των διά νά τά προστατεύσουν
κα'ι ώχυρώθησαν έντός αύτών Εδέησε λοιπόν νά γίνη μάχη
έντός τής πόλεως πρό τής εφόδου κατά τοϋ φρουρίου Ό ορμητικός

Βασίλης Μποΰσγος μέ τούς άνδρας του έκρίθη κατάλληλος

δι αύτήν τήν έπιχείρησιν
Ή έπίθεσις έγινε ΟΊ έπαναστάται έτρεχαν εις τούς δρόμους

τής πόλεως ώχυροΰντο προχείρως έπυροβολοϋσαν τά τουρκικά

σπίτια ΟΊ τολμηρότεροι ώρμοΰσαν εκεί πού άπεκαλύ
πτοντο κλεισμένοι οί άνθιστάμενοι κα'ι τούς έκτυποΰσαν Ή

μάχη είχε τάς άπωλείας της Ό Μποΰσγος πού έπήδησεν εις
τό σπίτι τοΰ Σουλεϊμάν Ποταμό έτραυματίσθη σοβαρώς Έπλη
γώθησαν άκόμη και άλλοι και έφονεύθη ό Αθανάσιος Αντάρας

Εις τό σεράι τοϋ ΜΊρ άγά έξειλίχθησαν δραματικώτεραι σκηνοί

Είχαν κλεισθή εκεί άρκετο'ι ένοπλοι Τούρκοι και έπυροβολοϋσαν

κατά τών τρεχόντων εις τούς δρόμους έπαναστατών
Μεταξύ τών πολιορκούντων κα'ι τών πολιορκουμένων διημεί
βοντο ϋβρεις Ήκούοντο αί θρηνώδεις έπικλήσεις τών χανου
μισσών νά σταματήσουν οί πυροβολισμοί Ό Διάκος έτρεξεν
έκεΐ Έκάλεσε τούς Τούρκους νά παραδοθούν και έκεΐνοι άπήν
τησαν μέ πυροβολισμούς Τότε διέταξε νά φέρουν φρύγανα και
έμπρηστικάς ϋλας Τό σεράι έπυρπολόθη και κανείς άπό τούς
έγκλειστους πού ήρχισαν νά πηδούν άπό τά παράθυρα διά νά
σωθούν δέν διέφυγε Εις τό μεγάλο σπίτι τοϋ έγκλειστου ήδη
εις τό φρούριον βοεβόδα είχαν όχυρωθή άλλοι Τούρκοι Έγι
νεν έφοδος κα'ι έκεΐ και οί Τοΰρκοι έσφάγησαν Άλλ έκεΐνος
πού άπησχόλησε περισσότερον έντός τής πόλεως τούς πολιορ
κητάς ήτο ό πρώην βοεβόδας Καρά-Ίσμαήλ Είχε κλεισθή μέ
άρκετήν δύναμιν εις ένα κτίριον εύρισκόμενον εις τό κέντρον
τής πόλεως και έδημιούργει ένόχλησιν σοβαράν διά τούς πο
λιορκοϋντας τό φρούριον Ελληνας Εφθασε τότε έπικουρία
διακοσίων ένοπλων άπό τήν Άράχωβαν ύπό τόν Λαζαρήν καί
άφοΰ έπεχειρήθησαν έφοδοι έκατέρωθεν μέ άπωλείας και άπό
τά δύο μέρη ό Διάκος έγινε κύριος τοΰ φρουρίου τήν 31 ην
Μαρτίου κατόπιν εγκαταλείψεως μιάς μικράς πύλης τούτου
Ταυτοχρόνως παρεδόθη κα'ι ό Καρά-Ίσμαήλ Τά όπλα τών Τούρκων

έπέρασαν εις τάς χείρας τών Ελλήνων και διενεμήθησαν
μεταξύ τών στερουμένων τοιούτων άνδρών τών στρατιωτικών
σωμάτων Ό Διάκος κατώρθωσε τότε νά σώση άρκετούς Τούρκους

άπό τήν μανίαν τών έπαναστατών Τοΰτο δέν άρνεΐται οϋτε
ό Φίνλεϋ ΟΊ πλουσιώτεροι Τούρκοι ήσφαλίσθησαν εις τά σπίτια

τών προκρίτων καί οί άλλοι έμειναν έλεύθεροι νά έπιστρέ
ψουν εις τάς κατοικίας των

Τήν Ιην Απριλίου ή ελληνική σημαία ύψώθη έπ'ι τοΰ φρουρίου
και άμέσως μετά τοΰτο ό Διάκος ώμίλησεν εις τούς έλευ

θερωτάς τής Λειβαδιάς και τόν λαόν άπό τόν έξώστην τής Μητροπόλεως

Είπεν ότι δέν εϊχεν άμφιβολίαν διά τήν νίκην Έπί
στευεν ότι τό Γένος θ άπελευθεροΰτο τελικώς Τούτο ήτο τοΰ
θεοΰ ή θέλησις Συνεβούλευσεν όμόνοιαν και αύταπάρνησιν
Αύτά είπεν είναι τά μόνα φοβερά δπλα εις χείρας λαού πο

λεμοΰντος πρός άπόκτησιν τής έλευθερίας του Έπρόσθεσεν
ότι ό άγών μόλις ήρχισε και έπρεπε νά έτοιμασθοΰν διά μεγάλας
θυσίας Ώμίλησε τέλος περί τής έλευθερίας και έτελείωσε τόν
λόγον του μέ τούς στίχους τοΰ Ρήγα

Καλύτερα μιας ώρας έλεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνων σκλαβιά και φυλακή

Μετά τοΰτο έγινε παρουσία όλων δοξολογία εις τήν Άγίαν
Παρασκευήν διά τήν νίκην Ίερούργησαν ό παρατυχών εις Λειβαδιάν

μητροπολίτης Αθηνών Διονύσιος ό Σαλώνων Ησαΐας
κα'ι ό Αταλάντης Νεόφυτος

Αμέσως έπειτα κατηρτίσθη διοικητική έπιτροπή τής Ανατολικής

Ελλάδος άπό τούς Νικόλαον Νάκον Ίωάννην Λογοθέτην

και Ίωάννην Φίλωνα μέ άρχηγόν τών όπλων τόν Διάκον

Ή Ακρόπολις κατά τήν έποχήν τής Επαναστάσεως ύπό Louis Duprë
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ CONNAISSANCE DE NOTRE REGION

Χρισόν Γενική άποψις Hrisson Vue générale

ΧΡΙΣΟΝ και ΙΤΕΑ HRISSON et ΙΤΕΑ

Μέ την τταρουσίασι τοϋ Χρισοΰ καί της Ιτέας στό
σημερινά τεύχος συμπληρώνεται ή γνωριμία μας με τις
πόλεις καί τα χωρία της Φωκίδος πού κατά κάποιον
τρόπο γειτονεύουν μέ τό Εργοστάσιο μας

ΧΡΙΣΟΝ
Αφήνοντας τούς Δελφούς πού γνωρίσαμε στό 5ο τεύχος

και θέλοντας να φθάσωμε μέχρι τήν Ιτέα πού φαντάζει από ψηλά
σάν νησίδα ανάμεσα στην άργυροπράσινη θάλασσα τοϋ ελαιώνα

και στήν γαλάζια θάλασσα τοϋ Κορινθιακού ακολουθούμε
τόν μοναδικό άσφαλτοστρωμένο δρόμο πού ξετυλίγεται

κατηφορικός και μέ πολυάριθμες στροφές

Nous allons présenter ici Hrisson et Itéa afin de
compléter l'exploration des villes et villages de
Phocide département voisin

HRISSON
Après Delphes que nous avons vu en détail dans

notre Bulletin No 5 et pour gagner Itéa qui ressemble
à une petite île au milieu de cette mer de verdure aux
reflets d'argent que forment l'oliveraie au bord de ce
golfe bleu de Corinthe nous devons suivre l'unique
route asphaltée et tourner beaucoup

A 7 kilomètres de Delphes nous arrivons au village
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Μόλις πού συμπληρώσαμε 7 χλμ άττό τους Δελφούς και
φθάσαμε στήν είσοδο ενός χωριού πού μια σχετική πινακίδα
μας τό συστήνει Χρισόν Αν συνεχίσουμε τον στενό δρόμο
πού διασχίζει δύο φορές τό χωριό θα ξαναβγούμε στήν άλλη
άκρη μέ ασήμαντες εντυπώσεις Τό πολύ-πολύ να θυμηθούμε
πώς περάσαμε μια μικρή πλατεία μέ βαθύσκια πλατάνια κι
ίσως τό μάτι μας νά πήρε και κάποια άσβεστωμένη αύλή μέ πολύχρωμα

λουλούδια
Κι όμως τό Χρισό είναι όμορφο χωριό Και πολύ καθαρό

Τα σπίτια του δέν στριμώχνονται όπως σ άλλα χωριά άλλα
αφήνουν χώρο γιά περιβόλια και για δένδρο Οϊ δρόμοι του
στενοί και μέ πολλές διακλαδώσεις είναι ολοι τσιμεντοστρω
μένοι μέχρι τό τελευταίο σπίτι Κι ολα σχεδόν τα σπίτια έχουν
αύλές κάτασπρες άπ τόν ασβέστη και πνιγμένες στά λουλούδια
Γιά νά τά δήτε δμως αύτά πρέπει ν αφήσετε κάπου τ αύτοκί
νητό σας και νά γυρίσετε γιά λίγο μέ τά πόδια τό χωριό Στό
τέλος μπορείτε νά καταλήξετε στήν κεντρική πλατεία μέ τά
πλατάνια τήν γραφική βρύσι και τό μικρό συντριβάνι Έκεΐ
γύρω ύπάρχουν αρκετά καφενεία γιά νά πάρετε ένα άναψυκτι
κό καθώς και τρία έστιατόρια-ταβέρνες αν μείνετε γιά φαγητό

Έμεϊς προσωπικά καταλήξαμε στό Κοινοτικό Γραφείο οπου
είχαν τήν καλωσύνη νά μας δεχθούν ό Πρόεδρος κ Πολίτης
καί ό Γραμματεύς κ Τσατσαρώνης Μέ τήν συζήτησι πού είχαμε

μαζί τους συμπληρώσαμε τά στοιχεία μας γιά τό χωριό
Τό Χρισό είναι χτισμένο στις ΝΔ ύπώρειες τού Παρνασσού

σέ ύψόμετρο 200 μέτρα κοντά στά ερείπια της αρχαίας πόλεως
Κρΐσα άπό τήν όποια πήρε καί τό ονομά του Γιά τήν Κρίσα

θά μιλήσουμε στό τέλος τοϋ άρθρου
Τό σημερινό χωριό έχει 1.165 κατοίκους πού άσχολοΰνται

σχεδόν αποκλειστικά μέ τήν καλλιέργεια της έληάς Ύπάρχουν
80.000 έλαιόδενδρα πού παράγουν 2,5-3 έκατομμύρια κιλά έληές
κάθε διετία Χάρις στό εισόδημα άπό τις έληές πού είναι στό
σύνολο τους βρώσιμες τής ποικιλίας Σαλώνων τό Χρισό είναι

τό πιό πλούσιο άπό ολα τά χωριά τής περιοχής

de Hrisson comme on nous l'indique d'ailleurs Si nous
traversons seulement le village nos impressions seront
bien insignifiantes Nous nous souviendrons peut-être
être passés par une place plantée de platanes à l'ombre
épaisse et peut-être aussi aurons-nous remarqué la
cour toute blanche d'une maison ornée de fleurs multicolores

Et pourtant Hrisson est un beau village Très propre
Ses maisons ne sont pas entassées les unes sur les
autres comme dans beaucoup d'autres villages mais
sont assez espacées chacune avec son jardin Ses rues
étroites et tortueuses sont toutes cimentées jusqu'à
l'entrée de toutes les maisons Chacune d'elles possède
sa cour blanchie à la chaux et envahie de fleurs Mais
pour les voir vous devez laisser plus loin votre voiture
et vous promener un peu à pied dans le village Vous
arriverez alors à la place centrale du village aux grands
platanes à la fontaine pittoresque et au petit jet d'eau
Tout autour se pressent plusieurs cafés où l'on peut
se rafraîchir ainsi que trois restaurants tavernes si
vous comptez rester pour déjeuner

Personnellement nous avons abouti au bureau de
la Commune où nous avons été accueillis par le Président

M Politis et le Secrétaire M Tsatsaronis Nous
avons ainsi pu recueillir toutes les informations nécessaires

concernant le village
Hrisson est construit aux pieds du mont Parnasse

à une altitude de 200 mètres tout près des ruines de
l'ancienne Krissa d'où son nom et dont nous reparlerons

plus loin
La population s'élève à 1.165 habitants dont les revenus

proviennent des olives Il y a en effet dans la
région 80.000 oliviers qui produisent 2,5 à 3 millions de
kilos d'olives tous les deux ans Grâce au revenu de ces

Ή κεντρική πλατεία τοϋ Χρίσου μέ τα πλατάνια τις βρύσες
κα'ι τό συντριβάνι

La place centrale de Hrisson avec ses platanes
ses fontaines et son jet d'eau
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Εχει Σταθμό Χωροφυλακής Αγροτικό Ιατρείο Ταχυδρομείο
Γραφείο τοΰ ΟΤΕ και τελευταία ενεκρίθη ή ίδρυσις Παιδικού

Σταθμού Άττό Σχολεία έχει ένα πλήρες Δημοτικό πού
στεγάζεται στό Ίδιο κτίριο μέ τα Γραφεία της Κοινότητος Ακόμη

εχει δύο ενοριακούς Ναούς τοΰ Άγιου Νικολάου Μητροπολιτικός

και τοϋ Εύαγγελισμοϋ της Θεοτόκου Γιορτάζει
στις 9 Μαΐου την μνήμη τοΰ Αγίου Νικολάου σ ενα εκκλησάκι
έξω άπό τό χωριό και στις 20 Ιουλίου τήν μνήμη τοΰ Προφήτου
Ήλιου στό ομώνυμο Μοναστήρι πού θα παρουσιάσωμε ξεχωριστά

σ ενα άπό τά επόμενα τεύχη
Τό Χρισό στερείται άποχετευτικοϋ δικτύου άλλα εχει πλήρες
δίκτυο υδρεύσεως Μέ τήν εξαγορά άπό τήν Κοινότητα ώ

ρισμένων ιδιωτικών πηγών άπέκτησαν τά σπίτια νερό άλλά
έγκατελείφθησαν περιβόλια μέ λαχανικά και άλλα μποστανικάΉ πλήρης ϋδρευσις έξησφαλίσθη μέ τήν μεταφορά τών ύδάτων
μιας πηγής πού ευρίσκεται άρκετά εξω άπό τό χωριό

Τό Χρισό απέχει άπό τά Ασπρα Σπίτια 48 χλμ μέσω Άρα
χώβης-Δελφών και 43 χλμ μέσω Δεσφίνης-Ίτέας

Μεταξύ Δελφών και Χρισοϋ βρίσκεται τό CAMPING DELPHI
τών άδελφών Κανάτα σ ένα σημείο μέ θαυμάσια θέα πρός

τόν ελαιώνα και τήν θάλασσα Εχει τρεχούμενο νερό ηλεκτρικό
κοινοχρήστους χώρους και μπαρ πού λειτουργεί όλον τόν

χρόνο Προσωπικά μας άφησε άριστες εντυπώσεις

Χρισόν Ή κυρία Μάνου ξεκουράζεται στή δροσιά της
βαθύσκιωτης αύλής τοϋ σπιτιού της που είναι πνιγμένο
στά λουλούδια και στα δένδρα

Hrisson Mme Manou se repose à l'ombre dans
la cour de sa maison pleine de fleurs et d'arbres

ΙΤΕΑ
Όποιο δρόμο κι αν πάρης γιά νά φθάσης στήν Ιτέα αξίζει
τόν κόπο Άπό τό Χρισό θά βρεθής σέ λίγο μέσα στόν έλαι

ώνα κα'ι θ άκολουθήσης μια θαυμάσια διαδρομή πού καταλήγει
σ ένα εύθύγραμμο κομμάτι τοϋ δρόμου στήν είσοδο τής

Ιτέας σκεπασμένο άπό τούς τεράστιους εύκαλύπτους πού
βρίσκονται άπό τήν μιά κα'ι τήν άλλη πλευρά του Κατηφορίζοντας

άπό τήν Δεσφίνα θά νοιώθης πώς κυττάζεις μέσα άπό άε
ροπλάνο κα'ι δέν θά σηκώνης τά μάτια σου άπό τήν όμορφη
Ιτέα μέ τήν άριστη ρυμοτομία τό γραφικό λιμάνι και τ'ις δαντελ
λωτές άμμουδιές της Κι αν φθάσης άπό τήν θάλασσα μέ καράβι

ή μέ τό φέρρυμπώτ θά βρεθής σέ μιά παραλία πεντακάθαρη

olives qui sont toutes des olives de table d'une variété
appelée Salona le village de Hrisson est aujourd'hui
le plus riche de la région

On trouve ici un Poste de Police un Dispensaire
rural un Bureau de Postes OTE et récemment la création

d'une pouponnière a été aoprouvée Hrisson possède
une Ecole Primaire complète qui partage un bâtiment

avec les bureaux de la Commune Il y a encore
deux églises paroissiales la Métropole de St Nicolas
et l'Annonciation de la Vierge Le village fête St Nicolas
le 9 mai dans une petite chapelle hors du village et le
20 juillet le St Ilias au monastère qui porte le même
nom et que nous nous réservons de vous présenter séparément

dans un prochain numéro
Hrisson est situé à une distance de 48 kms d'Aspra

Spitia par la route d'Arachova et Delphes et à 43 kms
par Destina et Itéa

Entre Delphes et Hrisson se trouve le Camping
DELPHI tenu par les frères Kanata d'où l'on a une
vue splendide sur l'oliveraie et la mer et qui dispose de
l'eau courante d'électricité de lieux communs et d'un
bar il fonctionne pendant toute l'année

Personnellement nous gardons un bon souvenir de
Hrisson

Χρισόν Αλλη μιά πεντακάθαρη άσβεστωμένη αυλή μέ
μιά κληματαριά κα'ι άφθονα λουλούδια Είναι του κ Μαρ
κοδήμου

Hrisson Une autre cour fraîchement repeinte
avec sa treille et ses nombreuses variétés de fleurs

ITEA
Vous pouvez emprunter l'une ou l'autre route pour

arriver à Itéa vous serez ravis Tout de suite après
Hrisson vous vous trouverez en pleine oiiveraie pour
aboutir à un tronçon de route rectiligne qui arrive à
l'entrée d'Itéa recouvert de part et d'autre d'immenses
eucalyptus Si vous descendez de Destina vous avez
l'impression d'être en avion La ville est là en dessous
de vous avec ses rues bien alignées d'où l'on regarde
continuellement la belle ville d'Itéa son port pittoresque
et ses rives sablonneuses et dentellées Si vous arrivez
à Itéa par la mer en bateau ou par le bac c'est le bord
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Τό φέρρυμττώτ άττό τό Αϊγιο φθάνει στο λιμάνι της Ιτέας

Σέ δεύτερο πλάνο ξεχωρίζει τό ξενοδοχεΐον Γαλήνη

πλακοστρωμένη μέ αλσύλλια άττό ττεΰκα κα'ι άλλα δένδρα κάτω

άπό τά όττοΐα απλώνουν τις καρέκλες τους πάμπολλα καφενεία
κα'ι ζαχαροπλαστεία Άπόστασις άπό τά Ασπρα Σπίτια

34 χλμ μέσω Δεσφίνης και 57 χλμ μέσω Άραχώβης-Δελφών
Άπό τό Αίγιο 24 ναυτικά μίλλια ή 2-2.30 ώρες μέ τό φέρρυμπώτ

Ή Ιτέα έχει πολύ μικρό παρελθόν αλλά τό μέλλον ξανοίγεται
μπροστά της ελπιδοφόρο Ή άνάπτυξί της προβλέπεται άλ

ματώδης κατά τά έπόμενα χρόνια μια και θά είναι στό σταυροδρόμι
των μεγάλων οδικών άρτηριών Θερμοπυλών-Ναυπάκτου

και Αθηνών-Δελφών-Ναυπάκτου
Από τήν άρχαιότητα ξέρομε έλάχιστα πράγματα Εχει πάντως

άποδειχθή ότι στή θέσι της σημερινής κωμοπόλεως υπήρχε

τό Χάλαιον ή Χαλεός πόλις τών Όζολών Λοκρών πού
χρησίμευε σάν έπίνειο τής Άμφίσσης Τό 455 π Χ έστειλε άποικους

στή Ναύπακτο και συνήψε πολιτική συνθήκη μέ τήν γειτονική

πόλη Οίάνθη Γαλαξεϊδι
Ή Ιτέα άρχισε νά άναφαίνεται λίγα χρόνια πριν άπό τόν

σεισμό τοϋ 1870 π Χ Στήν άρχή ύπήρχε ένα μικρό λιμάνι μέ
τό όνομα Σκάλα όπου έδεναν μερικά καράβια τής εποχής καθώς

και κάτι Χάνια Πανδοχεία γιά τήν έξυπηρέτησι τών λιγοστών

πελατών Αργότερα και κυρίως μετά τό άνοιγμα τοϋ Ισθμού

τής Κορίνθου 1893 ή Ιτέα παίρνει τήν όψι πραγματικού
οικισμού κα'ι τήν φήμη σπουδαίου λιμανιού τού Κορινθιακού
Τό ονομά της οφείλει σ ένα πελώριο δένδρο ιτιάς πού σκέπαζε
τήν μοναδική βρύσι πού ύπήρχε κάπου μεταξύ Ιτέας κα'ι τής
γειτονικής Κίρρας

Σήμερα ή Ιτέα είναι κοινότητα μέ 2.839 κατοίκους σύμφωνα
μέ τήν τελευταία άπογραφή ένώ στήν πραγματικότητα οί κάτοικοι

πλησιάζουν τις 4.000 Κύρια άσχολία τών κατοίκων είναι
ή καλλιέργεια τών έλαιοδένδρων παραγωγή 2-2,5 εκατομμύρια
κιλά και τών εσπεριδοειδών 7.500 δένδρα παραγωγή περίπου

200.000 κιλά έκ τών όποιων ο'ι 140.000 λεμόνια Ή κτηνοτροφία

είναι άνύπαρκτη και ή άλιε'ια ασήμαντη μή μπορώντας
νά καλύψη οϋτε τις επιτόπιες άνάγκες

Στήν Ιτέα λειτουργούν συσκευαστήρια βρωσίμων έλαιών
μερικά βαρελοποιεΐα ενώ άπό καιρό έκλεισαν τά βυρσοδεψεία
πού κάποτε ήσαν ονομαστά

Ή κωμόπολις έχει διτάξιο νηπιαγωγείο πλήρες Δημοτικό
Σχολείο και 4τάξιο Γυμνάσιο παράρτημα τοϋ Γυμνασίου Άμφίσσης

Αντιμετωπίζει πρόβλημα στεγάσεως τού Γυμνασίου πού
θά λυθή μόνον μέ τήν έξεύρεσι χώρου γιά τήν άνέγερσι τού
οριστικού κτιρίου Πρόκειται έπίσης νά Ίδρυθή και Παιδικός
Σταθμός άφοΰ πάλι έξευρεθή ό κατάλληλος χώρος

Le ferry-boat d'Aiguion arrivant au port d'Itéa Au
second plan l'hôtel GALINI

de mer bien dallé que vous voyez tout cela orné de
bosquets de pins à l'ombre desquels on peut s'asseoir
pour se rafraîchir ou se restaurer D'Aspra Spitia par
Destina il y a 34 kilomètres et par Arachova-Delphes 57
kms d'Aighion Itéa se trouve à 24 nœuds ou 2 à 2h.30
par le bac

Itéa n'a presque pas d'histoire mais son avenir s'annonce

très brillant Son développement sera très rapide
au cours des prochaines années surtout parce qu'elle
se trouvera placée au croisement des grandes routes
nationales de Thermopyles à Nafpaktos et d'Athènes
à Nafpaktos par Delphes

Nous connaissons très peu de choses de l'ancienne
histoire d'Itéa mais il est prouvé qu'à l'endroit de la
petite ville d'aujourd'hui se trouvait jadis la ville des
Ozoléens Locréens nommée Halléon ou Haléos qui servait

de port à Amphissa En 455 av J.C Itéa envoya
des émigrants à Nafpaktos et signa un traité avec sa
ville voisine d'Yanthi Galaxidi

Itéa commence à paraître quelques années avant le
tremblement de terre de 1870 après J.C Au début l'on
voit un tout petit port nommé Skala où étaient ancrés
quelques bateaux de l'époque On voit encore quelques
auberges kans d'ailleurs assez rares Plus tard et
surtout après l'ouverture du canal de Corinthe en 1893
Itéa se transforma en une véritable cité jouissant de la
meilleure renommée parmi tous les ports du golfe de
Corinthe La ville d'Itéa doit son nom à un saule gigantesque

qui ombrageait l'unique fontaine qui se trouvait
entre Itéa et le village voisin de Kirra

Itéa constitue aujourd'hui une Commune dont le
nombre d'habitants s'élève à 2.839 suivant le dernier
recensement mais qui se monte en réalité à 4.000 environ

La principale occupation des habitants d'Itéa est
la culture des oliviers production 2 à 2,5 millions de
kilos et des agrumes 7.500 arbres produisant environ
200.000 kilos de fruits dont 120.000 kilos de citrons
L'élevage de bêtes presque inexistant et la pêche insignifiante

ne couvrent même pas les besoins locaux
Il y a à Itéa des fabriques d'emballage d'olives de

table quelques tonnelleries alors que les tanneries
autrefois très renommées sont depuis longtemps fermées
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Ή Ιτέα είναι έδρα Ύττολιμεναρχείου, Αστυνομικού Τμήματος, 
Τελωνείου και μεταβατική έδρα Ειρηνοδικείου και 'Αγρο-

νομείου. "Εχει ύποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης, Πρακτορείο 
τής Εμπορικής, ύποκατάστημα Ι.Κ.Α. μέ ιατρεία, Αγροτικό

Ιατρείο, γυναικολογικό ιατρείο και γυναικολογική κλινική.
"Εχει άκόμη Ταχυδρομικό Γραφείο και Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο 

μέ αύτόματη αστική σύνδεσι.
"Εχει τήν καλύτερη Φιλαρμονική τής περιοχής, καθώς καί

Ναυτικό Όμιλο πού διοργανώνει κάθε χρόνο τούς παμφωκι-
κούς κολυμβητικούς αγώνες μέ συμμετοχή αθλητών από άλλους 

ναυτικούς ομίλους. Γιορτάζει στις 6 Αύγούστου, τήν Με-
ταμόρφωσι τοϋ Σωτήρος, στήν όποία είναι αφιερωμένος ό 

μοναδικός 

ενοριακός ναός.
Αξίζει νά σημειωθή ότι ή Ιτέα εχει δικό της δημοσιογραφικό 

όργανο, τήν έφημερίδα «Άγών τής Ιτέας», πού εκδίδει
κάθε εβδομάδα ό φιλοπρόοδος Ίτιώτης κ. Ηλίας Λύτρας.

Τό λιμάνι τής Ιτέας παρουσιάζει σημαντική κίνησι. Κατά
τό 1968 τά φέρρυμπώτ έφεραν άπό τό Α'ίγιο 57.130 έπιβάτεςκαί I 1.509 οχήματα πάσης φύσεως, ένω άπό τήν Ιτέα πρός τό
Α'ίγιο διεκινήθησαν 46.557 έπιβάτες καί 12.065 οχήματα. Κατέπλευσαν 

έπίσης 561 πλοία, ελληνικά κα'ι ξένα, μέ 25.697 έπιβάτες. 

Τά δίακινηθέντα έμπορεύματα έφθασαν τούς 823.336
τόννους, άπό τούς όποιους 579.800 τόννοι είναι βωξίτης πού
έξήχθη στό έξωτερικό και 233.000 τόννοι βωξίτης πού μετεφέρθη στό δικό μας Εργοστάσιο.

Πολύ σημαντική δραστηριότητα παρουσιάζει έπίσης τό
Λιμενικό Ταμείο Ιτέας. Πραγματοποίησε τήν πλακόστρωσι τής
παραλίας, τόν ήλεκτροφωτισμό της μέ σύγχρονα φωτιστικά
σώματα, τήν άναμόρφωσι τής πλατείας Δεδούση καί σχεδιάζει
τήν δημιουργία παιδικής χαράς καί τόν ήλεκτροφωτισμό τής
κεντρικής όδοϋ τής Ιτέας. Τό πιό σπουδαίο δμως είναι ή έκπό-
νησις μελέτης — πού ήδη ένεκρίθη — για τήν έπέκτασι και δια-
πλάτυνσι στό διπλάσιο τής προβλήτος πού ύπάρχει, καθώς καί
τήν κατασκευή λιμενοβραχίονος μπροστά στό Κέντρον «Μαϊάμι» 

καί ειδικών θέσεων για τήν ύποδοχή τών φέρρυμπώτ.
"Ετσι θά καταστή δυνατή ή πλεύρισις έπιβατηγών — μέχρι καί
ύπερωκεανείων — πού τώρα άγκυροβολοϋν μακρυά άπό τήν
προβλήτα, καθώς καί ό ελλιμενισμός τών θαλαμηγών κα'ι άλλων
μικρών σκαφών.

Είπαμε, οτι μια έπίσκεψι στήν Ιτέα αξίζει τόν κόπο. 'Ακόμη
καί γιά μας, πού είμαστε τόσο κοντά. "Ετσι γιά ν' άλλάξουμε
παραστάσεις. Ή διαμονή μας θά είναι εύχάριστη, άρκεί νά έχω-
με τηλεφωνήσει σέ κάποιο άπό τά καλά ξενοδοχεία της.

Στήν άνατολική άκρη τής Ιτέας, σέ μια παραθαλάσσια έκ-
τασι 28 στρεμμάτων, βρίσκεται τό μοτέλ «Ξενία», 36 κλινών,
περιτριγυρισμένο άπό πράσινη χλόη, δένδρα κα'ι λουλούδια.
Έχει συγκρότημα άποδυτηρίων και μιά θαυμάσια άμμουδιά
γιά τούς λουσμένους. Είναι ιδιοκτησία τοϋ Ε. Ο.Τ. καί λειτουργεί

Τμήμα τοϋ ασφαλτοστρωμένου δρόμου πού διασχίζειτόν ελαιώνα και όδηγεϊ άττό τήν 'ίτέα στό Χρισό.

A travers la «mer d'oliviers» la route itéa - Hrisson.

Δείγμα του αρτίου ρυμοτομικού σχεδίου τής Ιτέας: ή
λεωφόρος πού όδηγεϊ άττό τήν Παραλία στό μνημείο τών
πεσόντων.

Un exemple de l'alignement des rues d'Itéa: l'avenue 
qui conduit du bord de mer au monument des

anciens combattants.
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Αττοψις τοϋ μοτέλ α—ε νια της Ιτέας

Une vue du Motel Xenia d'Itéa

ολον τόν χρόνο εκτός από τό εστιατόριο ττού κλείνει οπό τήν
Ιη Όκτωβρίου μέχρι τό Πάσχα ΟΊ τιμές είναι 160 δρχ τό δίκλινο

δωμάτιο 18 δρχ τό πρωινό και 69 δρχ τό γεύμα ή δείπνο
τηλ 2-62

Απέναντι άπό τό Ξενία πρός τα δυτικά βρίσκεται τό ξενοδοχείο

Καλαφάτη έπιμελημένης κατασκευής μέ 9 μονόκλινα
και 15 δίκλινα δωμάτια ολα μέ ντους ΟΊ τιμές του είναι 140
τό δίκλινο και 110 τό μονόκλινο Σερβίρει πρωινό μέ 17 δρχ
διαθέτει μπάρ αλλά στερείται έστιατορίου Λειτουργεί όλο τό
χρόνο τηλ 2-94

Στό κέντρο της Ιτέας συναντάμε τό ξενοδοχείο Γαλήνη
Β Τάξεως άλλά πολυτελούς κατασκευής μέ άνετα δωμάτια
πολύ καλά έπιπλωμένα πού προσφέρουν άκόμη κα'ι μουσική
άπό μαγνητόφωνο Δυναμικότης 75 κλινών ή 30 δωματίων άπό
τά όποια τά 24 έχουν ντούς ένω τά 6 διαθέτουν λουτρό Τιμές
120 τό μονόκλινο κα'ι 180 τό δίκλινο Πρωινό μέ 20 δρχ Έχει
επίσης μια ωραιότατη βεράντα στό ρούφ-γκάρντεν κα'ι μια
πολύ συμπαθητική αίθουσα όπου άκούγεται διαλεχτή μουσική
άπό μαγνητόφωνο ή δίσκους τηλ 2-78

Υπάρχει επίσης τό ξενοδοχείο Ακτή τηλ 2-57 και μερικά

άλλα μικρότερα ξενοδοχεία άλλά εκείνο πού λείπει πραγματικά

είναι ένα άκόμη καλό έστιατόριο στό κέντρο της Ιτέας
εκτός τοϋ μοναδικού πού διαθέτει τό ξενοδοχείο Γαλήνη κα'ι
τό όποϊο δέν προλαβαίνει πάντα νά έξυπηρετήση τούς πολυπληθείς

έπισκέπτας Υπάρχει φυσικά ή ψησταριά τοϋ Μούκα και
ο'ι ταβέρνες της παραλίας δέν μπορούν όμως νά υποκαταστήσουν

ένα καλό εστιατόριο
Τελειώνοντας δέν παραλείπομε νά εύχαριστήσωμε αύτούς

πού μας βοήθησαν γιά τήν παρουσίασι της Ιτέας τόν Πρόεδρο
τής Κοινότητος κ Ράπτη τόν Γραμματέα κ Κάλλια τόν κ
Εύθ Κάλλια και Ιδιαίτερα τόν Λιμενάρχη κ Β Παπαγιάννη Άν
θυποπλοίαρχον Λ Σ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ
Ενα περίπου χιλιόμετρο άνατολικά τής Ιτέας στόν δρόμο

πρός τήν Δεσφίνα συναντάμε ένα μικρό χωριό μέ πολύ παληά
Ιστορία Τήν Κίρρα ή Ξεροπήγαδο ΟΊ κάτοικοι του άνέρχονται
σέ 773 και άσχολοΰνται κυρίως μέ τήν γεωργία καλλιεργώντας
έληές έσπεριδοειδή κα'ι κηπευτικά Μερικοί άσχολοΰνται μέ

La ville dispose d'une Maternelle à deux classes
d'une Ecole Primaire complète et de 4 classes de Gymnase

annexe du Gymnase d'Amphissa Le Gymnase
pose un problème de local qui ne sera résolu que lorsqu
on trouvera l'endroit convenant à la construction du
bâtiment définitif Une pouponnière sera également
créée lorsqu'un emplacement aura été trouvé

Il y a à Itéa une Sous-Capitainerie du Port un Poste
de Police de Douane et un siège transitoire de Tribunal
de Paix et de l'Administration des Biens Ruraux Il y a
aussi une succursale de la Banque Nationale une agence

de la Banque Commerciale une Succursale IKA avec
dispensaire un Dispensaire rural une clinique et un
dispensaire gynécologique un Bureau de Postes et un
Centre téléphonique interurbain avec liaison urbaine
automatique

Elle dispose du meilleur orchestre philarmonique de
la région d'un Club Nautique qui organise tous les
ans le concours de natation pour toute la Phocide avec
la participation de nageurs appartenant à d'autres Clubs
Le 6 août on fête chaque année la Transfiguration du
Sauveur à laquelle est consacrée la seule église paroissiale

d'Itéa
Il convient de noter qu'à Itéa paraît un journal hebdomadaire

La Lutte d'Itéa Aghon tis Itéas publié
par le progressiste M Nias Lytras

Le port d'Itéa a une activité assez importante En
1968 les bacs ont transporté de Aighion 57.130 passagers

et 11.509 véhicules de toutes sortes et dans le sens
Itéa-Aighion le nombre de passagers s'est élevé à
46.557 et de véhicules à 12.065 Au cours de cette même
année 561 navires grecs et étrangers sont arrivés au
port d'Itéa transportant 25.697 passagers Le tonnage
des marchandises transportées a atteint 823.336 tonnes
dont 579.800 tonnes de bauxite exportées à l'étranger et
233.000 tonnes de bauxite transportées à notre Usine

La Caisse Portuaire d'Itéa représente une importante
ressource Grâce à elle ont été réalisés le recouvrement

en dalles du bord de mer son éclairage
d'une façon moderne la transformation de la place
Dedoussi et l'on se propose de créer un jardin d'enfants

et de réaliser l'éclairage de la rue principale de la
ville Mais son activité la plus importante est la préparation

de l'étude — déjà approuvée — pour l'extension
et l'élargissement au double du quai existant et la construction

d'une jetée devant le Miami et des endroits
spéciaux pour l'accueil des bacs Il deviendra ainsi possible

l'accostage de bateaux passagers — même transatlantiques

— qui ancrent actuellement loin du quai ainsi
que le mouillage de bateaux de plaisance et autres

Nous disions qu'une visite à Itéa s'imposait même
pour nous habitants d'Aspra Spitia ne serait-ce que
pour nous changer un peu les idées Notre séjour sera
d'autant plus agréable si nous téléphonons auparavant
à l'un de ses hôtels de qualité

A l'extrémité Est d'Itéa sur un terrain de 38 strem
mas en bordure de mer se trouve le Motel Xenia
d'une capacité de 36 lits entouré de gazon d'arbres et
de fleurs Il dispose d'un ensemble de cabines et une
plage en sable très fin pour les baigneurs C'est une
propriété de l'Office National du Tourisme EOT qui
fonctionne toute l'année sauf le restaurant qui ferme
du 1er octobre jusqu'à Pâques Ses prix sont les suivants

160 Drs pour la chambre à deux lits 18 Drs pour
le petit déjeuner et 69 Drs pour le déjeuner ou le dîner
tél 2-62

En face du Xenia vers l'Ouest se trouve l'hôtel
Kalafati de construction très soignée avec 9 chambres

à un lit et 15 doubles toutes avec douche Ses prix sont
140 Drs par chambre double et 110 Drs par chambre
d'une personne Le petit déjeuner est servi à Drs 17
Vous y trouverez un bar mais pas de restaurant Il
fonctionne toute l'année tél 2-94

Au centre d'Itéa vous avez l'hôtel Galini de 2ème
catégorie mais de construction luxueuse avec des
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τήν αλιεία, μέ αποτέλεσμα νά βρίσκη ό επισκέπτης φρέσκο ψάρι
στις ταβέρνες της παραλίας.

"Εξω άπό τήν Κίρρα, προς τήν Δεσφίνα, συναντάμε ένα γραφικό 

εκκλησάκι τοϋ "Aï-Γιάννη μέ τό περίφημο νερό (άγιονέρι),
πού λένε πώς οι θεραπευτικές του ιδιότητες αποδείχτηκαν κα'ι
επιστημονικά. Τό έκκλησάκι γιορτάζει στις 29 Αυγούστου.

Λίγο πιό μακρυά βρίσκεται καί τό CAMPING AYANNIS
των αδελφών Άναγνωστάκου, πού κάθε καλοκαίρι κατακλύζεται 

άπό ξένους.

Η   ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Πολλοί αρχαιολόγοι ύπεστήριξαν, ότι Κίρρα και Κρΐσα είναι

ονόματα μιας και μόνης αρχαίας, πόλεως πού ήταν τό επίνειο
τών Δελφών. Βασίσθηκαν κυρίως στά όσα γράφει ό Παυσανίας
στα «Φωκικά» του (κεφ. 37, παρ. 4-8). Ό περίφημος όμως
αρχαιολόγος ULRICHS, έξήτασε τοπογραφικώς τήν τοποθεσία
καί απέδειξε οτι ή Κίρρα και ή Κρίσα ήσαν δύο διαφορετικές
πόλεις, όπως αναφέρει κα'ι ό Στράβων.

Ή Κρίσα ήταν κτισμένη κοντά στό σημερινό χωριό Χρισό,
δπως μαρτυρούν καί τά έρείπια ενός πολυγωνικού τοίχου, πού
βρίσκονται στήν εκκλησία τών Αγίων Σαράντα. Εθεωρείτο
μία άπό τις άρχαιότερες πόλεις της Ελλάδος καί φαίνεται πώς
τήν ίδρυσε ό Κρίσος γυιός τοϋ Φώκου καί πάππος τοϋ Πυλά-
δου. Ήταν πολύ ισχυρή και κατείχε πλούσια πεδιάδα, καθώς
καί τό μαντείο της Πυθίας, πριν Ίδρυθή γύρω άπό αΰτό ή πόλις
τών Δελφών. Κατά τόν Ζ' αιώνα π. Χ. ή Κρίσα ίδρυσε στήν Ιταλία 

άποικία μέ τό όνομα Μεταπόντιον, δπως μας πληροφορεί ό
Στράβων.

Για τήν τύχη τής Κρίσης τίποτα δεν είναι βέβαιο. Φαίνεται
μάλλον πώς παρήκμασε καί οί κάτοικοι της διεμοιράσθησαν
μεταξύ τών Δελφών κα'ι τής Κίρρας, πού εν τω μεταξύ είχαν
άρχίσει νά μεγαλώνουν μέ ταχύ ρυθμό.

Ή Κίρρα κτίσθηκε μετά τήν Κρίσα, στόν μυχό τοϋ Κρισαίου
κόλπου και έγινε τό επίνειο τόσον τής Κρίσης δσον κα'ι τών
Δελφών. Στόν μώλο της, σύμφωνα μέ μια επιγραφή τοϋ 35 1

-
341 π.Χ., ύπήρχε ένα μηχάνημα γιά τήν έκφόρτωσι τών ογκολίθων, 

πού παρήγγελναν οί Δελφοί στήν Κόρινθο.

Ή ραγδαία όμως άνάπτυξι τής Κίρρας προεκάλεσε τόν
φθόνο τών Δελφών, ό όποιος κορυφώθηκε οταν οί Κιρραϊοι
επέβαλαν διόδια στούς προσκυνητάς, πού άποβιβάζονταν στήν
Κίρρα μέ προορισμό τούς Δελφούς. Λέγεται, μάλιστα, οτι κάποτε 

ο'ι Κιρραϊοι έκακομεταχειρίσθησαν γυναίκες τών Φωκέων,
πού γύριζαν άπό τούς Δελφούς. Συνέπεια δλων αύτών ήταν
νά κηρύξουν οί Άμφικτίονες τόν πόλεμο έναντίον τών Κιρραίωντό 596 π.Χ., πού ώνομάσθηκε πρώτος ιερός πόλεμος καί τελείωσε 

ϋστερα άπό 10 χρόνια μέ τήν κατάληψι τής Κίρρας, ή
όποια μετεβλήθη σέ έρείπια. Τήν πλούσια πεδιάδα άφιέρωσαν
στόν Απόλλωνα κα'ι άπηγόρευσαν τήν καλλιέργειά της.

Μέ τά ύλικά άπό τήν κατεδάφισι τής Κίρρας οί Άμφικτίονες
έκτισαν τά οικοδομήματα τών Πυθικών αγώνων. Ό Παυσανίας
συνήντησε τόν Ιππόδρομο κοντά στήν κατεδαφισμένη πόλι, ενώ
ό Στράβων είχε βρή και τό στάδιο, τό όποιο μετεφέρθη άργό-
τερα στούς Δελφούς, ένώ ό Ιππόδρομος παρέμεινε πάντοτε
έκεί.

Ή Κίρρα έμεινε ερειπωμένη μέχρι τό 338 π.Χ., όπότε οί
Άμφισσεϊς επεχείρησαν νά τήν επανιδρύσουν, καλλιεργοϋντες
ταυτόχρονα κα'ι τήν ίερή πεδιάδα. Αποτέλεσμα ύπήρξε ό τρίτος 

ιερός πόλεμος, τήν όποιον διεξήγαγε έναντίον τής Άμφίσ-
σης ό Φίλιππος, ό όποιος ένίκησε και κατέστρεψε τήν "Αμφισσα.

Ή Κίρρα ομως Ιδρύθηκε πάλι άργότερα, σάν έπίνειο τών
Δελφών. Ό Παυσανίας πού τήν επισκέφθηκε μας λέει οτι: «Τά
άξιοθέατα τής πόλεως είναι ναός τοϋ Απόλλωνος, τής Αρτέμιδος 

κα'ι τής Λητούς κα'ι μεγάλα άγάλματα Αττικής τεχνοτροπίας».

Ή Κίρρα, φαίνεται πώς έχρησιμοποιεϊτο σάν λιμάνι και κατά
τόν μεσαίωνα, οπως δείχνουν τά λείψανα ένός τετραγώνου πύργου 

τής έποχής εκείνης.

chambres confortables, bien meublées avec musique.
Capacité: 75 lits ou 30 chambres doubles, dont les 24
disposent d'une douche et 6 autres d'une salle de bain.
Ses prix sont: 120 Drs la chambre à un lit et I80 Drs
la chambre à deux lits, le petit déjeuner est à 20 Drs.
Il dispose aussi d'une très belle terrasse, d'un «Roof-
garden» et d'un salon, vraiment sympathique, où vous
pourrez écouter de la musique de choix (tél. 2-78).

Il y a aussi l'hôtel «Akti» (tél. 2-57) et quelques autres
plus petits, mais ce qui manque vraiment à Itéa, c'est
un deuxième bon restaurant, car le seul existant est celui
de l'hôtel «Galini» qui n'arrive pas toujours à contenter
les nombreux visiteurs. Naturellement, il y a la rôtisserie
de Moukas et les tavernes en bordure de mer mais ce
genre d'établissement ne peut, en aucun cas, remplacer
un bon restaurant.

Et pour terminer, nous ne manquerons pas de remercier 

le Président de la Commune, M. Raptis, le Secrétaire, 

M. Kallias, M. Efth. Kallias et, plus particulièrement, 
le Commandant du Port, M. V. Papayannis, Lieutenant 

de vaisseau, qui nous ont beaucoup aidé à vous
parler d'Itéa.

COMMUNE DE KIRRA
A un kilomètre environ à l'Est d'Itéa, sur la route de

Destina, nous rencontrons un petit village qui a tout
un passé: c'est le village de Kirra ou Xeropighado.
Ses habitants au nombre de 773 s'adonnent essentiellement 

à la culture des olives, des agrumes et des légumes. 

Quelques uns pèchent et c'est ainsi que le visiteur
peut trouver quelque fois du poisson frais dans les
tavernes en bordure de mer.

En dehors de Kirra, vers Destina, vous rencontrez
la pittoresque chapelle de Ay-Yannis et sa fameuse eau
sacrée (ayonéri), dont les qualités thérapeutiques auraient 

été prouvées scientifiquement. La fête de Ay-
Yannis est le 29 août.

Un peu plus loin se trouve le «Camping AYANNIS»
des frères Anagnostakou, fréquenté chaque été par de
nombreux touristes.

L'HISTOIRE ANCIENNE
De nombreux archéologues nous disent avec beaucoup 

d'insistance que Kirra et Krissa sont les noms
d'une seule et même ville ancienne qui fut le port de

Το γραφικό έκκλησάκι τοϋ "Αη-Γιάννη, στήν έξοδο τής
Κίρρας προς τήν Δεσφίνα.

L'Eglise pittoresque d'Ay-Yannis à la sortie de
Kirra vers Destina.
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Delphes Ils se basent surtout sur ce que Pausanias
écrit dans les Phokika faits de Phocide Chap 37
paragr 4-8 Pourtant le célèbre archéologue ULRICHS
a examiné topographiquement le site et a démontré
que Kirra et Krissa étaient deux villes distinctes comme
le dit aussi Strabon

Krissa fut construite près du village actuel de Hris
son comme témoignent d'ailleurs les ruines d'un mur
polygonal qui se trouvent autour de l'église Aghii Sa
randa La ville est une des plus anciennes de la Grèce
et sa fondation remonte à Krissos fils de Fokos et
grand père de Pylados Elle était très puissante et riche
grâce à sa plaine fertile l'Oracle de Pythie en dépendait

avant l'apparition de la ville de Delphes Vers le
7e siècle avant J.C d'après Strabon Krissa fonda en
Italie une colonie nommée Métapondion

Nous ne savons rien de précis sur ce que devint
Krissa Très vraisemblablement la ville tomba en décadence

et ses habitants se répartirent entre Delphes
et Kirra qui se développait rapidement entretemps

Kirra fut construite après Krissa au fond du golfe
Krisséen et servit de port tant à Krissa qu'à Delphes
Son quai d'après une inscription de 351-341 avant J.C
était équipé d'un appareil de déchargement pour gros
blocs de pierre commandés par Delphes à Corinthe

Mais le développement rapide de Kirra suscita une
rivalité entre celle-ci et Delphes rivalité qui arriva à son
comble lorsque les habitants de Kirra imposèrent aux
pèlerins un droit de péage lorsqu'ils débarquaient à
Kirra à destination de Delphes L'on dit même qu'un
jour les habitants de Kirra maltraitèrent certaines femmes

de Phocéens qui revenaient de Delphes Tout cela
eut pour conséquence la déclaration par les Amphic
tyons de la guerre contre Kirra en 596 avant J.C qui
fut nommée première guerre sacrée et se termina 10
ans après par l'occupation de Kirra qui fut réduite en
ruines La riche plaine fut dédiée au dieu Apollon et son
exploitation en fut interdite

Les Amphictyons utilisèrent alors les matériaux provenant

de la démolition de Kirra pour la construction
des installations destinées aux Jeux Pythiques à proximité

de la ville démolie Pausanias découvrit l'hippodrome
et Strabon le stade qui fut transféré ultérieurement

à Delphes alors que l'hippodrome demeura à
son poste initial

Kirra demeura en ruines jusqu'en l'an 388 avant J.C
date à laquelle les Amphiséens décidèrent de la reconstruire

et de cultiver en même temps la plaine sacrée
ce qui fut la cause de la troisième guerre sacrée menée
par Philippe contre les Amphiséens qui furent soumis
et la ville d'Amphissa détruite

Mais on reconstruisit à nouveau Kirra pour servir
de port à Delphes Pausanias qui visita la ville à cette
époque nous dit que les curiosités de la ville sont le
temple d'Apollon de Diane et de Lito ainsi que de
grandes statues de style attique

Les débris d'un château carré nous prouvent que
Kirra fut également utilisée comme port à l'époque du
moyen âge

Ζωηρή κίνηση σήμερα γύρω αττ τό τραπέζι τοϋ ταμία καί
των εργαζομένων τά πρόσωπα τα φωτίζει ίλαρότης Υπογράφοντας

μέ καλλιτεχνικό ταλέντο ό καθένας λαμβάνει τό φάκελ
λό του καί μέ βιασύνη ανοίγει νά διαβάση τό γράμμα Και
στήν έκφραση τοϋ προσώπου στό σμίξιμο των φρυδιών και
στ αυλάκια τοϋ μετώπου ξαναγράφεται τό γράμμα

Μέσα σ αϋτό τό φάκελλο χώρεσαν ο'ι κόποι και ό ιδρώτας
ένός μηνός άφοϋ μετεβλήθησαν σέ μερικούς Μεγαλέξαντρους
κάποιον πρασινωπό Σωκράτη κάποιον Δημόκριτο καί για νά
όμορφαίνη ή παρέα και καμμιά Αρέθουσα

Μέ μια τέτοια κουστωδία άντιμετωπίζει κανείς νικηφόρα
τις μάχες τοϋ μηνός καθώς και τή ζωηρή δράση περιπόλων
πού λέγονται μπακάλης φούρναρης κλπ Μόνο πού στό
τέλος τοϋ μηνός έχει γίνει όλική έκλειψις τοϋ περιεχομένου τοϋ
φακέλλου

Άπό τόν καιρό πού τόν άνθρωπο έπαψε νά τόν άπασχολή
τό γέμισμα τοϋ στομάχου του άρχισε νά φροντίζη γιά τό γέμισμα

της τσέπης του Και έφτιαξαν κάποιοι αρχαίοι Λυδο'ι
τά νομίσματα στρογγυλά γιά νά γυρίζουν — γιατί αν ήσαν τετράγωνα

θά τρυπούσαν τις τσέπες Κάποιοι άλλοι άργότερα
θάχαν μαζέψει πολλά κέρματα καί μή ύποφέροντας τό βάρος
τους σκάρωσαν τά χαρτονομίσματα Καί τά κληρονομήσαμε
εμείς γιά όφελος καί ταλαιπωρία μας

Καθώς τελείωνε τήν καταμέτρηση ένας συνάδελφος καί
τοποθετούσε τό φάκελλο άναπαυτικά στό βάθος της τσέπης του
τόν άκουσα νά σιγοτραγουδά Πήρα ένα γράμμα γράμμα πικραμένο

— Γιατί τόν ρώτησα
— Γιατί είχα πάρει τά περισσότερα προκαταβολή άπαντά

Επρεπε νά τό περιμένη άλλά κάτι τέτοια έστω καί άν είναι

γνωστά καί τά περιμένης δέν είναι εύχάριστα οταν έρχων
ται καί μάλιστα ύπό μορφήν Ίσχνοϋ φακέλλου

Ένας άλλος Ικανοποιημένος φαίνεται αύτός φωνάζει
— Παιδιά ό Ταμίας είπε υπάρχει και συμπλήρωμα γιά

όσους δέν τούς φτάνουν Τρέξτε νά προλάβετε

Γυρίζει ή Γή τεράστιος μεζές σουβλισμένη στόν άξονά της
κι ό ήλιος άγωνίζεται νά τήν ψήση μά δέν κάνουν τίποτ άλλο
άπό τό νά φτιάχνουν τις μέρες τή μια κοντά στήν άλλη

Καί ο'ι παληο'ι Ρωμαίοι πού βάφτισαν τούς μήνες τούς έβαλαν

τόν ένα πίσω άπό τόν άλλο

Κάτι μουντζουρομηχανές γνωστές μέ τό όνομα Τυπογραφεία
κοντά στά άλλα βγάζουν καί κάτι χαρτιά πού τά λένε καταστάσεις

Όλα τά παραπάνω στή διάθεση μας ποιός στή χάρη μας
Αν γεμίσωμε καί έμεΐς τά τετραγωνάκια τών καταστάσεων μέ

έργάσιμα οκτάωρα θυσιάζοντας εργασία στό βωμό της Θεάς
άνάγκης θάχωμε νά λαβαίνωμε πάλι γράμμα τόν άλλο μήνα

Χρήστος Σίδερης
Άλουμίνα
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λέσχη jm
ΜΕΔΕΟΝ

Oi εκδηλώσεις της Λέσχης μας κατά τό διάστημα
από 15.9.69 μέχρι 15.1.70 έχουν κατά τμήματα ώς
εξής

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ
Έν όψει τών άγώνων τοϋ Πρωταθλήματος Επιχειρήσεων

στό όττοϊο συμμετέχει για τρίτη χρονιά και ή ομάδα της Λέσχης
μας έγιναν ο'ι κατωτέρω φιλικές συναντήσεις μέ τά σημειούμενα

αποτελέσματα
28 Σεπτεμβρίου Μεδεών — Κένταυρος Κορυδαλλού 0 — 3

Μεδεών — ΠΑΟΚ Κυριακίου 5 — I

Μεδεών — Άντικυρεύς 2 — 4
Μεδεών — Όλυμπιακός Κίρρας 7 — I

Μεδεών — Δίστομον 3 — I

Μεδεών — Ερκυνα Λεβαδείας 5 — 3

Έξ άλλου κάθε Τρίτη και Πέμπτη γίνονται τακτικές προπονήσεις
στό γήπεδόν μας μέ τήν έπίβλεψι τοϋ προπονητού κ

AUBAT στις όποιες συμμετέχουν περισσότεροι από 25 παίκτες

ΜΠΑΣΚΕΤ
Στ'ις 28 Όκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μια συνάντησις

12 Όκτωβρίου
28 Όκτωβρίου

9 Νοεμβρίου
16 Νοεμβρίου
23 Νοεμβρίου

Αρχισαν ήδη oi δραστηριότητες της ομάδος μπάσκετ
της Λέσχης μας Ή φωτογραφία είναι άπό εναν αγώνα
προπονήσεως Ό Β Μπόζοβιτς σουτάρει ενώ ό Β
Τσακίρογλου παρακολουθεί τήν ψάσι

L'équipe de basket de notre Club a repris ses activités
Notre photo est prise au cours d'une séance

d'entraînement Sous l'œil admiratif de M Tsa
kiroglou M V Bozovits parvint à s'emparer du
ballon et à le lancer

Κ Θαλασσινός 3

2 Γ Καρυδιάς 3

μπάσκετ μεταξύ δύο ομάδων τής Λέσχης Τήν νίκην απέσπασε ή
ομάδα τοϋ κ Χαλβατζή άπό τήν όμάδα τοϋ κ Θεοδωροπούλου
μέ σκόρ 53 — 42 Αξίζει νά σημειωθή ότι και τις δύο ομάδες
πλαισίωναν παίκτες τής εφηβικής τήν οποίαν ώς γνωστόν
προπονεί ό κ Παντελίδης

ΒΟΛΛΕ Υ
Μετά τήν λήξιν τοϋ Πρωταθλήματος Επιχειρήσεων στό

όποϊο ή όμάδα τής Λέσχης μας κατέλαβε τήν Β θέσιν όπως
γράφαμε στό προηγούμενο τεύχος οί δραστηριότητες γύρω
άπό τό άθλημα αύτό διεκόπησαν λόγω καιρικών συνθηκών ΟΊ
προπονήσεις προβλέπεται νά άρχίσουν περί τό τέλος Φεβρουαρίου

έχουν δέ άπό τώρα προγραμματισθή πολυάριθμες συναντήσεις

ΠΙΓΚ — ΠΟΓΚ
Στ'ις 3.11.69 άρχισε τό έτήσιο πρωτάθλημα π'ιγκ — πόγκ

μεταξύ τών μελών τής Λέσχης Συνολικά έλαβαν μέρος 30 μέλη
πού χωρίσθηκαν σέ δύο ομίλους ΟΊ συναντήσεις έγιναν

μέ τό σύστημα ΑΛΕ δηλαδή όλοι μέ όλους σέ κάθε όμιλο
Τήν διοργάνωσι τοϋ πρωταθλήματος είχε άναλάβει ειδική

Επιτροπή πού τήν άποτελοϋσαν oi κκ Χρ Μπόζοβιτς Δημ
Φιλακουρίδης Δημ Ξανθόπουλος Γεώρ Καρυδιάς Στ Σταράς

και Κ Δέλιος
ΟΊ συναντήσεις διήρκεσαν μέχρι τις 15.1.70 και τις παρηκο

λούθησαν πολυάριθμα μέλη τής Λέσχης τά δέ άποτελέσματα
έχουν ώς έξης

Πρώτος Ομιλος I Κ Βάλλας 2

Φιλακουρίδης 4 Στ Σταράς
Δεύτερος Όμιλος I Π Μπροΰζος 2 Γ Καρυδιάς 3 Π

Παπαδημητρίου 4 Γ Μαγγιώρος
Στούς άνωτέρω νικητάς τό Δ Συμβούλιο τής Λέσχης άπέ

νειμε τά άθλοθετηθέντα κύπελλα κα'ι μετάλλια κατά τήν διάρκεια

τελετής πού Οργανώθηκε ειδικά γιά τόν σκοπό αύτό

ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ
Άπό τά μέσα Σεπτεμβρίου 1969 πραγματοποιούνται τακτικά
κάθε δεκαπενθήμερον στό Εντευκτήριο τής Λέσχης οί

συγκεντρώσεις

τών φιλοτελιστών μέ τήν φροντίδα τοϋ Αντιπροέδρου
κ Κ Θεοδωροπούλου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τελευταία ή Βιβλιοθήκη τής Λέσχης έπλουτίσθη σημαντικά

μέ τήν αγορά 80 καινούργιων βιβλίων ελληνικών και γαλλικών
Ετσι ό αριθμός τών βιβλίων πού άνήκουν στή Λέσχη άνήλθε

στά 1 200 Παράλληλα δέ παρηγγέλθη και τρίτο μεταλλικό έπιπλο

γιά τήν τακτοποίησι τών βιβλίων
Κάθε Πέμπτη βράδυ ή Βιβλιοθήκη εύρίσκεται στήν διάθεσι

τών μελών γιά τόν δανεισμό βιβλίων πρός άνάγνωσι κατ οίκον
ή δέ κίνησις παρουσιάζεται αρκετά σημαντική

ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Στις 27 Νοεμβρίου 1969 ό κ Αναστάσιος Λεβίδης Νομάρχης

Βοιωτίας προσκληθείς άπό τό Δ Συμβούλιο τής Λέσχης
έδωσε μιό διάλεξι στήν αίθουσα τοϋ κινηματογράφου Απόλλων

τών Ασπρων Σπιτιών μέ θέμα Ό Ανθρωπος πρό τής
νέας ιστορίας του

Τήν έντυπωσιακή και μεστή ύψηλών νοημάτων διάλεξι
τοϋ κ Νομάρχου παρηκολούθησε ένα πυκνότατο άκροατήριο
στό όποιο παρευρίσκετο ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών

και Λεβαδείας κ Νικόδημος συνοδευόμενος άπό τόν Πρω
τοσύγγελον τής Μητροπόλεως κ Ίερώνυμον ό Νομάρχης Φωκίδος

κ Καστρήσιος ό Πρόεδρος και ό ΕΊσαγγελεύς Πρωτοδικών

Λεβαδείας ό Δήμαρχος Διστόμου κ Αθ Μπάρλος ανώτεροι

ύπάλληλοι τής Νομαρχίας Βοιωτίας oi καθηγητά κα'ι
καθηγήτριες τοϋ Γυμνασίου Ασπρων Σπιτιών εκπρόσωποι
τής Εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ύπό τόν Διευ
θυντήν τοϋ Εργοστασίου κ Paul εκπρόσωποι τών τοπικών
Συλλόγων και οργανώσεων και άλλοι

Μετά τό τέλος τής διαλέξεως ή Διεύθυνσις τής Εταιρίας
και τό Δ Συμβούλιο τής Λέσχης έδεξιώθησαν τούς προσκεκλημένους

εις τό Καφέ — Έστιατόριον τών Ασπρων Σπιτιών
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Μετά την προπό νησί, μια αναμνηστική φωτογραφία με
τόν προπονητή κ. Γ. Παντελίδη. Όρθιοι οί Β. Τσακίρο-
γλου, Σ. Σταράς, Κ. Βάλλας, Χ. Μϊτόζοβιτς, Κ. Δασύρας
και καθιστοί οί Φ. Καλλίτσης, Κ. Συμεωνίδης, Β. Μπόζοβιτς 

και Λ. Χαλβατζής.

Après l'entraînement, une photo commémorative
avec l'entraîneur M. G. Pandélidis. Debout: V. Tsa-
kiroglou, S. Staras, C. Vallas, Chr. Bozovits, C.
Dassyras et assis: F. Kallitsis, C. Symeonidis, V.
Bozovits et L. Chalvatzis.

Τό Δ. Συμβούλιο της Λέσχης αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν
να εύχαριστήση θερμά και άπό τις στήλες τοΰ περιοδικού μας
τόν άξιότιμον κ. Νομάρχην Βοιωτίας γιά τήν ευγενική του προσφορά 

προς τήν Λέσχην μας.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ 31.12.69

"Οπως είχε προγραμματισθή, τήν παραμονή τής Πρωτοχρο
νιας ή Λέσχη μας διωργάνωσε τόν ετήσιο χορό της στήν άνω
αίθουσα τοΰ  Καφέ — Ζαχαροπλαστείου.

Ή ειδικώς μετακληθεϊσα άπό τήν Αθήνα ορχήστρα των «Α-
ΝΟΝΥΜΑ SONG», πλαισιωμένη άπό τό κουαρτέτο τών«ΘΙ_Ι
GRECI», χάρισε τό κέφι στούς παρευρεθένιες ολόκληρη τή
βραδυά.

Τήν χοροεσπερίδα τής Λέσχης μας έτίμησαν διά τής παρουσίας 
των ö Νομάρχης Βοιωτίας κ. Άναστ. Λεβίδης, ό Δήμαρχος 

Διστόμου και ή κ. Άθ. Μπάρλου, ό Διευθυντής τοΰ Εργοστασίου 

μας και ή κ. Paul και πλήθος μελών.
Γιά τήν άρτια διοργάνωσι τής χοροεσπερίδος οφείλονται

συγχαρητήρια στόν Αντιπρόεδρο τής Λέσχης κ. Κ. θεοδωρό-
πουλον και στόν Ταμία κ. Γ. Καρυδιάν.

J5otre <£lub

MEDEON
Les manifestations de notre Club du 15.9.69

au 15.1.70 sont, par sections d'activité, les suivantes:

FOOTBALL
En vue des rencontres du Tournoi d'Entreprises,

auquel l'équipe de notre Club participe pour la 3ème
année consécutive, les rencontres amicales ci-après
ont eu lieu et les résultats sont les suivants:
28 septembre: IvUdéon — Kendavros deKorydallos	0 - 3 buts
12 octobre : Médéon — PAOK de Kyriaki 5-1 »

28 octobre    : Médéon — Antikyrefs	2-4 »
9 novembre : Médéon — Distomon	3-1 »

23 novembre : Médéon — Erkyna de Lévadia 5-3 »

En outre, des entraînements auxquels participent
plus de 25 joueurs de foot, ont lieu régulièrement tous
les mardis et jeudis sur notre terrain, sous la surveillance 

du nouvel entraîneur M. Aubat.
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BASKET BALL
Le 28 octobre une rencontre a eu lieu entre deux

équipes de notre Club Le match fut remporté par l'équipe

de M Halvatzis sur celle de M Théodoropoulos
par le score de 53-43 points Il est à signaler que les
deux équipes ci-dessus comptaient des joueurs jeunes
qui sont régulièrement entraînés par M Pandelidis

VOLLEY-BALL
Après la finale du Tournoi de Volley des Entreprises

où l'équipe du Club s'est classée seconde ainsi que
nous l'avions annoncé dans notre précédent numéro
toute activité concernant ce sport a été suspendue à
cause du temps Les entraînements reprendront vers
la fin février plusieurs rencontres ayant déjà été prévues

PING-PONG
Le 3.11.1969 a commencé le tournoi intermembres

de ping-pong 30 membres au total ont participé à ce
tournoi divisés en deux équipes Les rencontres ont
été réalisées selon le système ALLER c'est-à-dire
chaque joueur avec tous lesautre sde l'équipe à laquelle
il appartient

Le tournoi fut organisé par un Comité spécial composé

de MM Chr Bozovits Dim Filakouridis Dim
Xanthopoulos George Karydias St Staras et C Delios

Les rencontres ont duré jusqu'au 15.1.70 suivies
par un grand nombre d'amateurs Les résultats de ce
tournoi sont les suivants

Première équipe 1 C Vallas 2 C Thalassinos
3 D Filakouridis 4 St Staras

Deuxième équipe 1 P Brouzos 2 G Karydias
3 P Papadimitriou 4 G Maguioros

Des coupes et médailles ont été remises aux vainqueurs

par le Comité du Club au cours d'une manifestation

organisée à cet effet

PHILATELIE
Depuis la mi-septembre 1969 ont lieu régulièrement

tous les 15 jours dans le local du Club les rencontres
des philatélistes sous la responsabilité de M C Théodoropoulos

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de notre Club s'est dernièrement

enrichie considérablement de 80 nouveaux livres grecs
et français Ainsi le nombre de livres appartenant au
Club s'élève maintenant à 1.200 Il a été parallèlement
commandé un nouveau meuble métallique de rangement

Tous les jeudis soir la Bibliothèque est à la disposition
de tous les membres qui peuvent également se

prêter des livres Ce secteur présente un mouvement
assez important

CONFERENCE
M Anastassios Lévidis Préfet de Béotie invité par

le Comité du Club a donné une conférence le 27 novembre

1969 dans la salle du cinéma Apollon d'Aspra
Spitia sur L'Homme face à son histoire moderne

La conférence pleine d'intérêt fut suivie par une
très nombreuse assistance parmi laquelle ont été remarqués

le Révérend Métropolite de Thèbes et Léva
dia M Nicodimos accompagné du premier syncelle de
la Métropole M léronymos le Préfet de Phocide M
Kastrissios le Président et le Procureur de Première
Instance de Lévadia le Maire de Distomon M Ath
Barlos des fonctionnaires supérieurs de la Préfecture
de Béotie les professeurs du Gymnase d'Aspra Spitia
des représentants de la Société ALUMINIUM DE GRECE
avec le Directeur de l'Usine M Paul les représentanst

des associations et organisations locales et plusieurs
autres personnes

A l'issue de cette conférence la Direction de la
Société et le Comité du Club ont reçu les invités au
Café-Pâtisserie d'Aspra Spitia

Le Comité du Club exprime ici ses vifs remercier
ments à M le Préfet pour son noble geste en faveu
de notre Club

LE BAL DU 31 12.69
Notre Club a organisé son bal annuel qui a eu lieu

la veille du Nouvel An dans la salle du premier étage
du Café-Patisserie

L'orchestre ANONYM A SONG et le quartette
GLI-GRECI venus d'Athènes à cette occasion ont

été très appréciés et ont créé une ambiance de bonne
humeur

M Anast Lévidis Préfet de Béotie le Maire de
Distomon et Mme Äthan Barlos le Directeur de notre
Usine et Mme Paul ont honoré de leur présence le
bal de notre Club ainsi que nombreux membres du Club

Nous félicitons le Vice-Président du Club M Théodoropoulos

le Trésorier M Karydias pour l'organisation
impéccable et la réussite de ce bal
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Ό Γάλλος Πρέσβυς κ Bernard Durand αριστερά
απευθύνει χαιρετισμον ττρός τους συγκεντρωθέντος στό
Καφενεϊον Ζαχαροττλαστεΐον των Ασπρων Σπιτιών
κατά την διάρκεια τοϋ απεριτίφ πού ώργάνωσε ή Εταιρία

έπ ευκαιρία της επισκέψεως του στό Εργοστάσιο
και τά Ασπρα Σπίτια Δεξιά ό Πρόεδρος τοϋ Δ Σ κ
Marchandise ή κ Durand και ό Διευθυντής τοϋ

Εργοστασίου

καί ή κ Paul

L'Ambassadeur de France M Bernard Durand à
gauche s'adresse aux invités au Café-Pâtisserie
pendant l'apéritif organisé par la Société à l'occasion

de sa visite à l'Usine et à Aspra Spitia A droite
M Marchandise Président du Conseil d'Administration

Mme Bernard Durand M Paul Directeur
de l'Usine et Mme Paul

Ό Προϊστάμενος τοϋ συγκροτήματος άλουμίνας κ David

εξηγεί τήν λειτουργίαν των φίλτρων της λευκής
διηθίσεως στόν Γάλλο Πρέσβυ καί τήν κ Durand καθώς

καί στήν κ Marchandise Δεξιά συζητούν οί κκ
Marchandise Massel καί Paul

M David Chef du Groupe Alumine explique le
fonctionnement de la filtration blanche à M l'Ambassadeur

de France et à Mme Bernard Durand
ainsi qu'à Mme Marchandise A droite MM Marchandise

Massol et Paul



Ό Νομάρχης Βοιωτίας κ Αν Λεβίδης κόβει την κυανόλευκη

ταινία και εγκαινιάζει τήν Β Γεωργική ΊΕκθεσι
Λεβαδείας Δεξιά ό Σεβ Μητροπολίτης ©ηβων και Λε
βαδείας κ Νικόδημος και αριστερά ό Στρατ Διοικητής
Βοιωτίας ταξίαρχος κ Κουμαριανός και ό Νομάρχης
Φωκίδος κ Καστρήσιος

Le Préfet de Béotie M An Levidis coupant le ruban

bleu et blanc lors de l'inauguration de la 2ème
Exposition Agricole de Levadia A droite le Métropolite

de Thèbes et Levadia M Nicodimos et à
gauche le Général M Koumarianos Commandant
la région militaire de Béotie et M Kastrissios
Préfet de Phocide
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Στιγμιότυπο άττό την γιορτή της A.B. Αντίκυρας. Διακρίνεται 
ό Σεβ. Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Χρυσόστομος καί,

αριστερά, οι Νομάρχαι Βοιωτίας και Φωκίδος κκ. Λεβίδης 
καί Καστρήσιος, ό Δήμαρχος Διστόμου κ. Μπάρλος

καί ό Διοικητής της Βάσεως Σμήναρχος κ. Βασιλάκης.

Un instantané de la fête de la Base Aérienne d'An-
tikyra. L'on remarque le Métropolite de Phocide,
M. Chryssostomos et, à gauche, les Préfets de
Béotie et de Phocide, MM. Levidis et Kastrissios,
le Maire de Distomon M. Barlos et le Commandant
de la Base, le Colonel Vassilakis.

Πλήθος κόσμου έσπευσε στήν Παραλία τών "Ασπρων
Σπιτιών τήν ήμερα τών Θεοφανείων, για νά παρακολούθηση 

την ρΐψι τοΰ σταυρού στήν θάλασσα.

Une foule nombreuse s'était massée sur la plage
d'Aspra Spitia le jour de l'Epiphanie pour assister
au lancement de la croix dans la mer.

Τήν Πέμπτη 12.2.70, τό Γαλλικό Σχολείο Παιδοπόλεως
ώργάνωσε μια πραγματικά όμορφη έκδήλωσι, όπου δάσκαλοι 

καί μαθηταί ήσαν ντυμένοι μέ άποκρηάτικες φορεσιές. 

Στήν φωτογραφία, μια ομάδα άττό μικρούς μαθη-
τάς, πού έχουν μεταβληθή σε Ινδιάνους, σέ κάου-μπόϋ,
σε Ζορρό...
Le jeudi 12.2.70, l'Ecole de Paidopolis a organisé
une très belle petite fête pour laquelle professeurset élèves s'étaient déguisés. Sur notre photo, un
groupe de petits élèves transformés en Indiens, cowboys, 

Zorro. . .
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ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ POUR CONNAITRE NOTRE USINE

Αττοψις toö Γραφείου Μελετών Vue du bureau d'études

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

SERVICES TECHNIQUES
GENERAUX

Στό σημερινά τεύχος συνεχίζομε την γνωριμία

μας με τις Γενικές Τεχνικές Υπηρεσίες
του Εργοστασίου μας παραθέτοντας τό δεύτερο

καί τελευταίο μέρος τοϋ σχετικού άρθρου

Nous publions dans le présent numéro
la deuxième et dernière partie de l'article
concernant les Services Techniques Généraux

TA ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Τό τμήμα αύτό συγκεντρώνει ενα δυναμικό πολύ

σημαντικό πού σήμερα ξεπερνά τα 120 άτομα και
πρόκειται να αύξηθή μέ τήν έπέκτασι τοΰ Εργοστασίου

μας Οί δραστηριότητες τοΰ τμήματος των Νέων
Εργων είναι πολύμορφες καί μπορούν σχηματικά

να παρουσιασθούν ώς εξής

LES TRAVAUX NEUFS
Cette section regroupe des effectifs très

importants actuellement plus de 120 personnes
mais dont le nombre est appelé à augmenter

avec l'extension de notre usine Les tâches
des Travaux Neufs sont multiples et peuvent
être schématisées de la manière suivante
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— Διαχείρισις των πιστώσεων τών Νέων Εργων
και έλεγχος τών πραγματοποιούμενων δαπανών

— Προγραμματισμός τών εργασιών συναρμολο
γήσεως μοντάζ σύμφωνα μέ τις ημερομηνίες παραδόσεως

τοΰ ύλικοΰ
— Προσδιορισμός τών αναγκών σε προσωπικό

και εργαλεία για τήν πραγματοποίησι τοΰ προγράμματος
τών Νέων Εργων

—Άνάθεσις παραγγελιών υπεργολαβίας και έλεγχος

της έκτελέσεως αύτών άπό τους εργολάβους
— Πραγματοποίησις του προγράμματος της επεκτάσεως

Τό τμήμα αυτό διαθέτει πολλούς εργοδηγούς
οί όποιοι είναι επιφορτισμένοι να συντονίζουν τις
δραστηριότητες τών εργοταξίων και να επιλύουν τα
ποικίλα τεχνικά προβλήματα πού ανακύπτουν κατά
τήν διάρκειαν του μοντάζ Οί έργασίες εκτελούνται
γενικώς άπό εργολάβους εκτός τοΰ εργοστασίου

Λόγω τής μεγάλης σπουδαιότητος τών εργασιών
τής επεκτάσεως τό τμήμα αύτό τών Νέων Εργων
άπεχωρίσθη άπό τις Γενικές Τεχνικές Υπηρεσίες και
ήδη άποτελεΐ αυτόνομη Υπηρεσία

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τό γραφείο αύτό διαθέτει μια δεκάδα περίπου άπό

σχεδιαστάς καΐ μελετητάς Πέραν άπό τις μελέτες
πού άναλαμβάνει για τροποποιήσεις καί γιά καινούργιες

εγκαταστάσεις τό Γραφείο Μελετών παίζει πολυάριθμους

ρόλους πολύ σημαντικούς
—Άρχειοθέτησις τών σχεδίων καί εγγράφων πού

ϊίχουν παραληφθή στό εργοστάσιο Άγ Νικολάου
Γιά τόν σκοπό αύτό διαθέτει ενα εύρετήριο μέ καρτέλ
λες πού επιτρέπει τήν άνεύρεσι οποιουδήποτε σχεδίου

ή εγγράφου τό όποιο θέλουμε να συμβουλευθούμε

Ό κ Μενοϋνος άπό τούς αρχαιότερους σχεδιαστάς τοϋ
Γραφείου Μελετών αφοσιωμένος στην έκτέλεσι κάποιου
σχεδίου

M Menounos un des plus anciens dessinateurs du
Bureau d'Etudes travaillant sur un plan

Οί KK Κοροδήμος καί Κεφάλας τοποθετούν τόν άξονα
ενός ανυψωτικού μηχανήματος τό όποιο υπέστη γενική
επισκευή

MM Korodimos et Kefalas travaillant à la révision
générale d'un engin de levage

— Gestion des crédits de Travaux Neufs et
contrôle de l'engagement des dépenses

— Etablissement des plannings de montage
en fonction des dates prévues de livraison du
matériel

— Définition des besoins en personnel et en
outillage pour la réalisation des programmes
de Travaux Neufs

— Passation des marchés de sous-traitances
et contrôle de la réalisation de ces marchés

par les entreprises
— Réalisation des programmes d'extension
Cette section dispose de plusieurs conducteurs

de travaux qui sont chargés de coordonner
les activités des chantiers et de résoudre

les nombreux problèmes techniques qui se
posent au moment du montage Les travaux
sont en général effectués par des entreprises
extérieures à l'usine

Compte tenu de l'importance des travaux
d'extension cette section des Travaux Neufs
vient d'être détachée des S T G et forme maintenant

un service autonome

LE BUREAU D'ETUDES
Il dispose d'une dizaine de dessinateurs et

projecteurs En plus des études de modification
et de nouvelles installations qu'il entreprend

le Bureau d'Etudes a plusieurs rôles
très importants

— Archivage des plans et documents reçus
à l'usine de St Nicolas A cette fin il dispose
d'un fichier qui permet de retrouver n'importe
quel plan ou document que l'on désire consulter
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—Αναπαραγωγή και έκτύπωσις τών σχεδίων
— Συλλογή τεχνικών πληροφοριών άπό διάφορα

δελτία και περιοδικά στα όποια εγγράφεται συνδρομητής
και τά όποια διανέμει στίς διάφορες υπηρεσίες

τοΰ Εργοστασίου
Τό Γραφείο Μελετών εχει επίσης δημιουργήσει

μια τεχνική βιβλιοθήκη δπου μπορούμε να συμβουλευθούμε

βασικά ή ειδικά συγγράμματα

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τό Συνεργείο απασχολεί 32 άτομα και εΐναι επιφορτισμένο

μέ την συντήρησι τών μηχανημάτων φορ
τοεκφορτώσεως γερανοί περονοφόρα οχήματα οχήματα

έλξεως ρυμούλκες κ λ π τών φορτηγών καΐ
τών υπηρεσιακών αύτοκινήτων καθώς και μέ τόν περιοδικό

έλεγχο τών αεροσυμπιεστών Τυχαίνει επίσης

νά συντηρή ακόμη καί ιδιωτικά αυτοκίνητα
Kai έδώ άκόμη ό ρόλος τών Γενικών Τεχνικών

Υπηρεσιών εΐναι πολύ σημαντικός και άντιπροσω
πεύει ενα βαρύ καθήκον αν ληφθούν ύπ όψιν οΐ πολυάριθμες

βλάβες πού συμβαίνουν στό ύλ'κό πού
αναφέραμε Πράγματι μέ τις καταστρεπτικές σκόνες
πού εΐναι συχνές στό Εργοστάσιο καί παρά τό

φιλτράρισμα

του αέρος πριν άπό την εισαγωγή οΐ κινητήρες

και οί άεροσυμπιεσταί φθείρονται καί χρειάζονται

συνεχή συντήρησι
Μετά τήν πρόσφατη έπέκτασί του τό συνεργείο

διαθέτει μ;ά αίθουσα κινητήρων πολύ καλά έξωπλι
σμένη μέσα στήν όποία γίνονται οί έπιθεωρήσεις
τών κινητήρων τών άεροσυμπιεστών τών κιβωτίων
ταχυτήτων κ λ π

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
Εΐναι έπιφορτισμένη μέ δύο διαφορετικές εργασίες

— Τήν άποθήκευσι ή όποία συνίσταται στήν έν
απόθεσι τήν διατήρησι τήν παράδοσι καί τήν λογιστική

παρακολούθησι τοΰ υλικού πού βρίσκεται
μέσα στήν άποθήκη γνώσις του αποθέματος

Ό κ Κωνσταντέλλος κατά τήν διάρκεια μιας απογραφής
στό πάρκο τής Γεν Αποθήκης
M Constantellos au cours d'un inventaire dans le
parc du Magasin Général

Αποψις τής αιθούσης κινητήρων του Συνεργείου Οχημάτων

ΟΊ κ κ Ταγκαλέγκας Βορβέας καί Νικολάου απορροφημένοι

άπο τήν εργασία τους

Vue de l'atelier moteurs du garage MM Tagalegas
Vorveas et Nicolaou absorbés par leur travail

— Reproduction et tirage des plans
— Documentation abonnement aux revues

et diffusion de ces revues dans les différents
services de l'usine

Le Bureau d'Etudes a également constitué
une bibliothèque technique où l'on peut consulter

des ouvrages de base ou des ouvrages
spécialisés

LE GARAGE
Il emploie 32 personnes et il est chargé de

l'entretien des engins de manutention grues
engins à fourches tracteurs remorques
des camions et des voitures de service de l'usine

ainsi que des révisions des compresseurs
Il lui arrive le cas échéant d'entretenir également

les voitures particulières
Là encore le rôle des STG est très important

et représente une lourde tâche compte
tenu des nombreuses pannes qui se produisent

sur ces matériels
En effet avec les poussières très abrasives

qui sont fréquentes sur l'usine et malgré une
filtration de l'air d'aspiration les moteurs ou
compresseurs s'usent rapidement et nécessitent

un entretien permanent
Depuis une extension récente le garage

possède un atelier moteur bien équipé dans
lequel sont entreprises les révisions des moteurs

compresseurs boîtes de vitesse
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Αττοψις τοϋ ξυλουργείου. Οί κκ. Γραντζιώτης, Όρψανό-
πουλος και Μαστρομανώλης... έπ'ι το έργον!

Vue de l'atelier menuiserie. MM. Grantziotis, Orfa-
nopoulos et Mastromanolis au travail.

— Την διαχείρισι των αποθεμάτων, πού έχει σαν
σκοπό να έξασφαλίζη ορθολογιστικά την έπαναπρο-
μήθεια των ανταλλακτικών. Αύτός είναι χωρίς αμφιβολία 

ö ττιό σπουδαίος ρόλος- της Γενικής Αποθήκης, 
διότι τα ανταλλακτικά κοστίζουν ακριβά και

αντιπροσωπεύουν μια σοβαρή έπιβάρυνσι σαν ακινητοποιημένα 

κεφάλαια.
Σήμερα τα αποθέματα τής Γενικής Αποθήκης

υπολογίζονται σε περισσότερο άπό 70 εκατομμύρια
δραχμές, ό άριθμός των διαφόρων ειδών είναι περίπου 

27.000 ! ! και ή άξία τών εισαγωγών και εξαγωγών
κάθε μήνα ανέρχεται περίπου σέ 4,5 εκατομμύρια
δραχμές.

Ό εντυπωσιακά μεγάλος άριθμός τών ειδών δικαιολογείται 

άπό τήν γεωγραφική άπομόνωσι τοϋ

Εργοστασίου, πού επιφέρει πολύ συχνά καθυστερήσεις 

στήν άφιξι τοϋ ύλικοΰ, οί όποιες προστίθενται
στις προθεσμίες παραδόσεως, πού εχει ζητήσει ό
προμηθευτής.

Μέ τις προϋποθέσεις αύτές είναι άπαραίτητο νά

ύπάρχη ενα άπόθεμα άπό ώρισμένα άνταλλακτικά,
τά όποϊα, αν και φθείρωνται πολύ σπάνια, επιφέρουν
σοβαρή άπώλεια σέ περίπτωσι διακοπής τής λειτουργίας 

μιας εγκαταστάσεως.
Ή ΰποχρέωσι αΰτή τής υπάρξεως ένός μεγάλου

αριθμού είδών, πού άποτελοϋν άπόθεμα άσφαλείας,
άπαιτεϊ σημαντικά μέσα άποθηκεύσεως. Ή Γενική
Αποθήκη διαθέτει ενα έστεγασμένο χώρο και μία
άκάλυπτη εκτασι μέ εντυπωσιακές διαστάσεις, δπου

LE MAGASIN GENERAL
II est chargé de 2 fonctions distinctes:
Le magasinage qui consiste à entreposer,

entretenir, délivrer et comptabiliser le matériel
se trouvant dans le magasin (connaissance du
stock).

La géstion des stocks qui consiste à assurer
le réapprovisionnement rationnel des pièces de
rechange. C'est sans aucun doute le rôle le
plus important du Magasin Général, car les rechanges 

coûtent cher et correspondent à une
lourde charge d'argent immobilisé.

Actuellement, le stock du Magasin Général
représente plus de 70 Millions de Drachmes,
le nombre d'articles différents est d'environ
27.000!!, les entrées et sorties mensuelles s'établissent 

en valeur à environ 4,5 Millions de
Drachmes.

Ce nombre impressionnant d'articles se justifie 

par l'isolement géographique de l'usine,
qui entraîne très souvent des délais d'acheminement 

du matériel qui sont très longs et qui
viennent s'additionner aux délais demandés par
les fournisseurs.

Il est dans ces conditions, nécessaire de
posséder un certain nombre de pièces de rechange 

qui, même si elles ne se détériorent que
très rarement, causent une pèrte grave lorsque
l'arrêt se produit.

Cette obligation de posséder un grand nombre 

d'articles qui constituent un stock de sécurité, 

nécessite des moyens de stockage importants. 

Le Magasin Général dispose d'une
surface couverte et d'un parc de dimensions
impressionnantes et dans lesquels sont soi-

Γενική Αποθήκη. Ό κ. Καρούζος συμβουλεύεται ξανά
τό Δελτίο Εξαγωγής, για νά βεβαιωθή, οτι παραδίδει
τό σωστό ανταλλακτικό.

Magasin Général. M. Karouzos vérifiant un bon de
sortie avant la livraison d'une pièce.
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είναι τακτοποιημένα και άριθμημένα μέ προσοχή ολα
τα είδη ώστε να καθίσταται δυνατή ή ταχεία άνεύ
ρεσίς τους

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Ή Υπηρεσία αυτή δεν περιλαμβάνει παρά μόνον

ελαχίστους εργαζομένους Έν τούτοις ό ρόλος της
είναι βασικός για τήν καλή λειτουργία του συνόλου
των δραστηριοτήτων τοΰ Εργοστασίου Εΐναι στην
πραγματικότητα υπεύθυνη για τήν συντήρησι των
πηγαδιών αντλιοστάσια έλεγχος παροχών κλπ
και για τήν διανομή τοΰ ϋδατος στό Εργοστάσιο και
τους Οικισμούς συντήρησις τοΰ δικτύου διανομής
και έλεγχος της ποιότητος τοΰ διανεμομένου ύδατος

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Το Ξυλουργείο διαθέτει πολυάριθμες έργαλειο
μηχανές για τήν έπεξεργασία τοΰ ξύλου και σχεδόν
δλα τά τμήματα τοΰ Εργοστασίου προστρέχουν στις
υπηρεσίες του για τήν κατεργασία ΰλικών πού εΐ
vaL άπαραίτητα στήν παραγωγή ή στήν συσκευασία

Τό Συνεργείο τών Οικοδόμων εΐναι υπεύθυνο
για τό σύνολο τών εργασιών Πολιτικού Μηχανικού
πού γίνονται στό Εργοστάσιο κα'ι οι όποιες στό
σύνολο σχεδόν τών περιπτώσεων εκτελούνται άπό
εξωτερικούς εργολάβους Περιλαμβάνει έπίσης μερικούς

τεχνίτες φούρνων τών οποίων αποστολή είναι

ή συντήρησις τών πλινθόκτιστων μερών τών διαφόρων

φούρνων τοΰ Εργοστασίου

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Στίς Γενικές Τεχνικές Υπηρεσίες εχει έπίσης άνα

τεθή ή ευθύνη για τήν ομάδα άμεσου επεμβάσεως τοΰ
Εργοστασίου μας

Μέ 42 έθελοντάς καλά έξησκη μένους καθώς και
μέ ύλικά μέσα καλά προσαρμοσμένα ή όμάδα τών
πυροσβεστών μπορεί να αντιμετώπιση επικίνδυνες
καταστάσεις και νά έπέμβη άποτελεσματικά οπως
έξ άλλου τό εχει άποδείξει σέ πολλά περιστατικά

gneusement numérotés et rangés tous les articles

afin de pouvoir les trouver rapidement

LE SERVICE DES EAUX
Il ne comprend qu'un effectif très réduit son

rôle est cependant essentiel pour la bonne
marche de l'ensemble des activités de l'usine
Il est en effet responsable de l'entretien des
puits stations de pompage contrôle des débits

et de la distribution de l'eau à l'usine
et dans les Cités entretien des réseaux de
distribution contrôle de la qualité des eaux
distribuées

L'ATELIER DE MENUISERIE ET DE
MAGONNERIE

L'Atelier de Menuiserie dispose de plusieurs
machines-outils pour le travail du bois et à
peu près tous les ateliers de l'usine ont régulièrement

recours à ses services pour l'exécution
de matériels nécessaires aux fabrications

ou aux emballages
L'Atelier de Maçonnerie est responsable de

l'ensemble des travaux de Génie Civil faits sur
l'usine qui sont dans la grande majorité des
cas exécutés par des entreprises extérieures

Il comprend également quelques fumistes
dont le rôle est d'entretenir le briquetage des
différents fours de l'usine

LE SERVICE INCENDIE
Aux STG est également rattachée la responsabilité

de l'équipe d'intervention de notre
usine

Avec 42 pompiers bénévoles bien entraînés
ainsi qu'avec un matériel bien adapté l'équipe

de pompiers peut faire face à des situations

critiques et intervenir efficacement comme
elle l'a d'ailleurs montré en plusieurs circonstances
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ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ
17.	8.69   Ό κ. Βασίλειος Μανδάνης, της Υπηρεσίας Συντη¬

ρήσεως, κα'ι ή Δις Αθανασία Μπακαλέξη.
31. 8.69   Ό κ. Εύθύμιος Πατάκας, της Άλουμίνας, και ή Δις

Βιολέττα Κονιάκου.
2.11.69 Ό κ. Βασίλειος Χρηστάκης, της Άλουμίνας, και ή

Δις Ελευθερία Τσάτσου.
9.11.69 Ό κ. Παναγιώτης Παπαγεωργίου, της Ηλεκτρολογικής 

Υπηρεσίας, και ή Δις Ροδάνθη Σουραφή.
7. 12.69 Ό κ. Βελισσάριος Καραμελισσάρης, τής Υπηρεσίας

Συντηρήσεως, και ή Δις Αθανασία Τριαντάφυλλου.
4. 1.70 Ό κ. Ιωάννης Μαρκόπουλος, Μηχανικός τής Υπηρεσίας 

Μέτρων και Ρυθμίσεων, και ή Δις Παρασκευή 

— Εύαγγελία Σταυριανάκη.II. 1.70 Ό κ. Ιωάννης Ρεστέμης, τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως, 
και ή Δις Μαρία Μωραΐτου.

18.	1.70   Ή Δις Λουκία Μαυρομμάτη, τής Γενικής Διευθύν¬
σεως, και ό κ. Δημήτριος Δαγρές.

21. 2.70   Ό κ. Λάζαρος Χαλβατζής, βοηθός ΆρχιεργοδηγοΟ
τοϋ Τμήματος Φορτοεκφορτώσεων και Μεταφορών,
και ή Δις Ρούλα Καστανίδου, Γραμματεύς τής Υπηρεσίας 

Άλουμίνας.

ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
27.	6.69    Γυιό. Ή κ. και ό κ. Γεώργιος Βασιλακόπουλος, τής

"Υπηρεσίας Συντηρήσεως.
21. 7.69    Γυιό. Ή κ. και ό κ. Παναγιώτης Καραγκίκας, τοϋ

Χυτηρίου.
30.	8.69    Κόρη. Ή κ. και ό κ. Λάζαρος Πεχλιβανίδης, τοϋ

Αλουμινίου.
31.	8.69    Κόρη. Ή και ό κ. Δημήτριος Σκόνδρας, τοϋ Αλου¬

μινίου.
13. 9.69 Γυιό. Ή κ. κα'ι ό κ. Λουκάς Κακαρέπης, τής Ηλεκτρολογικής 

"Υπηρεσίας.
17. 9.69 Κόρη. Ή κ. κα'ι ό κ. Χριστόδουλος Ρέντζος, Εργοδηγός 

Αλουμινίου.
17. 9.69 Γυιό. "Η κ. και ό κ. Ιωάννης Σερπάνος, τής Ηλεκτρολογικής 

"Υπηρεσίας.
19.	9.69    Γυιό. Ή κ. κα'ι ό κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου, τής

Ηλεκτρολογικής "Υπηρεσίας.
21. 9.69    Κόρη. Ή κ. και ό κ. Παναγιώτης Κοβούσης, Εργοδηγός 

Αλουμινίου.
21. 9.69    Κόρη. Ή κ. και ό κ. Γεώργιος Παναγώτας, των

Ηλεκτροδίων.
21. 9.69 Κόρη. Ή κ. και ό κ. Γεώργιος Κοτσάς, τής Άλουμίνας.

24. 9.69 Κόρη. Ή κ. κα'ι ό κ. Νικόλαος Τσιουρής, των "Ηλεκτροδίων.

28.	9.69    Γυιό. Ή κ. κα'ι ό κ. Βύρων Παπαδόπουλος, τοϋ
Χυτηρίου.

29.	9.69    Κόρη. Ή κ. κα'ι ό κ. Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης, τής
Άλουμίνας.

2.10.69    Γυιό. Ή κ. κα'ι ό κ. Ευάγγελος Γεωργίου, των Ηλεκτροδίων.

4. 10.69 Κόρη. Ή κ. κα'ι ό κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, των
Ηλεκτροδίων.

11.10.69 Γυιό. Ή κ. κα'ι ό κ. Αντώνιος Πρίντεζης, Εργοδηγός 
τής "Υπηρεσίας Μέτρων κα'ι Ρυθμίσεων.

12.10.69 Κόρη. Ή κ. και ό κ. Χαράλαμπος Καπερώνης, τοϋ
Χυτηρίου.

18.10.69 Γυιό. Ή κ. κα'ι ό κ. Δήμος Παπαδημητρόπουλος,
τοϋ Χυτηρίου.

22. 10.69    Κόρη. Ή κ. κα'ι ό κ. Κωνσταντίνος Σιδέρης, τής
"Υπηρεσίας   Φορτοεκφορτώσεων   κα'ι Μεταφορών.

22. 10.69    Κόρη. Ή κ. και ό κ. Λάζαρος Σούλης, τών Διοικητικών 

"Υπηρεσιών.
24.10.69    Γυιό. Ή κ. και ό κ. Παναγιώτης Κοροδήμος, τής

"Υπηρεσίας Συντηρήσεως.
24.10.69    Γυιό. Ή κ. και ό κ. Γεώργιος Ψαθάς, τής Άλουμίνας.

28. 10.69 Γυιό. Ή κ. και ό κ. Αθανάσιος Καρούζος, τοϋ Αλουμινίου.

31 . 10.69 Γυιό. Ή κ. κα'ι ό κ. Jean Marès, Προϊστάμενος τής
"Υπηρεσίας Ηλεκτροδίων. Τόν ώνόμασαν Guillaume.

1.	11.69    Κόρη. Ή κ. κα'ι ό κ. Αλέξανδρος Μπουρλής, τοϋ
Χυτηρίου.

2.11.69 Κόρη. Ή κ. κα'ι ό κ. Κωνσταντίνος Τσεκούρας,
τοϋ  Τμήματος  Παραγωγής Ενεργείας.

15.	1 1 .69    Κόρη. Ή κ. και ό κ. Γεώργιος Κατής, τοϋ Αλουμι¬
νίου.

15.11 .69    Γυιό. Ή κ. και ό κ. Νικόλαος Ψύχας, τοϋ Χυτηρίου.
16.	1 1 .69    Κόρη. Ή κ. κα'ι ό κ. Θεόδωρος Μποσκλαβίτης, τοϋ

Αλουμινίου.
22.11.69 Γυιό. Ή κ. και ό κ. Κωνσταντίνος Θαλασσινός,

Εργοδηγός Αλουμινίου.
8.12.69 Κόρη. Ή κ. και ό κ. Νικόλαος Χατζηράπτης, Μηχανικός 

Βωξιτοφόρου.
9.12.69 Κόρη. Ή κ. κα'ι ό κ. Μάρκος Θεοδωράκης, τής

Άλουμίνας.
10.12.69 Γυιό. Ή κ. κα'ι ό κ. Διονύσιος Μαρούδας, τοϋ Αλουμινίου.

22.12.69 Δίδυμα άγόρια ! Ή κ. κα'ι ό κ. Λεωνίδας Σαραντί-
δης,  Εργοδηγός Αλουμινίου.

2.	1.70    Γυιό. "Η κ. κα'ι ö κ. Δημήτριος Ζάμπαλος, τοϋ Λο¬

γιστηρίου.4. 1.70 Γυιό. Ή κ. κα'ι ό κ. Ιωάννης Γκελεστάθης, τής Άλουμίνας.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καλωσορίζομε τούς νεοπροσληφθέντες στην "Εταιρία μας
μετά τις 15.9.69 και τούς εύχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Στό Χηιιεΐο: Χάιδω Μουχτιδιώτου (παρασκευάστρια) και
Νικόλαος Μαργαρίτης (δειγματολήπτης).

Στό Αλουμίνιο : Δημήτριος Οικονόμου, Αθανάσιος Καπα-
ρός, Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, Ζαχαρίας Καρούζος,
Λουκάς Κακαλιάς, Στέφανος Δωβόρης, Χρήστος Αρβανίτης,
Βασίλειος Ρήγας (έργατοτεχνϊτες ) και Σπυρίδων Άγγελάκης,
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Κωνσταντίνος Ίγγλέσης Παναγιώτης Γαλάνης Νικόλαος
Λαγογιάννης Γεώργιος Λυμττέρης Αθανάσιος Μαντούκας
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος Αντώνιος Παπαδόπουλος Ζαχαρίας

Λίλης Ιωάννης Ζωγραφάκης Ιωάννης Νιζαμίδης
Φίλιππος Μιχαλόπουλος Αθανάσιος Κουτσούβας Σταύρος
Πίκουλας Δημήτριος Ρεπούλιος Γεώργιος Συμεωνίδης Στυλιανός

Σταύρου Εργοδηγοί ϋπό έκπαίδευσιν
Στήν Υπηρεσία Προμηθειών Ελλη Σοφούλη υπάλληλος —

δακτυλογράφος Νίκη Θεοδωροπούλου δακτυλογράφος
και Φαίδων Καλλίτσης υπάλληλος

Στις Διοικητικές Υπηρεσίες Anne-Marie Cousin Στέφανος
Ζηνόπουλος υπάλληλοι και Ghislaine Maffre νηπιαγωγός

Στήν Άλουμίνα Δημήτριος Έλευθέρογλου τοπογράφος
στό τμήμα Βωξιτών Αγγελική Παπαδάτου σχεδιάστρια
στό τμήμα Βωξιτών και Αικατερίνη Σοφούλη δακτυλογράφος

Στό Χυτήριο Στέφανος Καζούλλης και Γεώργιος Ίγγλέσης
Μηχανικοί

Στις Γενικές Τεχνικές Υπηρεσίες Παναγιώτης Σπανός
τεχνίτης οχημάτων

Στό Λογιστήριο Παύλος Ξανθόπουλος χειριστής διατρ
δελτίων

Στήν Υπηρεσία Μέτρων και Ρυθμίσεων Ιωάννης Μαρκόπουλος

Μηχανικός και Βησσαρίων Κατωπόδης έργατοτε
χνίτης

Στόν Ελεγχο Διαχειρίσεως Θεοδώρα Αντωνοπούλου
γραμματεύς

ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Κατόπιν προτάσεως του Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας

Χυτηρίου ö κ Άλέξ Χατζηνικολαίδης προήχθη εις τόν βαθμόν
του Βοηθού Άρχιεργοδηγοϋ τοϋ Χυτηρίου στις 22 Σεπτεμβρίου

1969

ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Στις 31 Οκτωβρίου 1969 άπεχώρησε τής ύπηρεσίας λόγω
συνταξιοδοτήσεως ό υπάλληλος τής Γενικής Αποθήκης κ
Edmond Giraud

Κατά τήν διάρκεια ένός άπεριτίφ πού προσεφέρθη στό
Καφενείο — Ζαχαροπλαστείο των Ασπρων Σπιτιών οί πολυπληθείς

φίλοι του και οί συνάδελφοι του τόν άπεχαιρέτησαν
και τοϋ εύχήθηκαν μιά μακρά και εύτυχισμένη σύνταξι

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ

Οπως κάθε χρόνο ή Εταιρία διωργάνωσε μιά Χριστουγεννιάτικη
γιορτή στόν κινηματογράφο Απόλλων τών Ασπρων

Σπιτιών γιά τά παιδιά τοϋ προσωπικού τοϋ Εργοστασίου στις
22 και 23 Δεκεμβρίου 1969 Ό κ De Fleurieu διεβίβασε πρός
τά παιδιά και τις οίκογένειές τους τις ευχές τής Εταιρίας και
παρέστη στή διανομή τών δώρων και τις άλλες έκδηλώσεις

Πρωτοτυπία τής εφετινής γιορτής ήταν ή έμφάνισις άπό
σκηνής ένός ταχυδακτυλουργού και ένός κλόουν πού διεσκέ
δασαν μέ τήν παράστασι τους όχι μόνον τά παιδιά άλλά και τούς
μεγάλους

Από τόν διάκοσμο τής αιθούσης τήν γενική προσοχή συγκέντρωσε

μιά πολύ ώραία φάτνη σέ φυσικό σχεδόν μέγεθος
έργο τοϋ κ Μπακούρου ύπαλλήλου τής Υπηρεσίας Οικισμού

ΓΙΟΡΤΕΣ

Στις 29 Δεκεμβρίου 1969 έγινε ή καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη
γιορτή τοϋ Προσωπικού τής Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας

και τής Υπηρεσίας Μέτρων και Ρυθμίσεων μέσα στήν
αίθουσα τοϋ ήλεκτρολογικοϋ συνεργείου Κατά γενική ομολογία

ή έφετινή γιορτή ήταν ή καλύτερη άπό όλες τις προηγούμενες

Τό προσωπικό τών Γενικών Τεχνικών Υπηρεσιών συγκεντρώθηκε
στό κεντρικό συνεργείο στις 31 Δεκεμβρίου 1969

και μέσα σέ μιά εγκάρδια ατμόσφαιρα μοιράσθηκαν συμβολικά
δώρα και τσούγκρισαν όλοι τά ποτήρια γιά ένα χαρούμενο και
ευτυχισμένο 1970

Έξ άλλου στις 6 Ιανουαρίου 1970 έγινε τό κόψιμο τής πίττας

τής Ύπηρεσίας Προμηθειών πού πρόσφατα μετεφέρθη άπό
τήν Αθήνα στό Εργοστάσιο Ετσι στις πρωτοχρονιάτικες εύχές
προσετέθησαν τά καλωσορίσματα και οί εύχές γιά τήν άπρόσκο
πτη και άποδοτική λειτουργία τής Υπηρεσίας

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ Ε Β ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μέ κάθε μεγαλοπρέπεια ή Αεροπορική Βάσις Αντικύρας

έόρτασε στις 8.11.69 τούς Αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ
προστάτας τοϋ σώματος τής Ελληνικής Βασιλικής ΑεροπορίαςΉ τελετή έγινε στόν καταυλισμό τής Μονάδος παρουσία
τών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών τής περιοχής εκπροσώπων

τών Σωματείων και Όργανώσεων άντιπροσώπων
τής Α Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και άλλων προσκε
κλη μένων

Μετά τήν δοξολογίαν εις τήν οποίαν έχοροστάτησεν ό Σεβ
Μητροπολίτης Φωκίδος κ Χρυσόστομος και τήν άνάγνωσιν
τής Ημερησίας Διαταγής οί παριστάμενοι είχαν τήν εύκαιρία
νά ακούσουν τήν σύντομη άλλά έμπνευσμένη ομιλία τοϋ Νομάρχου

Βοιωτίας κ Λεβίδη
Στό τέλος άνέμενε τούς προσκεκλημένους ένας πλούσιος

μπουφές έργον τών συζύγων τών άξιωματικών ύπό τήν έπί
βλεψιν τής συζύγου τοϋ Διοικητού τής Βάσεως Σμηνάρχου κ
Βασιλάκη

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΕΒ ΑΔΕΙ ΑΣ

Μεγάλη έπιτυχία έσημείωσε και εφέτος ή 2α Γεωργική Εκ
θεσις Λεβαδείας στήν οποίαν έλαβε μέρος και ή δική μας Εταιρία

μέ ένα ώραιότατο περίπτερο μέσα στό όποιο είχε έκτεθή
και μιά περίφημη μακέττα τοϋ έργοστασιακοϋ συγκροτήματος
Αγίου Νικολάου

Τά έγκαίνια έγιναν τήν Τετάρτη 22.10.69 άπό τόν Νομάρχην
Βοιωτίας κ Λεβίδην τήν Εταιρία μας δέ άντιπροσώπευσε μιά
όμάδα Μηχανικών και άνωτέρων ύπαλλήλων ύπό τόν Διευθυν
τήν τοϋ Εργοστασίου κ Paul

Ή έκθεσις έμεινε άνοικτή μέχρι τήν Κυριακή 2.11.69 και
συγκέντρωσε μεγάλον άριθμόν έπισκεπτών

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Σημειώνομε πιό κάτω μερικές άπό τις πιό σπουδαίες έπι
σκέψεις πού δέχθηκε τό Εργοστάσιο μας κατά τό τελευταίο
τρίμηνο τοϋ 1969
15.10 69 Επίσκεψις τοϋ Γάλλου Πρέσβεως κ Bernard Durand

17 10 69 Επίσκεψις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής F ri a
8.11.69 Επίσκεψις τοϋ Υφυπουργού Συντονισμού κ Φθε

νάκη
12.11.69 Επίσκεψις 100 Κυπρίων Συνδικαλιστικών Στελεχών

14.11.69 Επίσκεψις έκπροσώπων τοϋ Εμπορικού και Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Πειραιώς
8.12.69 Επίσκεψις τής Σχολής Εθνικής Αμύνης

22.12.69 Επίσκεψις 220 μαθητών τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

μέ τους άξιωματικούς των οί όποιοι έφθασαν
στό λιμάνι τοϋ Εργοστασίου μας μέ δύο άντι

τορπιλικά

ΠΕΝΘΗ
Μέ αληθινή θλίψι τό προσωπικό πληροφορήθηκε τόν θάνατο

4 συναδέλφων και τής συζύγου ένός άλλου πού συνέβησαν

μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα
18 10.69 Ό συνάδελφος Παναγιώτης Γιακουμάτος θϋμα

αύτοκινητικοϋ δυστυχήματος
7.11.69 Ή σύζυγος τοϋ κ Χρ Χριστοδούλου Μηχανικού

τής Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας
5 1.70 Ό συνάδελφος Κωνσταντίνος Καραμπέτσος θϋμα

αύτοκινητικοϋ δυστυχήματος
18 1.70 Ή συνάδελφος Viviane Bodin δασκάλα στό Γαλλικό

Σχολείο τής Παιδοπόλεως ή όποία πέθανε εις
Aix en Provence τής Γαλλίας

4.2.70 Ό συνάδελφος Ιωάννης Παναγιωτΐνος τής Ηλεκτρολογικής

Ύπηρεσίας
Ή ΑΛ — ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ εκφράζει πρός τις οικογένειες

τών θανόντων τήν συμπάθεια όλου τοϋ προσωπικού και τά
ειλικρινή του συλλυπητήρια
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MARIAGES
Nous sommes heureux d'annoncer les mariages

suivants
— de M Vassilios Mandanis du Service Entretien et

Mlle Athanassia Bakalexi le 17.8.69
— de M Efthymios Patakas de l'Alumine et Mlle

Violetta Koniakou le 31.8.69
— de M Vassilios Christakis de l'Alumine et Mlle

Eleftheria Tsatsou le 2.11.69
— de M Panayotis Papageorgiou du Service Electri¬

que et Mlle Rodanthi Sourafi le 9.11.69
— de M Velissarios Karamelissaris du Service Entre¬

tien et Mlle Athanassia Triantafyllou le 7.12.69
— de M loannis Markopoulos Ingénieur du Service

Mesures et Régulations et Mlle Paraskevi-Evan
guelia Stavrianaki le 4.1.70

— de M loannis Restemis du Service Entretien et
Mlle Maria Moraïtou le 11.1.70

— de Mlle Loukia Mavrommati de la Direction Géné¬
rale et M Dimitrios Dagrés

— de M Lazaros Chalvatzis Adjoint au Contremaître
du Service Manutentions et Transports et Mlle
Roula Kastanidou secrétaire de l'alumine le
21.2.70

NAISSANCES
Nous apprenons les naissances suivantes

— un fils chez M et Mme Georgios Vassilakopoulos
du Service Entretien le 27.6.69

— un fils chez M et Mme Panayotis Karaguikas de
la Fonderie le 21 7.69

— une fille chez M et Mme Lazaros Pechlivanidis de
l'Aluminium le 30.8,69

— une fille chez M et Mme Dimitrios Skondras de
l'Aluminium le 31 8.69

— un fils chez M et Mme Loucas Kakarepis du
Service Electrique le 13.9.69

— une fille chez M et Mme Christodoulos Rentzos
Agent Maîtrise de l'Aluminium le 17.9,69

— un fils chez M et Mme loannis Serpanos du Ser¬
vice Electrique le 17.9.69

— un fils chez M et Mme Constantinos Georgiou
du Service Electrique le 19.9.69

— une fille chez M et Mme Panayotis Kovoussis
Agent Maîtrise de l'Aluminium le 21.9.69

— une fille chez M et Mme Georgios Panagotas des
Electrodes le 21 9.69

— une fille chez M et Mme Georgios Kotsas de l'A¬
lumine le 21 9.69

— une fille chez M et Mme Nicolas Tsiouris des
Electrodes le 24.9.69

— un fils chez M et Mme Vyron Papadopoulos de
la Fonderie le 28.9.69

— une fille chez M et Mme Constantinos Xiroyannis
de l'Alumine le 29.9.69

— un fils chez M et Mme Evanguelos Georgiou des
Electrodes le 2.10.69

— une fille chez M et Mme loannis Papageorgiou des
Electrodes le 4.10.69

— un fils chez M et Mme Antonios Printezis Res¬
ponsable Secteur du Service Mesures et
Régulations le 11 10.69

— une fille chez M et Mme Charalambos Kaperonis
de la Fonderie le 12.10.69

— un fils chez M et Mme Dimos Papadimitropoulos
de la Fonderie le 18.10.69

— une fille chez M et Mme Constantinos Sideris du
Service Manutentions et Transports le
22.10.69

— une fille chez M et Mme Lazaros Soulis des Ser¬
vices Administratifs le 22.10.69

— un fils chez M et Mme Panayotis Korodimos du
Service Entretien le 24.10.69

— un fils chez M et Mme Georgios Psathas de
l'Alumine le 24.10.69

— un fils chez M et Mme Athanassios Karouzos de
l'Aluminium le 28.10.69

— un fils Guillaume chez M et Mme Jean Marès
Chef des Electrodes le 31.10.69

— une fille chez M et Mme Alexandros Bourlis de la
Fonderie le 1.11 69

— une fille chez M et Mme Constantinos Tsekouras
du Groupe Energétique le 2.11.69

— une fille chez M et Mme Georgios Katis de l'Alu¬
minium le 15.11 69

— un fils chez M et Mme Nicolaos Psychas de la
Fonderie le 15.11 69

— une fille chez M et Mme Theodoros Bosclavitis
de l'Aluminium le 16.11 69

— un fils chez M et Mme Constantinos Thalassinos
Agent Maîtrise de l'Aluminium le 8.12.69

— une fille chez M et Mme Nicolaos Chatziraptis Mé¬
canicien bauxitier le 8.12.69

— une fille chez M et Mme Marcos Theodorakis de
l'Alumine le 9.12.69

— un fils chez M et Mme Dionyssios Maroudas de
l'Aluminium le 10.12.69

— de deux garçons chez M et Mme Leonidas Saran
tidis Agent Maîtrise de l'Aluminium le
22.12.69

— un fils chez M et Mme Dimitrios Zambalos de la
Comptabilité le 2.1 70

— un fils chez M et Mme loannis Guelestathis de
l'Alumine le 4.1 70

EMBAUCHES DU PERSONNEL

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux embauchés

arrivés après le 15.9.69 et leur présentons nos
vœux de prospérité dans leur nouvelle carrière
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Laboratoire Chaido Mouchtidiotou manipulatrice
et Nicolaos Margaritis échantillonneur

Aluminium Dimitrios Economou Athanassios Ka
paros Constantinos Sotiropoulos Zacharias Karouzos
Loucas Kakalias Stefanos Dovoris Christos Arvanitis
Vassilios Rigas ouvriers et Spyridon Anguelakis
Constantinos Iglessis Panayotis Galanis Nicolaos La
goyannis Georgios Lymberis Athanassios Mantoukas
Georgios Panayotopoulos Antonios Papadopoulos
Zacharias Lilis loannis Zografakis loannis Nizamidis
Filippos Michalopoulos Athanassios Koutsouvas Sta
vros Pikoulas Dimitrios Repoulios Georgios Symeoni
dis Stylianos Stavrou Agents de Maîtrise en formation

Achats Elli Sofouli employée-dactylo Niki Theo
doropoulou dactylo et Faidon Kallitsis employé

Services Administratifs Anne-Marie Cousin Stefanos

Zinopoulos employés et Ghislaine Maffre jardinière
d'enfants

Alumine Dimitrios Eleftheroglou topographe section
bauxite Angueliki Papadatou dessinatrice section

bauxite et Aikaterini Sofouli dactylo
Fonderie Stefanos Kazoullis et Georgios Iglessis

Ingénieurs
Service Entretien Panayotis Spanos mécanicien

autos
Comptabilité Pavlos Xanthopoulos opérateur cartes

perforées
Mesures et Régulations loannis Marcopoulos Ingénieur

et Vissarion Katopodis ouvrier
Contrôle Gestion Theodora Antonopoulou secrétaire

PROMOTION
Sur proposition du Chef du Service Fonderie M

Alex Hatzinicolaidis a été nommé Contremaître Adjoint
à la Fonderie à dater du 22 septembre 1969

DEPART A LA RETRAITE
M Edmond Giraud employé au Magasin Général

a pris sa retraite depuis la date du 31 octobre 1969
Ses nombreux amis et collègues ont eu l'occasion

de lui souhaiter une longue et heureuse retraite au
cours d'un apéritif qui a été offert au Café Pâtisserie
d'Aspra Spitia

ARBRE DE NOEL
Comme chaque année la Société a organisé dans

la salle du cinéma Apollon une fête de Noël pour les
enfants de son personnel de l'Usine les 22 et 23 décembre

1969 M de Fleurieu a formulé les vœux de la
Société pour les enfants et leurs familles et a assisté
à la distribution de cadeaux et autres manifestations

L'originalité de la fête fut cette année l'apparition
sur la scène d'un prestidigitateur et d'un clown qui ont
amusé non seulement les petits mais également les
grands

La crèche grandeur nature montée par M Bakouros
du Service Cité qui a participé également à la décoration

de la salle a été particulièrement remarquée

FETES
Le 29 décembre eut lieu la petite fête traditionnelle

de fin d'année organisée par le Service Electrique et le
Service Mesures et Régulations dans la salle de l'atelier
électrique Cette fête a remporté le plus grand succès
par rapport aux précédentes d'après l'avis général

Le personnel des Services Techniques Généraux
s'est réuni le 31 décembre 1969 dans l'atelier central
pour participer dans une ambiance très cordiale à la
distribution des cadeaux symboliques et boire à la santé
et au bonheur de tous

Par ailleurs le 6 janvier 1970 le service Achats récemment

transféré à St Nicolas a organisé dans ses
nouveaux bureaux la fête du gâteau des Rois C'est
ainsi que la bienvenue a été souhaitée au Service Achats
que les vœux les meilleurs pour la nouvelle installation
ont été formulés

LA FETE DE L'AVIATION ROYALE HELLENIQUE
La Base Aérienne d'Antikyra a fêté au cours d'une

cérémonie le 8.11.69 la fête des Archanges Michail et
Gavriil protecteurs de l'Aviation Royale Hellénique

La cérémonie a eu lieu au camp de la Base en présence
des Autorités Militaires et Administratives de la

région de représentants d'Associations et Organisations
des représentants de la S.A ALUMINIUM DE

GRECE et autres invités
A l'issue de la cérémonie religieuse célébrée par

le Révérend Métropolite de Phocide M Chryssostomos
et la lecture de l'Ordre du Jour M Levidis Préfet de
Béotie a prononcé un bref discours

Un abondant buffet préparé par les épouses des
officiers et Mme Vassilakis épouse du Commandant
de la Base reçut alors les invités

EXPOSITION AGRICOLE DE LEVADIA
La 2ème Exposition Agricole de Levadia connut

encore cette année un grand succès Notre Société y
avait son stand où fut remarquée la maquette du complexe

industriel de Saint Nicolas
L'inauguration eut lieu le mercredi 22.10.69 par le

Préfet de Béotie M Levidis notre Société ayant été
représentée par M Paul Directeur de l'Usine entouré
d'un groupe d'ingénieurs et de collaborateurs

L'exposition qui ferma ses portes le dimanche 2 1 1 69
a attiré un grand nombre de visiteurs

VISITES
Notons ci-dessous les visites les plus importantes

que notre Usine ait reçu au cours du dernier trimestre
de 1969
15.10.69 Visite de M Bernard Durand Ambassadeur

de France à Athènes
17.10.69 Visite du Conseil d'Administration de FRIA
8.11.69 Visite de M Fthénakis Sous Secrétaire d'Etat

à la Coordination
12.11.69 Visite de 100 cadres syndicalistes Chypriotes
14.11.69 Visite des représentants de la Chambre de

Commerce et de l'Industrie du Pirée
8.12.69 Visite de l'Ecole de la Défense Nationale

22.12.69 Visite de 220 Elèves de l'Ecole Navale de
Guerre accompagnés de leurs officiers arrivés

au port de notre Usine sur deux contre
torpilleurs

DECES
Le personnel a eu la grande peine d'apprendre le

décès de plusieurs de nos collègues et des épouses de
2 d'entre nous
Le 18.10.69 M Yacoumatos victime d'un accident de

voiture
Le 7.11.69 Mme Christodoulou épouse de M Chr

Christodoulou Ingénieur du Service Electrique

Le 5 1.70 M Karambetsos victime d'un accident de
la route

Le 18 1.70 Mme Bodin institutrice au Centre Scolaire
de Paidopolis décédée en France à Aix
en-Provence

Le 4 2 70 M Panayotinos du Service Electrique
AL REVUE présente à toutes les familles dans

la peine ses condoléances attristées
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ
ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΜΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΕ ΤΟΝ
κ ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Επειδή στό τεύχος αύτό καταχωρήσαμε τό δεύτερο

μέρος τοΰ άρθρου για τΙς Γενικές Τεχνικές Υπηρεσίες

θεωρήσαμε σκόπιμο καΐ για τήν συνέντευξι
να μην απομακρυνθούμε από τό τμήμα αύτό Kai
έπειδή τώρα μέ τήν έπέκτασι τοΰ Εργοστασίου έχουμε

πλημμυρίσει από σχέδια χτυπήσαμε τήν
πόρτα τοΰ Γραφείου πού είναι άρκετά ύπεύθυνο
γι αύτή τήν πλημμύρα Τοΰ Γραφείου Μελετών
Μόλις μας άντίκρυσε ό Προϊστάμενος τοΰ Γραφείου
κ Χριστοφής έχασε μονομιάς τό συνηθισμένο
χαμόγελο του Σπεύσαμε να τόν καθησυχάσουμε
Δεν ήρθαμε για σχέδια και μελέτες κ Χριστοφή

Μιά καλημέρα περάσαμε νά σας ποΰμε Ξαναχα
μογέλασε και μας εΐπε Τότε καθήστε

Ετσι άρχίσαμε μια φιλική συζήτησι πού σέ κάποια

στιγμή έφερε τήν πρώτη μας έρώτησι
— Ποια είναι ή γνώμη σας για τό περιοδικό μας

κ Χριστοφή

— Τό περιοδικό μας μπορεί ασφαλώς νά γίνη ένας αόρατος
δεσμός ανάμεσα στούς συναδέλφους αν ό καθένας πού έχει
κάτι νά πή ή νά προτείνη δέν διστάζη ν άποταθή σέ σας
Υπάρχουν φυσικά πολλά προβλήματα και οπωσδήποτε στά
κεφάλια πολλών συναδέλφων θά ύπάρχουν αντίστοιχες δημιουργικές

προτάσεις Προσωπικά πιστεύω πώς ή κόσμια δημιουργική

συζήτησι — όχι ή στείρα κριτική — άπό τις στήλες
ένός περιοδικού καλυτερεύει πολλές καταστάσεις και οδηγεί
σέ ατμόσφαιρα καλύτερης κατανοήσεως Φυσικά καταλαβαίνω
οτι για τήν ώρα άντιμετωπίζετε τήν αδιαφορία τών περισσοτέρων

συναδέλφων Ισως ομως μέ τόν καιρό ξεπεραστή αύτή
ή δυσκολία

— Ποιές εΐναι οί συνηθισμένες σας διασκεδάσεις
κ Χριστοφή

— Είναι κυρίως ή κλασσική μουσική τά βιβλία και τό bridge
Πότε πότε έχουμε τήν εύκαιρία νά περνάμε τό βράδυ μέ μερικούς
φίλους Αλλοτε πάλι όταν είμαστε γεμάτοι άπό καλή θέλησι
πάμε κα'ι στόν κινηματογράφο άλλοιώς παίζω λίγο τέννις

— Ασχολείσθε μέ κάτι ερασιτεχνικά

—Όταν βρίσκω καιρό μελετώ τήν Ιστορία τής Τέχνης

—Ή οικογενειακή σας κατάστασις

— Είμαι παντρεμένος και έχω ένα παιδί 1 3 έτών πού πηγαίνει

στό Γυμνάσιο

QUI EST QUI
A ASPRA SPITIA

UNE
INTERVIEW
AVEC
M JEAN CHRISTOFIS

Nous publions dans ce numéro la seconde
partie de l'article sur les Services Techniques
Généraux Nous avons donc jugé préférable de
demeurer dans ce service pour notre entrevue

habituelle
Comme l'extension de l'Usine nécessite des

plans en abondance nous nous sommes adressés
au Bureau intéressé le Bureau d'Etudes et

par conséquent M Christofis Celui-ci lorsqu'il
nous aperçut perdit vite son sourire habituel
et il nous fallut le tranquiliser Pas de plans
pas d'études Seulement un petit bonjour
Le sourire revint alors nous invitant à la conversation

aux multiples questions
— Que pensez-vous de notre revue
— Notre revue peut certainement devenir un lien

invisible entre nous si ceux qui ont quelque chose à
dire ou à proposer n'hésitent pas à s'adresser à vous
Il y a sans doute pas mal de problèmes pour certains
que d'autres peuvent trouver à résoudre

— Quelles sont vos distractions actuelles
— C'est surtout la musique classique les livres et
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—Ή σύζυγος σας είναι ή Προϊσταμένη τοΰ 
Χημείου. 

Σας δημιουργεί προβλήματα τό γεγονός, οτι
εργάζεσθε και οί δύο;

—"Οταν κα'ι ο'ι δύο σύζυγοι έργάζωνται και ύπάρχη και
παιδί, φυσικά δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Εύτυχώςτό παιδί μας είναι άρκετά μεγάλο τώρα και τά πράγματα άπ'
αύτή την πλευρά είναι λιγώτερο δύσκολα άπ' ο,τι ήσαν πριν
μερικά χρόνια.

—	Θα θέλατε να μας πήτε τώρα, ποιός εΐναι ό
ρόλος τοΰ Γραφείου Μελετών και τί εργο επιτελεί
σαν τμήμα τών Γενικών Τεχνικών Υπηρεσιών;

—Ό ρόλος τοΰ Γραφείου Μελετών είναι, όπως άλλωστε τό
λέει και τό όνομά του, νά μελετά κα'ι νά σχεδιάζη εγκαταστάσεις. 

"Εχουμε βασικά δύο ειδών μελέτες :
—	Τις μελέτες εργασιών, πού έχουν σχέσι μέ τήν συντή-

ρησι τών έγκαταστάσεων ή τήν τροποποίησί τους κα'ι
—	Τις  μελέτες νέων έγκαταστάσεων.
Φυσικά ο'ι μεγάλες επεκτάσεις τοϋ Εργοστασίου έκφεύγουν

της άρμοδιότητος τοΰ Γραφείου Μελετών και γίνονται στή Γαλλία. 

Παράλληλα μέ αύτή τήν βασική έργασία, τό Γραφείο Μελετών 

έχει τό αρχείο όλων τών σχεδίων τοϋ Εργοστασίου καθώςκαι Τεχνική Βιβλιοθήκη, πού είναι στή διάθεσι όλων τών τμημάτων.

—	Συναντήσατε κανένα πρόβλημα κατά τήν όρ-
γάνωσι τοϋ Γραφείου Μελετών στό Εργοστάσιο;

—"Οπως είναι φυσικό, ή όργάνωσις τοϋ Γραφείου Μελετών
έκ τοϋ μηδενός παρουσίασε στήν άρχή πολλά προβλήματα.
Νομίζω οτι τό βασικώτερο πρόβλημα πού άντιμετωπίσαμε
ήταν ή έλλειψις πείρας τοϋ προσωπικού στις Ιδιόμορφες έρ-
γασίες τοϋ Εργοστασίου. ΟΊ δυσκολίες αύτές ξεπεράστηκαν
άφ' ένός μέ σειρές μαθημάτων πού ώργανώσαμε γιά τούς σχε-
διαστάς (άντοχή ύλικών κ.ά.) και άφ' έτερου μέ τήν σοβαρή
προσπάθεια πού έκαμε ολο τό προσωπικό τοϋ γραφείου γιάνά καλυτερεύση τήν άπόδοσί του.Πρέπε: έξ άλλου νά τονίσω
οτι ή 'ίδια ή έργασία άπετέλεσε τό καλύτερο σχολείο κα'ι έδωσε
τήν πείρα πού έλειπε. Σήμερα τό Γραφείο Μελετών έχει πιά 

ξεπεράσει 

αύτές τίς δυσκολίες κα'ι αντιμετωπίζει μέ άνεσι τά προβλήματα πού τοΰ τίθενται.

—	Πότε έγινε ή πρόσληψίς σας στήν Εταιρία, κ.
Χριστοφή ;

—Ή πρόσληψίς μου στήν ADG έγινε στ'ις αρχές τοϋ 1961.

—	Τότε δεν εΐχαν καν αρχίσει οί εργασίες γιά τήν
κατασκευή τοΰ Εργοστασίου. Συνεπώς άμέσως μετά
τήν πρόσληψί σας θα πήγατε στή Γαλλία. Μπορείτε
νά μας πήτε ποιόν σκοπό είχε ή αποστολή σας στή
Γαλλία κα'ι πότε γυρίσατε στήν Ελλάδα;

—	Σκοπός τής άποστολής μου στή Γαλλία ήταν, όπως και
γιά όλους τούς άλλους, ή προσαρμογή μας στήν Ιδιομορφίατών έργασιών τοΰ Εργοστασίου κα'ι ή άπόκτησις συμπληρωματικών 

γνώσεων.
"Εμεινα στή Γαλλία περί τά τριάμισυ έτη και έπέστρεψα γιάν' άναλάβω υπηρεσία έδώ τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1964.

—	Ποιες εΐναι οί εντυπώσεις σας άπό τήν παραμονή 
σας στή Γαλλία;

—Άπό τή Γαλλία έφυγα μέ ώραϊες άναμνήσεις. Ή μακρά
παραμονή μου έκεΐ μοϋ έδωσε τήν εύκαιρία νά ταξιδέψω πολύ
στά διάφορα σημεία τοϋ τόπου και νά γνωρίσω καλά τόν γαλλικό 

πολιτισμό κα'ι τ'ις συνήθειες τών ανθρώπων. Άπό έκεΐ
άλλωστε εύκολα μπορούσε κανείς νά κάμη έκδρομές — ταξίδια κα'ι στ'ις γειτονικές χώρες, χωρίς μεγάλα έξοδα.

(συνέχεια στή σελίδα 34)

le bridge. De temps à autre, nous avons l'occasion de
passer une soirée entre amis. D'autres fois, quand nous
sommes pleins de bonne volonté nous allons au cinéma,
autrement je joue un peu au tennis.

—	Vous occupez-vous de quelque chose en
amateur?

—	Lorsque je dispose d'un peu de temps j'étudiel'histoire de l'Art.

—	Quelle est votre situation de famille?
—	Je suis marié et j'ai un enfant de 13 ans qui va

au Gymnase.

—	Votre épouse est responsable du Laboratoire. 

Le fait de travailler tous les deux, vous
crée-t-il des problèmes?

—	Lorsque les deux conjoints travaillent et qu'il y aaussi un enfant, il se pose, naturellement, plusieurs
problèmes. Heureusement, notre fils a maintenant suffisamment 

grandi et les choses sont, de ce côté, bien
moins difficiles qu'il y a quelques années.

—	Voulez-vous nous dire maintenant quelest le rôle du Bureau d'Etudes au sein des
Services Techniques Généraux?

—	Le rôle du Bureau d'Etudes est, comme son nom
l'indique, d'étudier et de dessiner des installations:
nous avons principalement deux sortes d'études:- Les études de travaux ayant trait à l'entretien ou
à la modification d'installations existantes.

—	Les études de nouvelles installations.
Bien sûr, les études des extensions importantes de

l'Usine dépassent les limites des possibilités du Bureau
et sont faites en France.

Parallèlement à cette principale activité, le Bureau
d'Etudes détient les archives de tous les plans de l'Usineet possède une bibliothèque technique qui est à la
disposition de tous les Services.

—	Avez-vous rencontré un problème quelconque 

dans l'organisation du Bureau d'Etudes
à l'Usine?

—	Bien entendu, l'organisation du Bureau d'Etudes à
partir de zéro a posé, au début, beaucoup de problèmes.Je crois que le problème essentiel a été le manque d'expérience du personnel dans le domaine des travaux
spécifiques à notre Usine. Ces difficultés ont été surmontées 

d'une part, grâce à des cours de formation
que nous avons organisés pour les dessinateurs et d'autre 

part, grâce à l'effort sérieux qu'a fait le personneldu Bureau pour améliorer son rendement. Je dois d'ailleurs 

insister sur le fait que le travail même que le bureau 

avait à fournir a constitué la meilleure école à
l'expérience qui faisait défaut. Aujourd'hui le Bureau
d'Etudes a dépassé ce stade et fait face avec aisance
aux problèmes qui lui sont posés.

—	A quelle date avez-vous été embauché à
la Société?

—	J'ai été embauché à ADG au début 61.

A cette époque-là, les travaux de construction 
n'étaient pas encore commencés. Par

(suite page 34)
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Ό κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ
(συνέχεια από σελίδα 33)

—Άπό την προηγούμενη ζωή σας ξέρομε μόνον
δτι είσθε ελλην έξ Αιγύπτου. Θα θέλατε να μας δώσετε 

μερικά ακόμη στοιχεία;
—	Μετά τό τέλος τών σπουδών μου, έργάσθηκα στην Αίγυπτο 

σέ γραφεϊον μελετών, αρχιτεκτονικών και μπετόν αρμέ.
Έμελετούσαμε έργοστάσια και κτίρια. Τό 1957, υστέρα άπό τα
γνωστά γεγονότα τοϋ Σουέζ εγκατέλειψα τήν Αίγυπτο και έργάσθηκα 

στην "Ελλάδα, στην κατασκευή τοϋ Υδροηλεκτρικού
φράγματος  τοϋ   Μέγδοβα,  στην Θεσσαλία.

—	Εύχαριστοΰμε για δλα, κ. Χριστοφή. Πάντως
τήν άλλη φορά, πού θά μας ξαναδήτε στό Γραφείο σας,
θάναι οπωσδήποτε για κάποια μελέτη ή σχέδιο!...

M. JEAN CHRISTOFIS
(suite de Ια page 33)

conséquent, après votre embauche vous avez
été en France. Pouvez-vous nous dire quel
était le but de votre mission en France et quand
êtes-vous rentré en Grèce?

—	Le but de mon stage en France était, comme pour
tous les autres stagiaires, de m'adapter aux conditions
particulières de travail de l'Usine et d'acquérir des connaissances 

complémentaires.
Je suis resté en France environ trois ans et demi et

je suis rentré en Grèce pour prendre mon service en
septembre 1964.

—	Quelles sont vos impressions de séjour
en France?

—	J'ai quitté la France avec de beaux souvenirs.
Mon long séjour là-bas m'a donné l'occasion de voyager
beaucoup dans les diverses régions du pays et de
mieux connaître la civilisation française et les habitudes
locales. D'ailleurs, la position géographique de la
France nous permettait de faire des voyages, des excursions 

dans divers autres pays aux alentours, sans
grands frais.

—	Sur votre vie précédente nous savons
seulement que vous êtes «Egyptiote». Voulez-
vous donner quelques précisions supplémentaires?

—	A la fin de mes études, j'ai travaillé en Egypte dans
un bureau d'Etudes d'Architecture et de béton armé.
Nous faisions des études d'Usines et d'Immeubles. En
1957, après les événements de Suez, j'ai quitté l'Egypte
et j'ai travaillé en Grèce, à la construction du barrage
de la Megdova, en Thessalie.

Nous vous en remercions vivement, M.
Christofis. En tout cas, lorsque vous nous reverrez 

dans votre Bureau, se sera sûrement
pour une étude ou un plan!. . .
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οριζόντιος
1.	Θυμίζουν σιδηρουργείο ή....   Εργοστάσιο Αλουμινίου.
2.	Μυθολογική τερατόμορφη  γυναίκα — Δίνει έλπίδες.
3.	Ό Λουδοβίκος αϋτός ώνομάσθηκε «Μέγας» — Είναι συνήθως 

οι Ανώνυμες "Εταιρείες (άρχικά) — Γειτονικά στό
αλφάβητο.

4.	Στα "Ασπρα Σπίτια άποτελοϋν Ιδιοκτησία τής "Εταιρείας
(αιτ.) — "Ο  Βασιλιάς...., δράμα τοϋ Σαίξπηρ.

5.	Αύτός πού υπάρχει — Τέτοιο πτώμα θυμίζει πόλεμο (δημ.).
6.	Σύζυγος τοϋ Ιακώβ — Κατέχουν τιμητική θέσι στό αλφάβητο.

7.	Ή χώρα μας έχει πάρα πολλά — Μπορεί να είναι άπό πατέρα, 

άπό μητέρα ή κα'ι άπ' τους δύο (δημ.).
8.	Διπλασιαζόμενο θυμίζει νήπια — Αϋτό θυμίζει μουσικό

συγκρότημα — 340.
9.	Άνηκε σέ μία άπό τις 4 μεγάλες φυλές τοϋ ελληνικού έθνους

(αιτ. ) — Καμπούρες.
ΙΟ. Πασχαλινά έκκλησιαστικά άσματα.καθέτως

1.	Κα'ι αύτών οι σπόροι πωλούνται συχνά γιά «πασατέμπο».
2.	Μας έρχεται στό νού, όταν μιλάμε γιά λυχνάρια (δημ.) —

Διάσημος μουσικός και ποιητής άπό τήν Λέσβο, πού έζησε
στήν αύλή τοϋ τυρράνου τής Κορίνθου Περιάνδρου.

3.	Πρόθεσις τής δημοτικής (άντιστρ. ) — Γωνία, άγκωνή —
Σύνδεσμος και επίρρημα τής Δημοτικής.

4.	Παρασκευάζεται μέ βάσι τόν φλοιό τών δένδρων κιγχόνη
— Μεταδίδει ειδήσεις.

5.	Στό μεθύσι λέγεται και «σκνίπα» — Γνωστό άπορρυπαν-
τικό (άντιστρ.).

6.	Ίδια στις διαστάσεις — Τό μικρό όνομα Έλληνίδος στάρ
πού διέπρεψε στήν Τσινετσιτά.

7.	Μισό πρήξιμο — Στον πόλεμο είναι συνήθως ομαδικοί
(αιτ.).

8.	Διακριτικά αύτοκινήτων — Κατέστρεψε τήν Πομπηίαν —
Σύμφωνον.

9.	Ή μητέρα του βρίσκεται στό 6 όριζ. α' — Γαλλική. . . . κυρία.
ΙΟ. Επιστήμη, πού γοητεύει κα'ι τούς μή ειδικούς.

Χρ. Σιδερής
('Αλουμίνα)

Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
οριζοντίως
i. αναπαυσεωσ. 2. ρεα— ινασ. 3. ια—εμιλ—λα. 4. δια—
οπελ. s. μπαστουνια. 6. ηαδ-νομπ (μπον). 7.
τραυμα- ηωα (ηρωα). 8. ια- περτ—nt. 9. φενεοσ. 10.
ημερονυχτα.
ΚΑΟΕΤΩΣ
I. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ. 2. ΝΕΑ- ΠΑΡΑ. 3. ΑΑ—ΔΑΔΑ-ΦΕ (ΕΦ).
4. ΕΙΣ—ΥΠΕΡ. 5. ΑΙΜΑΤΩΜΕΝΟ. 6. ΥΝΙ—APEN (ΝΕΡΑ). 7.
ΣΑΛΟΥΝ - ΤΟΥ. 8. ΕΣ— ΠΝΟΗ—ΣΧ. 9. ΛΕΙΠΩΝ. ΙΟ. ΣΤΑΛΑΜΑΤΙΑ.
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