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Στο εξώφυλλο Ή καινούργια μέ τήν παληά γενιά
φορώντας τ'ις ίδιες εθνικές ένδυμασίες χορεύουν στό
πανηγύρι τής Αράχοβας

1ère couverture La nouvelle et l'ancienne génération
portant les mêmes costumes dansent à la fête populaire
d'Arachova



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ CONNAISSANCE  DES VILLAGES
DE  NOTRE REGION

Ό επισκέπτης της Αράχοβας συναντά παντού δρόμους 

καθαρούς και σπίτια μέ λουλούδια και κληματαριές.

Η ΑΡΑΧΟΒΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Le visiteur d'Arachova rencontre partout des rues
propres et des maisons toutes couvertes de fleurs et
de treilles.

ARACHOVA
DU PARNASSE

Σέ άπόστασι μόλις 29 χλμ. από τύ "Ασπρα Σπίτια
και 10 χλμ. πριν άπ' τούς Δελφούς, βρίσκεται ή
Αράχοβα, μια όμορφη γραφική κωμόπολις μέ γνήσιο 

ελληνικό χρώμα και μακραίωνη ιστορία.
Είναι χτισμένη πάνω σέ πέντε βραχώδεις λόφους

—■ "Αγ. Γεώργιος, Σφαλάκι, Κουμούλα, Άφανός και
Κουτρούλης — στις νότιες πλαγιές τοϋ Παρνασσού,
κάτω ακριβώς άπό τόν απότομο βράχο, πού σήμερα
λέγεται Πετρίτης και δέν είναι άλλος άπό τό άρχαίο
Κατοπτήριο ή Κατοπτευτήριο. Άπό έδώ σημάδεψεό Απόλλωνας καί σκότωσε μέ τά βέλη του τόν
φοβερό δράκο Πύθωνα, πού φύλαγε τό Μαντείο
τών Δελφών.

A environ 29 kms. d'Aspra Spitia et 10 kms. de
Delphes, nous arrivons à Arachova, une belle petite
ville pittoresque avec sa pure couleur locale et son
histoire séculaire.

La ville est construite sur cinq collines rocheuses
(St. Georges, Sfalaki, Koumoula, Afanos et Koutrou-
lis) sur les pentes Sud du Parnasse, au-dessus du
rocher abrupt qui s'appelle aujourd'hui Petritis et est
l'ancien Katoptirion ou Katopteftirion (Observatoire)
d'où Apollon, aux aguets tua de ses flèches le terrible
Dragon qui gardait l'Oracle de Delphes.



Ή ιστορία της αρχίζει πριν απ τούς Ομηρικούς χρόνους
Τότε υπήρχαν δυό ξεχωριστές πόλεις Ή Άνεμώρεια στά
δυτικά της σημερινής πόλεως από τή θέσι Χτιριαροϋ μέχρι
τή θέσι Ελένη και ή Κυπάρισσος στό ανατολικό μέρος
στή θέσι Πάνια Τό όνομα Χτιριαροϋ είναι δοσμένο σέ μιά
πηγή πού βρίσκεται δίπλα στό σημερινό νεκροταφείο και
είναι παραφθορά τής λέξεως Όκτάρροος κρήνη πού άνα
φέρει ό Ηρόδοτος Και στήν Ίλιάδα βρίσκομε ότι οί κάτοικοι
των πόλεων αύτών είχαν λάβει μέρος στον Τρωικό πόλεμο
μέ τούς στρατηγούς Έπίστροφο και Σχεδία

Στό νότιο μέρος τής Αράχοβας στή θέσι Δημοσιά μέσα
στόν ελαιώνα σώζεται ενα μεγάλο τμήμα του δρόμου πού
ήταν ή συνέχεια τής Σχιστής όδοϋ ό σημερινός Ζεμενός και
έφερνε άπ τή Χαιρώνεια στούς Δελφούς Άπό τήν άρχαία
Κυπάρισσο έχουν βρεθή τυχαία άπό γεωργούς άρκετοί τάφοι
πιθάρια κομμάτια άπό πήλινους σωλήνες και μερικά νομίσματα

Ό δέ ιστορικός Γ Κρέμος άνεκάλυψε τό 1874 ενα
μεγάλο και μακρύ τείχος στή θέσι τής παληάς Άνεμώρειας
πού άποτελοΰσε ϊσως τόν περίβολο κάποιου ναού στήν αρχαιότητα

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δέν εχει γίνει καμμιά αρχαιολογική

έρευνα στήν περιοχή τών δύο αύτών πόλεων πού
ίσως θά έφερνε στό φώς σημαντικά ευρήματα

Όκτώ περίπου χιλιόμετρα ΒΔ τής Αράχοβας σέ ύψό
μετρο 1 100 μ βρίσκεται ενα οροπέδιο πού ονομάζεται Λιβάδι
μέ λίγα σπίτια πού έχουν τό όνομα Καλύβια Έκεΐ κοντά
υπάρχουν λείψανα τής αρχαίας Λυκωρείας πού ήταν ή πρώτη
πόλις πού χτίστηκε μετά τόν κατακλυσμό από τόν Δευκαλίωνα

και τή γυναίκα του Πύρρα Κοντά στή Λυκώρεια βρίσκεται

τό περίφημο Κωρύκειον αντρον τό σημερινό Σαραν
ταύλι πού ώνομάσθηκε ετσι άπό τις Κωρύκειες νύμφες κόρες
του ποταμού Πλείστου και ερωμένες του θεού Απόλλωνα
Κατά τήν ελληνική Μυθολογία έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο
γιατί άφ ένός μέν έπίστευαν ότι ήταν ή εδρα τών χρησμών
τής Δελφικής Πυθίας και συγκοινωνούσε μέ ύπόγειο σήραγγα
μέ τό Μαντείο τών Δελφών άφ ετέρου δέ ήταν ό πρώτος
σταθμός άπό τούς Δελφούς πρός τόν Παρνασσό γιά τά γυναικεία

όργια πού γίνονταν πρός τιμήν του Διονύσου Σήμερα
ό επισκέπτης μπορεί νά μπή μονάχα στόν πρώτο θάλαμο του
σπηλαίου μήκους 90 μ πλάτους 60 μ και ύψους 12 μ γιατί
μετά ή είσοδος στενεύει και δέν εχει έπιχειρηθή ή έξερεύ
νησίς του

Έκθεσις ειδών λαϊκής τέχνης στόν κεντρικό δρόμο
τής Αράχοβας

Exposition de produits d'art populaire dans la rue principale

d'Arachova

Πανηγύρι στήν Αράχοβα Εθνικοί χοροί στό προαύλιο
τής εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου

Fête populaire à Arachova Danses nationales sur le
parvis de l'Église de Saint-Georges

L'histoire d'Arachova est bien antérieure à Homère A cette
époque elle était composée de deux villes distinctes Anémoria
à l'Ouest de la ville actuelle qui s'étendait deKtiriaros à Heleni
et Kyparissos à l'Est au lieu dit Pania Le nom Ktiriaros
provient d'une source située à côté du cimetière d'Arachova
et de l'altération du mot oktaroos mentionné par Hérodote
On peut également lire dans l'Iliade que les habitants de ces
deux villes ont participé à la guerre de Troie sous les ordres
des Généraux Epistrofos et Schédias

Au Sud d'Arachova au lieu dit Dimossia on aperçoit
encore à travers l'oliveraie une grande partie de l'ancienne
route dénommée Schisti le Zéménos de nos jours qui menait
de Chéronée à Delphes Des cultivateurs ont trouvé par pur
hasard plusieurs tombes à Kyparissos des cruches des fragments

de tuyaux en poterie et quelques pièces de monnaie
L'historien G Crémos a découvert en 1874 sur le site de l'ancienne

Anémoria une grande et longue muraille qui formait
lepériboled'un temple Malheureusement aucune fouille archéologique

n'a été entreprise jusqu'à ce jour dans la région de ces
deux villes qui à coup sûr renferment de précieuses antiquités

A 8 kms au N.O d'Arachova à une altitude de 1.100
mètres on débouche sur un plateau dénommé Livadi où l'on
peut voir un groupe d'habitations portant le nom de Kalyvia
et à proximité desquelles on aperçoit les ruines de l'ancienne
Lycorée première ville fondée après le Déluge par Deucalion
et son épouse Pyrra Près de Lycorée se trouve le fameux antre
Korykion la Sarandavli de nos jours qui tire son nom des
nymphes Korykiès filles du fleuve Pleistos et maîtresses du
Dieu Apollon A en croire la Mythologie grecque cet antre
a joué un rôle très important car d'une part on pensait qu'il
était le siège des oracles de la Pythie de Delphes communiquant
avec lui par un tunnel souterrain et d'autre part constituait
le premier arrêt entre Delphes et le Parnasse où se livraient
des orgies féminines en faveur de Dionyssos Le visiteur contemporain

peut entrer seulement dans la première salle de la
grotte longueur 90 m largeur 60 m et hauteur 12 m la
galerie se rétrécissant ensuite ne permet pas l'exploration du
reste de la grotte
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Ό έφετεινός νικητής τοϋ ανωμάλου δρόμου γερόντων
(Ιωάννης Ανδρέου) στό τελευταίο σημείο της σκληρής 

διαδρομής.
Le vainqueur de cette année (loannis Andréou) de la
course des vieillards sur route irrégulière à la dernière
étape de cette course difficile.

"Εδώ σταματάμε τή σύντομη αναδρομή στην αρχαιότητα.
Ακολούθησαν οί αιώνες, πού τό Μαντείο των Δελφών σωριάστηκε 

σέ ερείπια και μαζί του και οί δυό πόλεις "Ανεμώρεια
και Κυπάρισσος. Στή θέση του πρώτου ξεφύτρωσε τό χωριό
Καστρί, ένώ ή "Αράχοβα διαδέχτηκε τις δυό άλλες πόλεις.

Τό πότε ακριβώς χτίστηκε στή σημερινή της θέσι δεν
είναι σίγουρο. Χάνεται μέσα στό σκοτάδι τών μεσαιωνικών
χρόνων. Πάντως τό όνομά της σημαίνει "Καρυότοπος", γιατί
παλαιότερα υπήρχαν ολόκληρες εκτάσεις φυτεμένες μέ καρυδιές, 

από τις οποίες πολύ λίγες έχουν απομείνει σήμερα,
κυρίως μέσα στις ρεματιές.

Οί γραπτές πληροφορίες γιά τήν "Αράχοβα αρχίζουν μόλις
τό 1435 μ.Χ. Τότε πέρασε άπό έδώ ό αρχαιολόγος Κυριάκος
άπό τήν Αγκώνα, πού μας λέει, πώς "ή πόλη ήταν πολυάνθρωπη."" 

Τό 1676 έρχονται άπ' τούς Δελφούς ό Γάλλος γιατρός
J. SPON και ό Άγγλος άρχαιολόγος G. WHELER. Μάςλένε
πώς "ή "Αράχοβα είναι ένα μεγάλο χωριό μέ διακόσιες ή τριακόσιες 

οικογένειες"". Και προσθέτουν κάπου, ότι στό χωριό
αύτό δέν είδαν κανένα τζαμί, πού σημαίνει ότι δέν ύπήρχαν
κάτοικοι Τούρκοι, εκτός άπό έναν Τούρκο Βοεβόδα (στρατιωτικό 

διοικητή). Τό ίδιο επαναλαμβάνει ύστερα άπό 125
χρόνια και ό "Αγγλος περιηγητής CLARKE, πού πέρασε
απ" τήν "Αράχοβα τό 1801 και γράφει, ότι οί κάτοικοι είναι
"Ελληνες "χωρίς ούτε ένα Τούρκο άνάμεσά τους".

"Αφήνομε τώρα τούς πολυάριθμους περιηγητάς, πού πέρασαν 

άπ' τήν "Αράχοβα (άνάμεσά τους και ό λόρδος Μπάϋροντό 1809) και έγραψαν αμέτρητες σελίδες γι" αύτήν, γιά νά
σταθούμε στήν ελληνική Έπανάστασι τοϋ 1821.

Οί κάτοικοι της "Αράχοβας είχαν άπό τούς πρώτους μυηθή
στήν "Επανάστασι άπό τούς συγχωριανούς τους I. Άλεξαν-
δρήν, Α. Δαζαρήν και Ν. Σημαρέσην, πού ήσαν μέλη τής
Φιλικής Εταιρίας. Μάλιστα όλον τόν προηγούμενο τής
Επαναστάσεως χειμώνα έμεινε στήν Αράχοβα ό μεγάλος
Δάσκαλος και Φιλικός "Ανθιμος Γαζής. Ό δέ Ιωάννης "Αλεξανδρής 

είχε κατασκευάσει στήν αύλή τοϋ σπιτιού του ένα
ύπόγειο λαγούμι και μέσα έκεϊ έμπαινε κρυφά μέ 10 "Αραχο-
βίτες και δένανε φυσέκια ή χύνανε βόλια.

Τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1820 μερικοί "Αραχοβίτες, μέ αρχηγούς 
τόν Λ. Κρίκον και τόν Παληοστάθη, έστησαν ενέδρα

έξω άπ' τήν Αράχοβα στόν Βοεβόδα τοϋ χωριοϋ, πού πήγαινε
μέ συνοδεία στήν "Αμφισσα, νά παραδώση τούς φόρους τής
χρονιάς. Σκότωσαν όλους τούς Τούρκους και τά χρήματα,
πού πήραν, τά διέθεσαν, γιά νά άγοράσουν μολύβι καί μπαρούτι.

Nous arrêterons ici notre bref retour dans le temps. Au
cours des siècles qui suivirent, l'Oracle de Delphes s'était
écroulé et avec lui les deux villes d'Anémoria et de Kyparissos,
cédant leur place le premier au village de Kastri et les deux
autres à Arachova.

On ne connaît pas avec certitude la date exacte de la
construction de cette dernière qui se perd dans l'obscurité du
Moyen Âge. Dans tous les cas son nom signifie «lieu des noix»
car il y avait autrefois de grandes plantations de noyers dontil ne subsiste aujourd'hui que quelques spécimens dans les
ravins particulièrement.

Les premiers écrits sur Arachova remontent à l'année 1435
après J.-C. L'archéologue Kyriakos d'Ancône, de passage ici,
nous dit que «la ville était très peuplée». En 1676 le médecin
Français J. Spon et l'archéologue Anglais G. Wheler sont
passés par Arachova en se rendant à Delphes. Ils nous disent
qu'«Arachova est un grand village avec deux cents ou trois
cents familles», et ajoutent qu'ils n'y ont remarqué aucune
mosquée, ce qui tend à prouver qu'il n'y avait pas d'habitants
Turcs excepté le Commandant Militaire. Le touriste Anglais
Clarke, de passage à Arachova 125 ans plus tard affirme de
même que les habitants sont tous Grecs «sans même un Turc
parmi eux».

Nous laissons maintenant les nombreux touristes qui sont
passés par Arachova (parmi lesquels nous citons Lord Byron
en 1809) qui ont beaucoup écrit sur elle, et nous nous arrêtons
à la Révolution Grecque de 1821.

Les habitants d'Arachova sont parmi les premiers à s'être
initiés à la Révolution conduits par loannis ALEXANDRIS,
Anagnostis LAZAR1S et Nicolaos SIMARESSIS, déjà membres
de l'Hétairie. On dit également que le grand instituteur et
membre de l'Hétairie Anthimos GAZIS avait passé tout l'hiver
précédant la Révolution à Arachova et que loannis ALEXANDRIS 

avait creusé dans la cour de sa maison une galerie
souterraine où il fabriquait des cartouches et des balles avec
dix autres Arachovites.

En Septembre 1820, quelques Arachovites ayant à leur tête
A. Krikos et Paliostathis, avaient tendu une embuscade hors
d'Arachova au Commandant Militaire du village qui allait
avec sa suite à Amphissa pour y verser les impôts de l'année.
Après avoir tué tous les Turcs ils avaient conservé les sommes
transportées et les consacrèrent à l'achat de plomb et de poudre.

Ό Δήμαρχος Αραχόβης κ. Ίσ. Μαντας σέρνει τόν
χορό στό πανηγύρι τοϋ "Αι-Γιώργη, βασταζόμενος
άπό τόν "Αντιστράτηγο κ. Καϊμάρα.

Le Maire d'Arachova Μ. Is. Mandas, tenu par le lieutenant-
général M. Kaïmaras, en tête de la danse au cours de la
fête populaire d'Arachova.



Τις παραμονές της Επαναστάσεως και συγκεκριμένα στις
20 Μαρτίου 1821 ό Βασίλης Μποϋσγος ξεσηκώνει τούς Αρα
χοβίτες έξ ονόματος του Αθανασίου Διάκου Περνώντας δε
από τό Ζεμένο τά μεσάνυχτα της ίδιας μέρας συναντά εναν
Τούρκο ταχυδρόμο μ ενα συνοδό Αλβανό τούς όποιους
σκοτώνει βάφοντας έτσι πρώτος τό σπαθί του στό αίμα των

άπιστων
Αρχηγός τών Άραχοβιτών πού έσπευσαν στήν πρόσκλησι

του Διάκου ήταν ό Νίκος Σημαρέσης πού είχε και σημαία
καμωμένη άπό άσπρο πανί μέ ζωγραφισμένο πάνω τόν Αι
Γιώργη Κι όταν τήν 1η Απριλίου 1821 ή Λειβαδιά έπεσε
στά χέρια τών Ελλήνων πάνω στόν πύργο της Ωρας κυμάτιζε

ή σημαία του Σημαρέση
Μά τό γεγονός πού έκανε νά άκουσθή σ ολόκληρη τήν

Ελλάδα τό όνομα της Αράχοβας είναι ή μεγάλη μάχη πού
έγινε έδώ τόν Νοέμβριο του 1826 Τήν έποχή αύτή ή Ελληνική

Έπανάστασις βρισκόταν σέ πολύ κρίσιμο σημείο Τό
Μεσολόγγι είχε πέσει ό Κιουταχής πολιορκούσε τήν Ακρό
πολι τών Αθηνών και ό Ιμπραήμ περιφερόταν ελεύθερος στήν
Πελοπόννησο Τότε λοιπόν τά βλέμματα όλων τών Ελλήνων
είχαν στραφή πρός τόν Γεώργιο Καραϊσκάκη πού διωρίσθηκε
Αρχιστράτηγος της Στερεάς Ελλάδος και βάλθηκε νά ξαναε
λευθερώση τήν υποταγμένη Ρούμελη

Στις 17 Νοεμβρίου ό Καραϊσκάκης βρίσκεται μέ όλο τό
στρατό του στό Δίστομο Μαθαίνει δέ ότι πάνω άπό 2.000
Τουρκαλβανοί μέ αρχηγό τόν Μουστάμπεη ξεκίνησαν άπό
τή Λειβαδιά και πήγαιναν νά καταλάβουν τήν Αράχοβα
ακολουθώντας τό δρόμο της μονής της Ιερουσαλήμ κοντά
στή Δαύλεια Εστειλε λοιπόν αμέσως 500 Ελληνες πού
ώχυρώθηκαν στήν Αράχοβα πριν άπ τούς Τούρκους Οί τελευταίοι

όταν έφθασαν στρατοπέδευσαν σ ενα λόφο πάνω
άπ τήν Αράχοβα καί άρχισε ή μάχη Σέ λίγο μπήκε στήν
Αράχοβα καί ό Καραϊσκάκης μέ τόν ύπόλοιπο στρατό του
Ή μάχη κράτησε άπό τις 18 μέχρι τής 24 Νοεμβρίου 1826
καί τελείωσε μέ τήν πραγματική έξολόθρευσι τών Τούρκων
Περίπου 1.300 σκοτώθηκαν 200 πιάστηκαν αιχμάλωτοι ένώ
πάρα πολλοί άπ αυτούς θάφτηκαν κάτω άπ τά χιόνια του
Παρνασσού προσπαθώντας νά ξεφύγουν άπό τό γιαταγάνι
τών Ελλήνων Άπό τούς Ελληνες 8 μονάχα σκοτώθηκαν καί
9 τραυματίσθηκαν Πολλά παλληκάρια έλεγαν άργότερα πώς
στή διάρκεια τής μάχης έβλεπαν εναν πανώριο χρυσοφορε
μένο καβαλλάρη νά κυνηγάη κι αύτός τόν εχθρό καί πώς
τάχα δέν ήταν άλλος άπ τόν Αι-Γιώργη τόν προστάτη τής
Αράχοβας

Αμέσως μετά τή μάχη ό Καραϊσκάκης διέταξε τά παλληκάρια

του νά κόψουν όλα τά τούρκικα κεφάλια καί μ αύτά
έστησε μιά πυραμίδα στή θέσι Πλόβαρμα πάνω στήν όποια

Γερόντισσες Άραχοβίτισσες γνέθουν τήν πατροπαράδοτη

ρόκα
Vieilles femmes d'Arachova filent leur quenouille traditionnelle

Μια Άραχοβιτοπούλα στόν αργαλειό

Jeune fille d'Arachova devant sa machine de tissage

Quelques jours avant la Révolution plus précisément le 20
Mars 1821 Vassilis Bousgos se met à la tête des Arachovites sur
ordre d'Athanassios Diakos En passant à minuit par Zéménos
il rencontre et tue un messager Turc conduit par un guide
Albanais et devient ainsi le premier à tremper son épée dans
le sang des mécréants

Nicos S1MARESSIS devient le chef des Arachovites qui
s'étaient rendus à l'invitation de Diakos et conduit sa troupe
sous un drapeau fait par lui-même d'un morceau de tissu
blanc sur lequel était peinte l'image de Saint Georges Et
lorsque le 1er Avril 1821 Lévadia tombait entre les mains des
Grecs ce drapeau flottait au-dessus de la tour d'Hora

L'événement qui a rendu célèbre le nom d'Arachova dans
la Grèce entière est la grande bataille qui y eut lieu en Novembre

1826 La Révolution Grecque traversait des moments
critiques Messolongui avait cédé Kioutachis faisait le siège
à l'Acropole d'Athènes et Ibrahim circulait librement au Péloponnèse

Tous les Hellènes eurent alors recours à Georgios
Karaïskakis nommé Général en Chef de la Grèce Continentale
et qui avait décidé de la libérer

Le 17 Novembre Karaïskakis avec toute son armée se

trouve à Distomon où il apprend que plus de 2.000 Turcs et
Albanais sous les ordres ce Moustambey se dirigent de Lévadia
vers Arachova empruntant le chemin du couvent de Jérusalem
près de Davlia Il envoie immédiatement 500 Grecs se retrancher
à Arachova avant l'arrivée des Turcs Ces derniers à leur
arrivée campent sur un col au-dessus d'Arachova où la bataille
commence Peu après Karaïskakis arrive à Arachova avec le
reste de ses hommes La bataille dura du 18 au 24 Novembre
1826 et se termina par une véritable extermination des Turcs
Il y eut environ 1.300 morts et 200 prisonniers de guerre de

plus de nombreux soldats Turcs trouvèrent la mort dans les

neiges du Parnasse en essayant de fuir l'épée grecque Du côté
grec il y eut seulement 8 morts et 9 blessés Plusieurs palikares
racontèrent plus tard que durant la bataille ils avaient vu un
beau cavalier habillé d'or qui chassait l'ennemi il s'agissait
de Saint Georges en personne le patron d'Arachova

Après cette bataille Karaïskakis ordonna à ses braves
de décapiter tous les Turcs Ils formèrent une pyramide de
toutes les têtes au lieu dit Plovarma et apposèrent l'inscription
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έβαλε τήν έξης επιγραφή Τρόπαιον των Ελλήνων κατά
των βαρβάρων Οθωμανών άνεγερθέν κατά τό 1826 έτος
Νοεμβρίου 24 έν Αράχοβα

Μετά τήν άπελευθέρωσι της Ελλάδος τό όνομα της Αράχοβας

δέν έπαψε νά ακούγεται κάθε τόσο Τό 1830 λειτούργησε
για πρώτη φορά τό έν Ράχοβα Άλληλοδιδακτικόν Ιχολεϊον
γεγονός πολύ σημαντικό τήν έποχή εκείνη γι αύτό και
πανηγυρίστηκε άπό όλη τήν περιοχή Τό 1834 έπισκέπτεται
τήν Αράχοβα ό Βασιληάς Οθωνας πού έτυχε αποθεωτικής
υποδοχής άπό τούς κατοίκους και τό 1845 ξανάρχεται μαζί
μέ τή βασίλισσα Αμαλία Τό 1856 ό Άραχοβίτης ανθυπολοχαγός

Γιάννης Μέγας ξεκαθαρίζει τήν περιοχή άπό τή φοβερή
συμμορία του λήσταρχου Νταβέλη πού λίγο νωρίτερα είχε
γίνει διάσημη μέ τήν αιχμαλωσία του Γάλλου λοχαγού Μπερ
τώ Οταν τό 1868 γεννήθηκε ό τότε διάδοχος Κωνσταντίνος
τόν θήλασαν Άραχοβίτισσες πού τις πήγαν έπίτηδες στήν
Αθήνα

Ό περιωρισμένος χώρος πού διαθέτομε μας υποχρεώνει
δυστυχώς νά σταματήσωμε τά ιστορικά γεγονότα τής Αράχοβας

γιά νά δοϋμε λίγο και τή σημερινή κωμόπολι
Ή σημερινή Αράχοβα αποτελεί ίδιον Δήμον μέ 3.130 κατοίκους

και μέ συνολική εκτασι 137 τετ χλμ Δάση 35

γεωργική γη 22 βοσκότοποι 65 Είναι χτισμένη σέ ύψόμετρο
963 μ και έχει κλίμα ξηρό και υγιεινό μέ δροσερά καλοκαίρια
μεγίστη θερμοκρασία 32 C και ψυχρούς χειμώνες

Είναι περιοχή γεωργική και κτηνοτροφική μέ κύρια
προϊόντα τις έληές 3.000.000 κιλά άπό τις όποιες οί μισές
είναι βρώσιμες και οί μισές βγάζουν εξαιρετικό λάδι τό
περίφημο μαύρο κρασί 250.000 κιλά και τό τυρί τήν ονομαστή

φέτα Παρνασσού πού γίνεται άπό τό γάλα 15.000
αιγοπροβάτων πού διατηρούν οί κτηνοτρόφοι της Σημαντικό
επίσης είναι και τό εισόδημα άπό τόν τουρισμό και κυρίως
άπό τήν ύφαντική

Ή ύφαντική είναι μιά τέχνη πού φαίνεται νά τήν έμαθαν
οί Άραχοβίτισσες άπό τά μέσα τοΰ περασμένου αιώνα όπως
άναφέρουν όλες οί γραπτές μαρτυρίες Γενικά οί Άραχοβίτισσες

βοηθάνε τούς άντρες σέ όλες τις γεωργικές εργασίες
Στο άμπέλι στό χωράφι στις έληές άκόμα και στή στάνη
Μά πάντα ξεκλέβουν λίγο χρόνο γιά νά στρωθούν στόν
άργαλειό και ιδιαίτερα όταν ό καιρός δέν έπιτρέπη τις γεωργικές

άσχολίες Μέ τό πηγαίο καλλιτεχνικό αίσθημα πού τις
διακρίνει κάνουν αρμονικούς συνδυασμούς χρωμάτων έπι
νοοϋν όμορφα και πρωτότυπα σχέδια κι άπ τόν άργαλειό

Αφθονο κρυστάλλινο νερό τρέχει ολημερίς από τήν
βρύσι τοΰ Αγ Γεωργίου

De l'eau en abondance coule toute la journée de la fontaine

de l'Église de Saint-Georges

Αράχοβα H προτομή τοΰ Γ Καραϊσκάκη

Arachova Le buste de G Karaïskakis

suivante Trophée des Hellènes érigée le 24 Novembre de
l'année 1826 à Arachova aux dépens des barbares Ottomans

Même après la libération de la Grèce on entendait parler
de temps en temps d'Arachova En 1830 fonctionna ici pour
la première fois l'«École Mutuelle d'Arachova événement très
important pour l'époque fêté dans toute la région En 1834
le roi Othon visita Arachova où les habitants lui avaient réservé
accueil triomphal et en 1845 il y retourna avec la reine Amalia
En 1856 le sous-lieutenant Arachovite Yannis Mégas délivra la

région de la terrible bande du brigand Davélis qui était devenue
célèbre par la captivité du Colonel Français Bertheau En 1868
à la naissance du Diadoque Constantin des femmes d'Arachova
étaient appelées spécialement à Athènes comme nourrices

Les limites de ces quelques pages nous contraignent malheureusement

à nous arrêter à ces événements historiques pour
découvrir la petite ville de nos jours

Arachova est aujourd'hui une commune qui compte 3.130
habitants avec une superficie de 137 km forêts 35 terre
agricole 22 pâturage 65 Construite à une altitude de 963
mètres son climat est sec et très sain frais en été température
maximum 32° C et froid en hiver

C'est une région agricole et d'élevage ayant comme principaux

produits les olives 3.000.000 kilos desquels la moitié
est mangeable et l'autre moitié sert à produire de l'huile
le fameux vin noir 250.000 kilos et le fromage fêta du
Parnasse très renommé produit du lait des 15.000 chèvres et
moutons Une partie importante de son revenu provient également

du tourisme et plus particulièrement de l'art du tissage

C'est un art que les femmes d'Arachova semblent connaître
depuis un siècle déjà d'après tous les témoignages écrits En
général les femmes aident leurs époux aux travaux des champs
mais elles trouvent toujours la possibilité de consacrer un peu
de leur temps au tissage particulièrement lorsque le mauvais
temps ne permet pas les travaux à l'extérieur Grâce à leur don
d'artiste elles exécutent des combinaisons harmonieuses de
couleurs conçoivent de très beaux dessins originaux et de leurs
machines à tisser sortent de véritables oeuvres d'art Il n'y a

presque pas de maison à Arachova sans machine à tisser Ainsi
le revenu du tissage et du tourisme tend à occuper la première
place avant même les olives



τους βγαίνουν σωστά καλλιτεχνήματα Δέν υπάρχει σχεδόν
κανένα σπίτι στήν Αράχοβα πού νά μήν έχη αργαλειό
Ετσι τό εισόδημα άπό τήν υφαντική και τόν τουρισμό τείνει

νά καταλάβη τήν πρώτη θέση πάνω κι άπό τό εισόδημα των
έληών

Διοικητικά ή Αράχοβα υπάγεται στόν Νομό Βοιωτίας
Είναι εδρα Αστυνομικού Τμήματος Ειρηνοδικείου Άγρονο
μείου Ταχ Γραφείου Γραφείου ΟΤΕ και εχει πλήρες Δημοτικό

Σχολείο καί Γυμνάσιο ενώ βρίσκεται ύπό ϊδρυσιν ή
Δημοτική Βιβλιοθήκη Εχει αγροτικό Ιατρείο καί Ιατρείο
του Ερυθρού Σταυρού 4 Συνεταιρισμούς Ελαιουργικό Δασικό

Μελισσοκομικό καί Εγγείων Βελτιώσεων καθώς καί
πλήρες Αποθηκευτικό Κέντρο λιπασμάτων καί γεωργικών
εφοδίων τής Αγροτικής Τραπέζης Ό Ελαιουργικός Συνεταιρισμός

μάλιστα άσκεΐ άπ εύθείας τήν άγροτική πίστι ένω
παράλληλα λειτουργεί καί Πρακτορείο τής Εθνικής Τραπέζης

Διαθέτει όλων των ειδών εμπορικά καταστήματα καί περίπτερα

ύφαντών καί τουριστικών ειδών Εχει τρία μικρά
ξενοδοχεία πολλές ταβέρνες καί καφενεία καί κάτι σοβαρό
Εχει πλήρες δίκτυο άποχετεύσεως καί υδρεύσεως Τό νερό

άφθονο καί κρυστάλλινο έρχεται άπό ιόν Παρνασσό άπό
τήν θέσι Μάννα μέ ειδικό ύδραγωγεϊο

Οί χιλιάδες τών έπισκεπτών πού πάνε στούς Δελφούς
άντικρύζουν τήν Αράχοβα άπό μιά στροφή ενα περίπου
χιλιόμετρο πριν άπ τήν πόλι Τό θέαμα είναι μοναδικό
Νομίζει κανείς πώς ή πόλι κρέμεται πάνω στις ράχες καί
τις πλαγιές του Παρνασσού έτοιμη νά πέση κάτω στό βαθύ
φαράγγι τοΰ ποταμού Πλειστοΰ Κύριο μέλημα λοιπόν τών
Αραχοβιτών είναι νά κρατήσουν γιά λίγο κοντά τους αυτούς

τούς επισκέπτες πού θά μείνουν κατενθουσιασμένοι άπό τή
φιλοξενία τών κατοίκων τό γνήσιο έλληνικό χρώμα τοΰ τόπου
τό καλό κρασί τά περίφημα υφαντά καί τό εξαιρετικό κλίμα
Γν αύτό χρειάζεται νά διαπλατυνθή ό κεντρικός δρόμος νά
δημιουργηθούν πλατείες νά γίνουν εστιατόρια καί κυρίως νά
γίνη τό μεγάλο τουριστικό ξενοδοχείο τοΰ όποιου τά σχέδια
είναι έτοιμα ό χώρος εχει άπαλλοτριωθή μά φαίνεται νά
σκάλωσε κάπου τώρα τελευταία

Ή χαράκτη ριστικώτερη όμως έκδήλωσι τής Αράχοβας
είναι τό μεγάλο τριήμερο πανηγύρι πού γίνεται στις 23 Απριλίου

κάθε χρόνο στή μνήμη τοΰ Αγίου Γεωργίου καί σέ
άνάμνησι τής μεγάλης νίκης τοΰ Καραϊσκάκη Αρχίζει τήν
παραμονή μέ τόν Μεγάλο Εσπερινό τήν περιφορά τής εικόνας

τοΰ 1Αγίου πού τήν βαστάζουν γέροντες φουστανελλοφό
ροι καί μέ χορούς γερόντων καί νέων μέ έθνικές ενδυμασίες
Τήν άλλη μέρα γίνεται ή Θεία Λειτουργία καί άκολουθεϊ τό
γραφικώτατο άγώνισμα τοΰ άνωμάλου άνηφορικοΰ δρόμου
τών γερόντων φουστανελλοφόρων — έβδομήντα καί πλέον
χρόνων — στή θέσι πού έγινε ή μάχη τοΰ Καραϊσκάκη Τήν
ίδια ώρα ολόκληρη ή Αράχοβα συννεφιάζει άπό καπνούς
Ετοιμάζουν υπαίθριες μεγάλες φωτιές όπου θά ψήσουν άπό
ενα αρνί στή σούβλα όλοι άνεξαιρέτως οί κάτοικοι σέ ομάδες
άνά δέκα είκοσι ή καί περισσότεροι μαζί Ακολουθεί γλέντι
μέ χορούς καί τραγούδια μέ συνοδεία τήν πίπιζα καί τό τύμπανο

πού γεμίζουν τήν πόλι μέ τόν χαρακτηριστικό τους ήχο
Τό πανηγύρι συνεχίζεται καί τις έπόμενες δυό μέρες μέ χορούς
καί τραγούδια καί μέ τήν τέλεσι άγώνων στό προαύλιο τής
έκκλησίας τοΰ Άγ Γεωργίου Αλμα άπλοΰν τριπλοΰν εις
ΰψος έπί κοντώ σφαιροβολία λιθοβολία άρσις βαρών κλπ
Σέ όλα τά αγωνίσματα τό έπαθλο είναι ενα άρνί άπό αύτά
πού προσφέρουν οί τσοπάνηδες στόν Άι-Γιώργη γιά νά περάσουν

καλό καλοκαίρι στόν Παρνασσό
Αυτή είναι ή Αράχοβα Καί έτσι θά μείνη Γιατί ό πολιτισμός

καί ή έξέλιξι δέν θά μπορέσουν νά τής άφαιρέσουν
τό κύριο χαρακτηριστικό της τό έλληνικό χρώμα

Administrativement Arachova dépend du département de
Béotie Elle possède un Poste de Police un Tribunal de Paix
un Bureau de Poste et un bureau OTE On y trouve également
une École Primaire et un Gymnase complet une Bibliothèque
Municipale en cours de construction une clinique un dispensaire

de la Croix Rouge quatre Coopératives regroupant les
propriétaires d'oliviers les exploitants forestiers les apiculteurs

et les services d'amélioration foncière ainsi qu'un dépôt
complet d'engrais et de matériel agricole de la Banque Agricole
La Coopérative huilière consent directement des crédits alors
que parallèlement fonctionne une agence de la Banque Nationale

Il y a des magasins de toute nature dont un grand nombre
pour la vente des tissus et des articles touristiques Elle dispose
de trois petits hôtels de plusieurs tavernes et cafés et ce qui
est encore plus important d'un réseau complet d'alimentation
d'eau et d'évacuation des eaux usées L'eau abondante et
glacée provient du Parnasse au lieu dit Manna et la distribution

en est assurée par un réservoir spécial

Les milliers de visiteurs de Delphes aperçoivent Arachova
d'un virage un kilomètre avant d'arriver dans la ville C'est
une vue unique dans son genre La ville paraît être suspendue
aux crêtes et aux flancs du Parnasse et prête à tomber d'un
moment à l'autre dans le ravin profond et abrupt du fleuve
Pleistos Les Arachovites essayent de garder ces visiteurs un
peu plus longtemps chez eux en les retenant par l'hospitalité
des habitants la véritable couleur locale le bon vin les fameux
tissus et le climat exceptionnel Mais pour ce faire il faut
élargir la rue principale de la ville créer des places ouvrir
des restaurants et surtout construire le grand hôtel touristique
pour lequel les plans sont prêts et le terrain exproprié cette
dernière réalisation semble avoir rencontré quelques difficultés
dernièrement

La manifestation caractéristique locale se déroule chaque
année le 23 Avril en mémoire de la Saint Georges et de la grande
victoire de Karaïskakis elle dure pendant trois jours Elle
commence la veille par les Grandes Vêpres la procession de
la sainte icône tenue par des vieillards habillés en fustanelle
et des danses folkloriques exécutées par des jeunes et vieux en
costume local Le lendemain après la Messe se déroule la
course des vieillards en fustanelle âgés de 70 ans et plus sur
une route escarpée et irrégulière à l'endroit où eut lieu la
baiaille de Karaïskakis A ce moment-là le ciel d'Arachova
est couvert d'un bout à l'autre de la ville par un épais nuage
de fumée De grands feux sont allumés par tous les habitants
sans exception qui rôtissent à la broche des agneaux par groupes
de dix vingt familles ou plus Suit la fête avec danses et chansons
populaires aux sons caractéristiques d'un instrument spécial
pipiza et du tambour La fête populaire continue les deux

jours suivants et est animée par des danses chansons et compétitions

sportives qui se déroulent sur le parvis de l'Eglise de
Saint Georges tels que saut simple triple en hauteur à la
perche lancement de la balle lapidation levée de poids etc
A tous les vainqueurs des concours on distribue des agneaux
qui constituent une offrande des bergers à Saint Georges pour
qu'il les aide à passer un bon été dans le Parnasse

Voici Arachova Elle restera toujours la même car la civilisation

et le développement n'arriveront pas à lui enlever sa
caractéristique principale sa couleur loca'e purement grecque



Δεξαμενή στο Δασκαλιό Citerne à Daskalio

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Των κ.κ
J.-P Michaud και P Y Péchoux
της Γαλλικής Αρχαιολογικής

Σχολής τών Αθηνών

Οσο οί ανθρώπινες εγκαταστάσεις στις ακτές του κόλπου
της Αντίκυρας υπήρξαν αραιές και διασκορπισμένες μέχρι
μια εποχή αρκετά πρόσφατη τόσο μοιάζουν να ήσαν πολυάριθμες

κατά τήν άρχαιότητα
Γιά τόν ταξειδιώτη πού μόλις εχει διασχίσει τά αυστηρά

τοπία του έσωτερικοϋ ή κατάβαση προς τόν κόλπο προσφέρει
μαζί μέ τό θέαμα τής θάλασσας τήν θέα μιας σειράς ελαιώνων

σέ άψογη τάξη
Γιά τόν ναυτικό πού ξεμπαρκάρει ή Αντίκυρα είναι ενα

σίγουρο άγκυροβόλιο προστατευμένο άπό τά ύψώματα τού
Παρνασσού και τού Ελικώνα

Ή ακτή είναι γεμάτη άπό πτυχώσεις μικρούς όρμους
φιλόξενες άμμουδιές Μέχρι όμως πρίν άπό λίγο καιρό δέν
ύπήρχε εδώ παρά μόνον τό μεγάλο χωριό τής Αντίκυρας
μερικά καλύβια πού στέγαζαν έποχιακά τούς κατοίκους τού
εσωτερικού τόν καιρό τών αγροτικών εργασιών και οί στάνες
πού χρησιμοποιούσαν τόν χειμώνα τά νομαδικά κοπάδια

Κι όμως ή παράδοση και τά γραπτά τών αρχαίων ιστορικών

μαρτυρούν πώς στήν περιοχή αύτή υπήρξαν πολλές
μικρές πόλεις πού μερικές τους ήσαν άρκετά δραστήριες

A LA RECHERCHE DU PASSÉ
AUTOUR DE LA BAIE

D'ANTIKYRA
Par Messieurs

J.-P Michaud et P.-Y Péchoux
de l'École Française

d'Archéologie d'Athènes

Autant les établissements humains étaient restés rares et
clairsemés jusqu'à une époque récente sur les rives de la baie
d'Antikyra autant ils paraissent avoir été nombreux dans
l'Antiquité Pour le voyageur qui vient de traverser les paysages
sévères de l'intérieur la descente sur la baie offre avec le
spectacle de la mer la vue des oliveraies bien ordonnées Pour
le marin qui aborde Antikyra est un abri sûr dominé par les
hautes montagnes du Parnasse et de PHélikon La côte multiplie

les replis les petites baies les places accueillantes Mais
il n'y avait là récemment que le gros village d'Antikyra quelques
hameaux saisonniers fréquentés par des habitants de l'intérieur
au moment des travaux agricoles et les bergeries utilisées pendant

l'hiver par les troupeaux transhumants

Cependant la tradition et les écrits des historiens antiques
attestent qu'il a existé dans cette région plusieurs petites cités
dont certaines étaient assez actives riches et puissantes pour
pouvoir orner leurs places et leurs temples d'oeuvres d'art qui
retenaient l'attention des voyageurs

Antikyra est la mieux connue de ces cités d'autrefois Pau
sanias en a laissé une description assez précise pour que nous
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πλούσιες και δυνατές, γιά νά μπορούν να στολίζουν τις πλατείες 

και τούς ναούς τους μέ εργα τέχνης πού τραβούσαν
τήν προσοχή του ταξειδιώτη.

Ή περισσότερο γνωστή άπό τις πόλεις αύτές του παρελθόντος 

είναι ή Αντίκυρα. Ό Παυσανίας μας άφησε μιά
αρκετά ακριβή περιγραφή γιά νά μπορούμε νά φαντασθούμε
τήν αγορά τήν στολισμένη μ' ορειχάλκινα αγάλματα, τό
λιμάνι πάνω άπ' τό όποιο αγρυπνούσε ό ναός τοΰ Ποσειδώνα,
δυό γυμναστήρια όπου διατηρούσαν ενα άγαλμα τοΰ Ξενό-
δαμου, γεννημένου στήν Αντίκυρα και νικητού στούς ολυμπιακούς 

άγώνες.
Τόσο πλήρης είναι ή περιγραφή τού Παυσανία πού μπορούμε 

νά ξαναβρούμε, σ' άπόσταση δύο στάδια άπό τήν πόλη,
πάνω σέ μιά βραχώδη πλαγιά, δίπλα σ' ενα βουνό, τό ίερό
τής Αρτέμιδος πού τό κοσμούσε ενα άγαλμα, εργο τοΰ Πραξιτέλη.

Έξ άλλου μπορεί νά ξανάβρη κανείς άκόμα και σήμερα
τά ονόματα μερικών Άντικυριωτών σκαλισμένα πάνω στις
πέτρες τού ιερού τοΰ "Απόλλωνα στούς Δελφούς μεταξύ τών
πράξεων άπελευθερώσεως τών δούλων. Υποψιαζόμαστε πώς
ή Αντίκυρα υπήρξε ενα εμπορικό κέντρο, μιά πύλη πρός τήν
κατεύθυνση τού έσωτερικοΰ τής Φωκίδος. "Ηδη τό έδαφος
άπέδωσε μερικά εΰρήματα : επιγραφές, κομμάτια άπό άγγεΐα,
νομίσματα, καθώς και ενα άγαλματίδιο τής Αθηνάς, πού θά
μπορούσε κανείς νά τά θαυμάση στόν τόπο τής ανασκαφής
τους εάν είχε κτισ3ή ενα μουσείο γιά νά τά στεγάση.

Στόν αρχαιολόγο όμως δέν άρκεί νά ψάχνη μόνον γιά
ν' άνακαλύψη τά άρχαία λείψανα τής "Αντίκυρας. Είναι ύπο-
χρεωμένος νά άναζητήση και τις μικρές πόλεις ή τά χωριά
τά λιγώτερο διάσημα. "Ετσι εξερευνήσαμε τήν άκτή τόσο
άνατολικά, όσο και δυτικά τής Αντίκυρας. "Επισκεφθήκαμε
επίσης τις νησίδες τοΰ κόλπου. Κρατώντας στά χέρια τά
κείμενα τού Παυσανία και τοΰ Στράβωνα, ρωτώντας τούς
βοσκούς και τούς ντόπιους πού οί πληροφορίες τους είναι
εξαιρετικά πολύτιμες, αναζητήσαμε τήν Πύρρα, τόν Ναύλοχο,
τήν Μάραθο, τόν Μυχό, τήν Βουλίδα... Πρόκειται γιά μιά
έπίμονη έρώτηση πού θέτει κανείς στόν σωρό τών πηλίνων
κομματιών, πού βρίσκονται στήν επιφάνεια τοΰ έδάφους,
στούς άρχαίους τοίχους, στό ίδιο τό τοπίο πού εχει καμμιά
φορά περιγραφή στις λεπτομέρειές του άπό τούς ταξειδευτές
τής άρχαιότητας.

"Επισκεφθήκαμε ετσι τήν Βουλίδα, στά άνατολικά, πάνω
στό σύνορο ανάμεσα στήν άρχαία Φωκίδα και Βοιωτία. Ό
Παυσανίας μας βεβαιώνει πώς, άπό τήν Αντίκυρα στήν
Βουλίδα ώδηγοΰσε ενας δρόμος πού όπως λέγει ήταν εξαιρετικά 

δύσβατος. Τούτο γιατί ή άκτή εδώ είναι άπότομη, τό
βουνό ύψώνεται σχεδόν κάθετα πάνω άπό τήν θάλασσα.
Μόνον μερικά χωράφια κρατιούνται μέ δυσκολία πάνω στις
φαλακρές πλαγιές πού κατρακυλούν άπό τά ύψώματα πρός
τήν άκτή. Μερικά μονοπάτια πηγαίνουν άπό χωράφι σέ χωράφι 

κι" άπό τό ενα σπιτάκι στό άλλο. Ό δρόμος πού άναφέρειό Παυσανίας νά είναι άραγε ενα άπ' αύτά τά μονοπάτια;
Καλλίτερα νά πάρη κανείς τό καΐκι γιά τήν Ζαλίτσα πού
ήταν τό επίνειο τής Βουλίδας. Καθώς πλησιάζει κανείς τήν
άκτή, βλέπει νά ύψώνωνται τά τείχη τοΰ αρχαίου φρουρίου.

Ή Βουλίς είναι κτισμένη σέ μιά θέση άπόρθητη πάνοι
σέ μιά λεπτή προεξοχή τού βράχου χωριστά άπό τόν κύριο
όγκο τοΰ Ελικώνα. Στά βόρεια ενας πέτρινος έξώστης, κάθετος, 

πού τά πόδια του γλύφει ενας χείμαρος. Στά νότια
πιό ομαλές πλαγιές, φυτεμένες μέ έληές πού φθάνουν μέχρι
τήν θάλασσα.

Ή Βουλίς κυριαρχεί πάνω στό στενό πού αναγκαστικά
έπρεπε νά διάσχιση ό δρόμος πού έρχόταν άπό τήν Βοιωτία.
Στά δυτικά ή θέα έκτείνεται άνεμπόδιστη άρκετά μακριά γιά
νά μπορή κανείς νά προσέχη τήν είσοδο στόν κόλπο τής
Αντίκυρας μέ τις νησίδες της.

Τά ίχνη τοΰ φρουρίου είναι άρκετά εύδιάκριτα. Μπορεί
κανείς ν' άκολουθήση γιά πολλά μέτρα ενα ρωμαλέο έπίμηκες
τείχος άπό τετράγωνες ισομεγέθεις πέτρες τοποθετημένες ή
μιά πάνω στήν άλλη. Σέ πολλά σημεία μπορεί κανείς άκόμα
νά διακρίνη τά θεμέλια. Αλλά τίποτε άλλο δέν μας βοηθεΐ
μέχρι τώρα νά άναπλάσουμε αύτό πού κάποτε υπήρξε ή Βουλίς.
Ήταν άραγε μιά μεγάλη ή μιά μικρή πολιτεία; Είχε κυρίως
στρατιωτικό ή έμπορικό χαρακτήρα; Τά πουρνάρια κρύβουν

puissions imaginer l'agora ornée de statues de bronze, le port
où veillait un temple de Poséidon, deux gymnases dont l'un
conservait la statue de Xénodamos, né à Antikyra et vainqueur
aux Jeux Olympiques; assez précise pour que nous puissions
retrouver «à deux stades de la ville, sur une falaise attenante
à une montagne» le sanctuaire d'Artemis qui fut orné d'une
statue oeuvre de Praxitèle. Par ailleurs on retrouve les noms
de quelques Antikyriens gravés sur les pierres du sanctuaire
d'Apollon à Delphes, parmi les actes d'affranchissement d'esclaves. 

Nous soupçonnons qu'Antikyra était une place de
commerce, une porte en direction de l'intérieur de la Phocide;
déjà le sol a livré quelques trouvailles: inscriptions, fragments
de céramique, monnaies, et même une statuette d'Athéna que
l'on pourra admirer sur les lieux de leur découverte quand un
musée pourra les y accueillir.

Mais l'archéologue ne cherche pas seulement à retrouver
les antiques vestiges d'Antikyra. Il s'efforce de retrouver aussi
de petites cités ou des villages moins célèbres. Nous avons
ainsi exploré la côte à l'Est et à l'Ouest d'Antikyra. Nous
avons visité aussi les îlots de la baie. Emportant avec nous
les textes de Pausanias et de Strabon, interrogeant aussi les
bergers et les paysans dont les informations sont très précieuses
nous avons cherché Pyrrha, Naulochos, Marathos, Mychos,
Boulis. . . C'est une longue question posée au débris de tessons
trouvés à la surface du sol, aux \ieux murs, au paysage lui
même qui fut parfois décrit dans le détail par les voyageurs
antiques.

Nous avons ainsi visité Boulis, vers l'Est, à la frontière
entre la Phocide et la Béotie antiques. Pausanias assure qu'une
route menait d'Antikyra à Boulis et il dit qu'elle était difficile,
car la côte est abrupte, la montagne escarpée au dessus de
la mer; seuls quelques champs tiennent sur les pentes raides
qui mènent des sommets au rivage. Quelques sentiers vont
d'un champ à l'autre, d'une petite maison à sa voisine : la
route citée par Pausanias est elle l'un de ces sentiers? Mieux
vaut prendre le bateau pour aller à Zalitsa qui fut le port de
Boulis : de ce rivage on aperçoit les murailles de la vieille forteresse. 

Boulis s'élève dans un site imprenable sur une mince
arête de rocher séparée de la masse principale de Γ Helicon :

au nord une paroi rocheuse verticale dont un torrent aiguise
la base; au sud des pentes plus douces plantées d'oliviers mènent
jusqu'à la mer. Boulis domine le col par où passait nécessairement 

la route qui venait de Béotie; vers l'ouest la vue s'étend
assez loin pour surveiller l'entrée de la baie d'Antikyra et ses
îlots. Les traces de la forteresse sont bien lisibles; on peut,
sur plusieurs mètres, suivre un long mur de blocs quadrangu-
laires disposés en assises égales et robustes; on distingue les
fondations de plusieurs tours. Mais rien d'autre ne nous aide
jusqu'à maintenant à reconstituer ce que fut Boulis : grande
ou petite cité, commerçante ou militaire? Les buissons de
chênes dissimulent une partie des murs, les restes de la cité
sont peut-être enfouis sous les oliviers qu'entretiennent les habitants 

d'une métairie isolée. Il faudra chercher encore et interroger 

patiemment tous les indices.

Αρχαίες πέτρες στό Δασκαλιό.
Pierres   antiques à Daskalio.
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ενα μέρος των τειχών και τά υπόλοιπα ερείπια της πολιτείας
βρίσκονται ϊσως θαμένα κάτω άπ τις έληές πού καλλιεργούν
οί κάτοικοι ενός μοναχικού μετοχιοϋ Χρειάζεται νά έρευνήση
κανείς κΓ άλλο και νά έξετάση όλες τις ενδείξεις

Οί τρεις νησίδες του κόλπου όπου θά μπορούσε κανείς
νά έλπίζη ότι θά εύρισκε — όπως σ ενα νησί τού κόλπου
της Ιτέας — άξιόλογες αρχαιότητες δέν προσφέρουν τίποτε

Στην Αμπελα και στο Τσαρούχι δέν στεγάζονται παρά
μόνον γίδια πού τά άφησαν έκεϊ νά ξεχειμάσουν Στό Λασκα
λιό πού κάποτε ήταν καλυμμένο άπό οικήματα δέν βρίσκουμε
σήμερα παρά μόνον μια γιγαντιαία θολωτή δεξαμενή αρκετά
πρόσφατης κατασκευής Νά ύπήρξε άραγε πάνω στό νησάκι
αύτό κάποιο άρχαΐο φρούριο άπό όπου νά προέρχωνται τά
άρχαΐα κομμάτια πού ανακαλύπτει κανείς ξαναχρησιμοποιημένα

Στή δυτική παραλία γεννιώνται άλλα προβλήματα Ενα
ισχυρό οχυρωματικό τείχος φτιαγμένο άπό ξερά λιθάρια
σ ενα ύψωμα πού κυριαρχεί πάνω άπ τήν κοιλάδα του Άγ
Νικολάου της Δεσφίνας παραμένει άνώνυμο κι άχρονολό
γητο

Γιά νά βρή κανείς τά ϊχνη έγκαταστάσεων χρειάζεται νά
έρευνήση τό έδαφος προσεκτικά Μιά τοποθεσία πάντως στόν
τόπο πού ονομάζεται Κάστρο τού Στενού πάνω σ ενα μικρό
λόφο πού δεσπόζει σ ενα άπομονωμένο κόλπο στά δυτικά
τού Κεφαλιού κατοικήθηκε τουλάχιστο στά Μυκηναϊκά χρόνια

Πολυάριθμα χαρακτηριστικά πήλινα κομμάτια μαρτυρούν
πώς σέ μιά μακρυνή έποχή ϊσως τόν 14ον ή τόν 13ον αιώνα
άνθρωποι είχαν εδώ τις κατοικίες τους και τις εργασίες τους
ανάμεσα στό ακρογιάλι όπου τραβά σήμερα ό ψαράς τήν
βάρκα του και στό βουνό όπου ό βοσκός σαλαγίζει τό κοπάδι

του

Απομένουν άναμφίβολα πολλά πράγματα νά ανακαλυφθούν
και πολλά νά μάθουμε στήν περιοχή τής Αντίκυρας θά
μπορέσουμε άραγε μιά μέρα νά ξαναβρούμε μέ βεβαιότητα τό
ναό όπου οί κάτοικοι τής Βουλίδας γιόρταζαν τήν λατρεία
τού μεγίστου Θεού δηλαδή τού Δία Η τό λιμάνι άπ όπου
ξεκινούσε γιά τήν Κόρινθο ή τις άλλες πόλεις ή πορφύρα
πού έπεξεργάζοταν στά έργαστήριά τους

ΚΓ ένώ κανείς ρωτά τά κτίσματα τής άκροπόλεως τού
Μεδεώνος βλέπει σύγκαιρα νά ύψώνωνται τά εργοστάσια τού
Αλουμινίου στήν πεδιάδα πάνω άπό τήν όποία δεσπόζει

Αντίθεση δύο πολιτισμών πού μοιράζονται τό ϊδιο πανάρχαιο
τοπίο Αντίθεση άλλ όχι αντινομία Γιατί ανάμεσα

στούς άνθρώπους πού έπισκέφθηκαν ό Παυσανίας κι ό
Στράβων και σ αυτούς πού συναντάμε σήμερα στόν ϊδιο τόν
τόπο ξαναβρίσκει κανείς τήν ίδια θέληση νά ύποτάξουν τήν
φύση στή δούλεψή τους τήν ίδια περηφάνεια γιά τήν εργασία
τους και τήν πατρίδα τους

Τμήμα των τειχών τής αρχαίας Βουλίδος

Enceinte de Boulis

Les trois îlols de la baie où l'on pouvait espérer trouver
comme dans un ilot de la baie d'Itéa des antiquités dignes
d'intérêt n'apportent rien Ambcla et Tsaroukhi n'abritent que
des chèvres qui sont mises là pour l'hiver A Dhaskalio qui
tut couverte de bâtiments on ne retrouve aujourd'hui qu'une
gigantesque citerne voûtée de construction assez récente Quelle
forteresse a pu être cet îlot où l'on découvre quelques pierres
antiques remployées

La côte occidentale pose d'autres problèmes un puissant
mur d'enceinte élevé en pierres sèches sur une hauteur dominant
la vallée d'Agios Nikolaos de Dhesfina reste anonyme et sans
âge Il faut scruter le sol pour trouver des traces d'occupation
Un site au moins a été habité à l'époque mycénienne au lieu
dit Kastro de Sténo sur une petite colline que domine une
baie isolée à l'ouest de Képhali De nombreux tessons caractéristiques

attestent qu'à une époque reculée au I4ème ou
au 13ème siècle avant J.-C des hommes avaient là leurs demeures

et leurs travaux entre la plage où le pêcheur tire aujourd'hui

sa barque et la montagne où les pasteurs paissent
leurs troupeaux

Il reste sans doute beaucoup à découvrir et à apprendre
dans les parages d'Antikyra Saurons nous retrouver avec
certitude le temple où les habitants de Boulis célébraient le
culte du dieu très grand c'est-à-dire Zeus Saurons nous
retrouver le port d'où ils faisaient partir vers Corinthe ou les
autres cités la pourpre qu'ils fabriquaient dans leurs ateliers

Tandis que nous interrogeons les constructions de l'antique
Acropole de Médéon nous voyons se dresser les usines d'Aluminium

dans la plaine qu'elle domine Contraste de deux
civilisations qui se partagent le même paysage millénaire Contraste

mais point contradiction chez les hommes que visitaient
Pausanias et Strabon et chez ceux que nous rencontrons aujourd'hui

dans les mêmes lieux nous retrouvons la même
volonté de soumettre la nature à leur usage la même fierté
de leur travail et de leur pays
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ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ

IV ΗΛΕΚΤΡΟΑΙΑ

POUR CONNAITRE NOTRE USINE

IV ELECTRODES

Στα προηγούμενα τεύχη παρακολουθήσαμε τα
διάφορα στάδια του μετασχηματισμού του βωξίτου
σέ εμπορεύσιμο άλουμίνιο Τώρα ερχόμαστε στην
παραγωγή των ήλεκτροδίων

Τά δύο ήλεκτρόδια της λεκάνης ήλεκτρολύσεως
φθείρονται κατά τρόπο τελείως διαφορετικό Ή
κάθοδος πού αποτελεί τόν πυθμένα της λεκάνης και
πάνω στήν όποία άποτίθεται τό άλουμίνιο φθείρεται
ελάχιστα Αντίθετα οί άνοδοι πού προσβάλλονται
άπό τό οξυγόνο πού προέρχεται από τήν άλουμίνα
καταναλίσκονται σέ σημαντική ποσότητα δεδομένου

οτι άπαιτούνται περίπου 500 κιλά άνόδου γιά
τήν παραγωγή 1000 κιλών αλουμινίου

Κατά συνέπειαν ή βασική αποστολή της Υπηρεσίας

Ηλεκτροδίων είναι ή παραγωγή άνόδων
διότι ή παρασκευή καθόδων είναι πολύ περιωρισμέ
νη σέ ποσότητα και πραγματοποιείται άπό τήν ϊδια
Υπηρεσία τμηματικά

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΑΟΥ

Ή άνοδος είναι τό στοιχείο της λεκάνης ήλεκτρολύσεως
πού διαρρεόμενο άπό τό ηλεκτρικό ρεύμα έρχεται σέ άπ ευθείας

έπαφή μέ τό λουτρό των φθοριούχων προϊόντων και
προς τό όποιο κατευθύνεται τό οξυγόνο πού παράγεται άπό
τήν άποσύνθεσι της άλουμίνας

Βασικά λοιπόν πρόκειται γιά εναν αγωγό ήλεκτρισμοϋ ό
όποιος δέν προσβάλλεται άπό τά τετηγμένα στούς 950 C

Nous avons suivi à la lecture des revues précédentes

les étapes de la transformation de la bauxite
en aluminium commercialisable Nous arrivons maintenant

à la fabrication des électrodes

Les deux électrodes de la cuve d'électrolyse s'usent
de façons très différentes La cathode qui constitue
le fond de la cuve et reçoit l'aluminium ne se dégrade
que très lentement Les anodes qui au contraire se
trouvent attaquées par l'oxygène issu de l'alumine
sont consommées en quantité importante puisqu'il
faut environ 500 kg d'anode pour produire 1.000 kg
d'aluminium

La fonction essentielle du service des Électrodes
est par conséquent de produire des anodes la préparation

des cathodes étant très limitée en quantité
et réalisée que partiellement par ce service

FONCTION DE L'ANODE

L'anode est l'élément de la cuve d'électrolyse qui entrée
du courant électrique travaille directement au contact du bain
de produits fluorés et vers lequel se dégage l'oxygène issu de
la dissociation de l'alumine

Il s'agit donc essentiellement d'un conducteur de l'électricité
qui ne soit pas attaqué par les produits fluorés fondus à 950°
L'idéal serait qu'elle ne soit pas attaquée par l'oxygène Malheureusement

cela n'est pas encore réalisable car on ne connaît
pas de matière satisfaisant à la fois à ces trois conditions

Ό Εργοδηγός κ Γαζώνης επιθεωρεί ενα άπό τά
πέντε δοσόμετρα

L'agent de maîtrise M Gazonis fait l'inspection d'un
des cinq dosomètres

Ό κ Λουκίσσας επιθεωρεί τά ήλεκτρόδια πού μόλις
βγήκαν από τήν πρέσσα

M Loukissas fait l'inspection des électrodes à peine sorties
de la presse
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Φούρνος έφήσεως των ανόδων.

Four à cuire les anodes.

φθοριούχα προϊόντα. Τό ιδεώδες θά ήταν νά έμενε απρόσβλητος 
και από τό οξυγόνο. Δυστυχώς όμως αυτό δέν είναι ακόμη

πραγματοποιήσιμο, διότι δέν εϊναι γνωστή ύλη, πού νά ανταποκρίνεται 

ταυτόχρονα στις τρεις αύτές συνθήκες.
Έτσι ή εκλογή περιωρίσθηκε στον άνθρακα. Καλός αγωγός 

του ήλεκτρισμοϋ, αντέχει στα τετηγμένα φθοριούχα
προϊόντα και καίγεται μέ τό οξυγόνο με αποτέλεσμα τόν
σχηματισμό διοξειδίου τοϋ άνθρακος, πού έξέρχεται από τήν
λεκάνη.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Γιά νά άνταποκριθοϋν στίς απαιτήσεις καθαρότητος τοϋ
μετάλλου, οί πρώτες ύλες τών ανόδων έχουν έπιλεγή μεταξύ
τών πλέον καθαρών. Έτσι περιέχουν περίπου 30 φορές λιγώ-
τερη στάκτη άπό τόν κοινό άνθρακα.

Πρόκειται άφ" ένός μεν γιά τό κώκ πετρελαίου, ύπόλειμμα
τής άποστάξεως του άργοϋ πετρελαίου στά διυλιστήρια, και
άφ' έτέρου γιά τήν πίσσα, πού είναι τό ύπόλειμμα τής διυλίσεως 

τών άτμών, πού λαμβάνονται κατά τόν μετασχηματισμόν
τοϋ λιθάνθρακος σέ κώκ.

Στά δυό αύτά βασικά υλικά προστίθενται καί οί "φύρες",
δηλαδή τά ΰπολείμματα τών χρησιμοποιημένων άνόδων, πού
ξαναμπαίνουν στό κύκλωμα.

Η ΑΝΟΔΟΣ

Οί άνοδοι έχουν ενα σχήμα προσδιωρισμένο βασικά άπό
τήν τεχνολογία τής λεκάνης καί τις επιτακτικές άνάγκες
οικονομίας στήν παραγωγή.

Γιά νά χρησιμοποιηθούν, παρουσιάζονται μέ τήν μορφή
ενός συνόλου, πού περιλαμβάνει τρία στοιχεία :

1.	Τό άνθράκινο μέρος : δύο "μπλόκ" σχήματος κύβου
ενωμένα, τά όποια στό έπάνω μέρος έχουν άπό δυό
τρύπες στρογγυλές καί βαθειές.

2.	Τόν κορμό άπό άλουμίνιο, μέ τήν βοήθεια τοϋ όποιου
επιτυγχάνεται ή στερέωσις τοϋ συνόλου στό πλαίσιο
τής λεκάνης.

3.	Τά πόδια : τέσσερα κομμάτια άπό χάλυβα, τών όποιων
τό ενα άκρον είναι ενωμένο στήν τρύπα τοϋ μπλόκ μέ

Ό κ. "Αγγελόπουλος τοποθετεί μέσα στόν φούρνο
μια σειρά άνόδων, μέ τήν βοήθεια τής γερανογέφυρας.
M. Anguelopoulos pose, à l'aide du pont roulant, une
série d'anodes dans le four.

Le choix s'est porté sur le carbone. Bon conducteur de
l'électricité, résistant aux produits fluorés fondus, il brûle avec
l'oxygène en donnant naissance au gaz carbonique qui s'élimine
de lui même de la cuve.

MATIÈRES PREMIÈRES

Pour satisfaire aux exigences de pureté du métal, les matières 

premières des anodes ont été choisies parmi les plus
pures. Ainsi, elles contiennent environ 30 fois moins de cendres
que le charbon ordinaire.

Ce sont d'une part le coke de pétrole, résidus de la distillation 
du pétrole brut dans les rafineries, et, d'autre part le brai

(goudron) qui est le résidu de la distillation des vapeurs émises
lors de la cokéfaction de la houille.

A ces deux matières de base s'ajoutent les «déchets», restes
des anodes consommées que l'on recycle.

L'ANODE

Les anodes ont une forme définie essentiellement par la
technologie de la cuve et des impératifs d'économie au niveau
de la fabrication.

Elles se présentent, pour être utilisées, sous la forme d'un
groupe comprenant trois éléments :

1 .	Le carbone : deux blocs cubiques accolés, dont la partie
supérieure est percée de deux trous cylindriques rainurés.

2.	La tige en aluminium qui permet la fixation de l'ensemble
sur le cadre de la cuve.

3.	Les pattes : quatre pièces en acier qui sont d'un côté
scellées à la fonte dans les trous des blocs de carbone et de
l'autre boulonnées sur la tige.

Par simplification l'on appelle anode le bloc de carbone.

LA FABRICATION

La fabrication comprend trois stades :

1. Fabrication des anodes «crues» ou mise en forme par
pressage d'une pâte de coke et de brai.
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σφράγισμα από χυτοσίδηρο και το άλλο βιδωμένο
επάνω στον κορμό

Γιά άπλοποίησι όνομάζομε άνοδο τό άνθράκινο μπλόκ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ή παραγωγή περιλαμβάνει τρία στάδια
1 Παραγωγή άψητων ανόδων δηλαδή μορφοποίησις μέ

τήν βοήθεια πρέσσας ένός πολτού κατασκευασμένου από κώκ
και πίσσα

2 Ψήσιμο δηλαδή μετασχηματισμός της μονωτικής
πίσσας σε άνθρακα καλής άγωγιμότητος

3 Συναρμολόγησις του συνόλου πού θά παραδοθή στήν
Ήλεκτρόλυσι

Οί ανωτέρω εργασίες πραγματοποιούνται μέσα σέ τρία
ξεχωριστά συνεργεία μηχανοποιημένα σέ μεγάλο βαθμό
διότι ό άριθμός των παραγομένων άνόδων είναι πολύ σημαντικός

160.000 κάθε χρόνο γιά τις δύο σειρές τής Ηλεκτρολύσεως
Έξ άλλου πραγματοποιείται ενας σοβαρός έλεγχος σέ

όλα τά στάδια γιά νά έξασφαλισθή μία καλή και σταθερή
ποιότητα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΨΗΤΩΝ ΑΝΟΑΩΝ

Οί πρώτες ύλες υποβάλλονται έδώ σέ μιά σειρά έπεξεργα
σιών γιά νά μεταβληθούν σέ εναν πολτό πού θά πρεσσαρισθή
και θά παραχθή ή άψητη άνοδος

Ό άνθραξ και τά ύπολείμματα άλέθονται και έπειτα κοσκι
νίζονται γιά νά ταξινομηθούν σέ τέσσερα μεγέθη άπό μερικά
χιλιοστά τοΰ χιλιοστού μέχρι 15 χιλιοστά Οί εργασίες αύτές
πραγματοποιούνται σέ δυο χρόνους

— Τό σπάσιμο κατά τό όποιο ενας χειριστής τροφοδοτεί
δυό σπαστήρες γιά νά έπιτύχη μιά πρώτη σμίκρυνσι του
μεγέθους του άνθρακος και τών ύπολειμμάτων

— Τήν άλεσι κοσκίνισμα όπου ενας δεύτερος χειριστής
έλέγχει τις φάσεις τής ταξινομήσεως πού πραγματοποιούνται
μέ τήν βοήθεια δύο κόσκινων και τριών μύλων αλέσεως

Ό κ ΑΘ Τρωγάδας στήν αίθουσα έλεγχου του
φούρνου έφήσεως άνόδων

Μ Trogadas dans la salle de contrôle du four à cuire

2 Cuisson transformation du brai isolant en carbone
conducteur

3 Scellement confection du groupe livré aux séries

Ces opérations sont effectuées dans trois ateliers séparés
et très mécanisés car le nombre d'anodes fabriquées est très
élevé 160.000 par an pour les deux séries d'électrolyse Par
ailleurs un contrôle important a lieu à tous les stades pour
assurer une qualité bonne et stable

FABRICATION CRUE

Les matières premières y subissent une série de traitements
pour devenir une pâte qui pressée donne naissance à l'anode
crue

Le coke et les déchets sont broyés puis tamisés pour être
classés en quatre dimensions allant de quelques microns à
15 mm Ces opérations sont faites en deux temps

— Le préconcassage où un opérateur alimente deux con
casseurs pour assurer une première réduction de taille du coke
et des déchets

— Le broyage tamisage où un second opérateur contrôle
les opérations du classement réalisées au moyen de deux cribles
et trois broyeurs

De son côté le brai a été lui aussi broyé mais il est destiné
à être fondu et sa granulométrie est contrôlée moins rigoureusement

Les cinq produits ainsi obtenus sont dosés avec grande
précision par cinq dosomètres transporteurs à courroie
montés sur bascules et contrôlés automatiquement

Les grains de coke et déchets sont chauffés dans une vis
sans fin puis mélangés au brai à l'entrée des malaxeurs

Faits d'un axe muni d'ailettes tournant avançant et reculant
dans un cylindre muni lui aussi d'ailettes et chauffé par de
l'huile à 250° les malaxeurs assurent la fusion du brai et son
mélange avec les grains solides de carbone

La pâte ainsi constituée est amenée à la température de
pressage dans des refroidisseurs puis dosée par une bascule
et pressée Ce pressage est assuré par une presse puissante la
force nécessaire pour assurer la cohésion des grains étant de
l'ordre de 2.000 tonnes ce qui représente le poids d'un train
de 30 wagons lourds avec la locomotive

Un troisième opérateur contrôle ces dernières opérations
Tout ce secteur est automatisé le travail des opérateurs consistant

à assurer les opérations de mise en marche et d'arrêt
des séries de machines et les interventions nécessaires en cas
de pannes

LA CUISSON

L'anode crue n'est pas conductrice car le brai qui enrobe
les grains de coke est un mélange d'hydrocarbures

Le rôle de la cuisson est de transformer le brai en carbone
pur assurant ainsi à l'anode une structure homogène Cette
opération a lieu dans un four de très grande dimension dont
la longueur atteint 1 00 mètres composé de nombreuses chambres
chauffées successivement Le bâtiment qui recouvre ce four a
curieusement des proportions très voisines de celles du Par
thénon pour des raisons évidemment très différentes Les
anodes y sont empilées et couvertes de poussières de protection
contre la combustion Deux grands ponts roulants spécialisés
permettent d'effectuer le chargement et le déchargement des
anodes la dépose des poussières de garnissage et leur enlèvement

par aspiration depuis une cabine où l'opérateur dispose
de toutes les commandes nécessaires

Le chauffage est assuré par des rampes de brûleurs à fuel
ainsi que dans une proportion non négligeable par la combustion

des produits de distillation du brai Le conducteur du
four dispose d'un appareillage de mesures de température et
de régulation des brûleurs qui lui permet de suivre le cycle de
cuisson qui doit être précis qu'aucune anomalie ne doit avoir
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Έξ άλλου ή πίσσα εχει και αυτή έπίσης άλεσθή, αλλά
επειδή πρόκειται νά τακή, ή κοκκομέτρησίς της ελέγχεται μέ
μικρότερη ακρίβεια.

Τα πέντε προϊόντα, πού ελήφθησαν κατ' αύτόν τόν τρόπο,
χορηγούνται μέ μεγάλη ακρίβεια άπό πέντε "δοσόμετρα"
(μεταφορείς μέ ιμάντα, στερεωμένοι επάνω σέ ζυγαριές και
έλεγχόμενοι αυτομάτως).

Οί κόκκοι του άνθρακος και των υπολειμμάτων θερμαίνονται 

μέσα σ' ένα ατέρμονα κοχλία και έπειτα αναμιγνύονται
μέ τήν πίσσα κατά τήν εΐσοδον στούς μαλακτήρες.

Οί μαλακτήρες αποτελούνται άπό ενα περιστρεφόμενο
άξονα έφωδιασμένον μέ πτερύγια, ό όποιος κινείται έμπρός-
πίσω μέσα σ' ενα κύλινδρο έφωδιασμένον έπίσης μέ πτερύγια
και θερμαινόμενον μέ τήν βοήθεια έλαίου στούς 250° C, και
έξασφαλίζουν τήν τήξι τής πίσσας και τήν άνάμιξί της μέ
τούς στερεούς κόκκους του άνθρακος.

Ό άνθρακοπολτός, πού παρασκευάζεται κατ' αύτόν τόν
τρόπον, μεταφέρεται σέ ψηκτικές έγκαταστάσεις, γιά νά ύπο-
βιβασθή ή θερμοκρασία του, έπειτα χορηγείται σέ δόσεις
άπό μιά ζυγαριά και πρεσσάρεται. Αύτό τό πρεσσάρισμα
εξασφαλίζεται άπό μιά πρέσσα ισχυρή, διότι ή απαραίτητη
δύναμι γιά τήν συνένωσι των κόκκων είναι τής τάξεως των
2.000 τόννων, πράγμα πού άντιπροσωπεύει τό βάρος ενός
τραίνου μέ 30 βαρειά βαγόνια μαζί μέ τήν άτμομηχανή !

"Ενας τρίτος χειριστής έλέγχει τις τελευταίες αύτές εργασίες. 

Όλόκληρο τό Τμήμα αύτό είναι αυτοματοποιημένο και
ή έργασία των χειριστών συνίσταται εις τό νά έξασφαλίζουν
τούς χειρισμούς τής εκκινήσεως και τής παύσεως τής λειτουργίας 

των διαφόρων μηχανημάτων και νά πραγματοποιούν
τις απαραίτητες έπεμβάσεις σέ περίπτωσι βλάβης.

ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ

Ή άψητη άνοδος δέν είναι καλός άγωγός, διότι ή πίσσα
πού περιβάλλει τούς κόκκους του άνθρακος είναι ενα μίγμα
ύδρογονανθράκων.Ό ρόλος τοΰ ψησίματος είναι νά μετασχηματίση τήν
πίσσα σέ καθαρό άνθρακα, εξασφαλίζοντας ετσι στήν άνοδο
μιά ομοιογενή σύστασι. Ή έργασία αύτή πραγματοποιείται
μέσα σ' ενα φούρνο πολύ μεγάλων διαστάσεων, πού τό μήκος
του φθάνει τά 100 μ. και ό όποιος περιλαμβάνει πολυάριθμους
θαλάμους, πού θερμαίνονται διαδοχικά. Τό κτίριο, πού στεγάζει 

αύτόν τόν φούρνο, εχει παραδόξως άναλογίες παραπλήσιες 
μέ αύτές τοϋ Παρθενώνος, άλλά φυσικά γιά λόγους

τελείως διαφορετικούς.
Οί άνοδοι τοποθετούνται έκεϊ και σκεπάζονται μέ ειδική

σκόνη, γιά νά προφυλαχθούν άπό τήν καϋσι. Δυό μεγάλες
ειδικές γερανογέφυρες έπιτρέπουν τήν πραγματοποίησι τοΰ
φουρνίσματος και τοϋ ξεφουρνίσματος των άνόδων, τήν άπό-
θεσι τής προστατευτικής σκόνης και τήν άπομάκρυνσίν της
δι' άναρροφήσεως, μέ χειρισμούς πού γίνονται άπό μιά καμπίνα, 

όπου ό εργαζόμενος έχει στή διάθεσί του όλα τά άπα-
ραίτητα όργανα.

Ή θέρμανσις έξασφαλίζεται μέ σειρές καυστήρων πετρελαίου 

καθώς έπίσης και μέ τήν καΰσι των προϊόντων τής
άποστάξεως τής πίσσας, σέ μιά άναλογία καθόλου άμελητέα.Ό οδηγός φούρνου διαθέτει τά διάφορα όργανα μετρήσεως
τής θερμοκρασίας και ρυθμίσεως τών καυστήρων, τά όποια
τοΰ έπιτρέπουν νά παρακολουθή τό κύκλωμα τοΰ ψησίματος,
πού πρέπει νά είναι άκριβές, ώστε νά μήν παρατηρηθή
καμμιά άνωμαλία κατά τήν άνοδο τής θερμοκρασίας, πού
φθάνει στούς 1.000 και πλέον βαθμούς.

Άφοΰ κρυώση έπί. άρκετές ήμέρες, ή άνοδος εχει άποκτή-
σει όλες τις ιδιότητες της και δέν απομένει παρά νά συναρ-
μολογηθή.

Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

Άπό τήν Ήλεκτρόλυσι έπιστρέφουν τά γκρούπ, τά όποια
δέν φέρουν παρά ενα έλάχιστο τμήμα ανόδου, δηλαδή τά
ύπολείμματα. Κατ' άρχήν εκτελείται μιά σειρά προπαρασκευαστικών 

έργασιών, ήτοι :

Οί κ.κ. Αρβανίτης και Τσουρής χύνουν ρευστά χυτοσίδηρο 

γύρω άπά τά τμήμα των ποδιών πού είναι μέσα 

στήν άνοδο.

MM. Arvanitis et Tsiouris coulant la fonte de scellement.

lieu pendant la montée en température qui permet d'atteindre
plus de 1.000°.

Après plusieurs jours de refroidissement, l'anode a acquis
toutes ses qualités et il ne reste qu'à la sceller.

LE SCELLEMENT

Des séries reviennent des groupes ne portant plus qu'un
bout d'anode : le déchet. Une première série d'opérations de
préparation est exécutée :

1.	Nettoyage du bain et de l'alumine qui restent collés sur
le déchet et sur les pattes.

2.	Cassage du déchet pour le recycler.
3.	Élimination au moyen d'une presse spéciale de la fonte

collée aux pattes.
4.	Démontage des pattes pour nettoyer les surfaces de

contact entre la tige et les pattes, contacts qui se dégradent
par oxydation pendant le passage dans la cuve, puis remontage
de l'ensemble.

Pour toutes ces opérations les tiges sont suspendues à un
monorail qui les conduit successivement devant chaque station
où des opérateurs les traitent.

Les tiges ainsi préparées rejoignent les anodes issues du
four sur le banc de scellement. Là le couleur et son aide préparent 

d'une part des groupes en disposant les tiges sur les
anodes, et d'autre part de la fonte dans des fours rotatifs.
A l'aide d'une poche suspendue à un palan, ils coulent la fonte
autour de la partie de la patte qui est enfoncée dans l'anode,
terminant la soüdarisation des trois parties du groupe.

Une dernière opération enfin : le calottage. 11 s'agit de la
pulvérisation d'aluminium liquide sur le haut des anodes pour
éviter qu'elles ne brûlent quand, au début de leur service, elles
sont chaudes mais pas encore protégées par l'alumine.

En conclusion, nous voyons que le service électrodes constitue 

une chaîne dont les maillons ont une égale importance
et où toutes les fonctions sont solidaires dans le but de faciliter,
par une excellente fourniture, le travail du service de fabrication
de l'aluminium.
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Ό κ Παναγώτας πραγματοποιεί τό επίχρισμα μιας
ανόδου μέ ρευστά αλουμίνιο
M Panagotas pulvérisant l'aluminium liquide sur une
anode

1 — Καθαρισμός της άλουμίνας και των προϊόντων του λου¬
τρού πού μένουν κολλημένα έπάνω στα υπολείμματα
και στα πόδια

2 — Σπάσιμο των ύπολειμμάτων γιά νά ανακυκλωθούν
3 — Άφαίρεσις μέ τήν βοήθεια ειδικής πρέσσας του χυτο¬

σιδήρου πού είναι κολλημένος στά πόδια
4 — Λύσιμο των ποδιών γιά νά καθαρισθούν οί επιφάνειες

έπαφής των ποδιών μέ τόν κορμό πού οξειδώνονται μέσα
στήν λεκάνη και έν συνεχεία έπανασυναρμολόγησις

Γιά νά γίνουν όλες αύτές οί εργασίες οί κορμοί κρεμώνται
σ ενα παλάγκο μέ μονή γραμμή πού τούς οδηγεί διαδοχικά
μπροστά σέ κάθε σταθμό όπου οί χειρισταί εκτελούν τις
άπαραίτητες έργασίες

Αφού έτοιμασθοΰν κατ αύτόν τόν τρόπο οί κορμοί ξανασυναντούν

τις άνόδους πού έρχονται άπό τόν φούρνο πάνω
στήν εξέδρα της συναρμολογήσεως Έδώ ό χύτης καί ό
βοηθός του ετοιμάζουν άφ ένός μέν τά γκρούπ τοποθετώντας
τούς κορμούς έπάνω στις άνόδους καί άφ ετέρου τετηγμένο
χυτοσίδηρο μέσα σέ περιστρεφόμενους φούρνους Μέ τήν
βοήθεια ένός κάδου κρεμασμένου σ ενα παλάγκο χύνουν
τόν χυτοσίδηρο γύρω άπό τό τμήμα των ποδιών πού είναι
βαλμένο μέσα στήν άνοδο άποτελειώνοντας τήν σταθεροποίη
σι τών τριών τμημάτων του γκρούπ

Τέλος μιά τελευταία έργασία τό επίχρισμα Πρόκειται
γιά τό ράντισμα της άνω επιφανείας τών άνόδων μέ ρευστό
άλουμίνιο γιά νά άποφευχθή ή άνάφλεξίς των στόν άέρα
όταν στήν άρχή της χρησιμοποιήσεως των θερμαίνωνται
χωρίς νά προστατεύωνται άκόμη άπό τήν άλουμίνα

Συμπερασματικά βλέπομε ότι ή Υπηρεσία τών ήλεκτρο
δίων αποτελεί μιά αλυσίδα της όποιας οί κρίκοι είναι τής
αυτής σπουδαιότητος καί όπου όλες οί έργασίες είναι αλληλένδετες

μέ σκοπό νά διευκολύνουν μέ μιά έξαιρετική τροφοδοσία

τήν έργασία τής Υπηρεσίας Παραγωγής Αλουμινίου

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ
ΣΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΜΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΣΤΡΑΠΗ

ΜΕ ΤΗΝ

ΑΙΑΑ

Α ΑΥΓΟΥΑΗ

Έπί τέλους ή σελίδα αύτή φιλοξενεί και μιαν αντιπρόσωπο
του γυναικείου φύλου Kai ήταν νομίζομε καιρός νά γίνη
κάτι τέτοιο γιατί είχε ήδη πάρει τό αυτί μας αρκετούς νά
ψιθυρίζουν Mà καλά όλο άνδρες θά παρουσιάζωνται άπ τό
περιοδικό μας

Φυσικά τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ προσωπικού ανήκει στό
ανδρικό φϋλο Οί γυναίκες αποτελούν μιά μικρή μειονό
τητα Αύτό βέβαια δέν σημαίνει πώς προσφέρουν δευτερεύουσα
έργασία Ισα-ϊσα εργάζονται σέ αρκετούς τομείς μέ διαφορετικό

άντικείμενο καί ή έργασία τους είναι τό ίδιο σημαντική
όπως και τών άνδρων

Ή Δις Α Αύγούλη πού κάνει σήμερα τήν εναρξι τών
γυναικείων συνεντεύξεων εργάζεται στό Συγκρότημα Αλουμινίου

σαν Γραμματεύς-Δακτυλογράφος Τήν επισκεφθήκαμε
ενα απόγευμα στό γραφείο της και δέχτηκε πρόθυμα και
ευγενικά νά άπαντήση στις λίγες ερωτήσεις πού τής υποβάλαμε

αρχίζοντας μέ ενα σύντομο βιογραφικό σημείωμα
— Γεννήθηκα στήν Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου όπου

έζησα μέχρι τό 1962 Τότε άναγκάστηκα νά έγκαταλείψω τήν
δεύτερη πατρίδα μου τήν Αίγυπτο γιά λόγους γνωστούς πλέον
σέ όλους καί νά ελθω νά έγκατασταθώ μόνιμα στήν πραγματική

μου πατρίδα τήν Ελλάδα
Εχω φοιτήσει γιά πολύ λίγο διάστημα σέ έλληνικό Σχολείο

τελειώνοντας τις σπουδές μου στήν Αγγλική καί στήν
Γαλλική Από τό 1962 πού είμαι στήν Ελλάδα έργάζομαι
σάν Γραμματεύς-Δακτυλογράφος

— Πώς πήρατε τήν άπόφασι νά έλθετε νά έργασθήτε έδώ
στό Εργοστάσιο τοΰ Αλουμινίου

— Ετυχε νά δώ σέ μιά έφημερίδα τήν άγγελία τής Εταιρίας

μέ τήν όποία ζητούσε Γραμματεϊς-Δακτυλογράφους
Ήταν δέ μιά έποχή πού δέν είχα έργασία καί καθώς συνε
δύαζα τά άπαιτούμενα προσόντα έκανα τή σχετική αϊτησι
καί ή συνέχεια είναι φυσικά γνωστή άφοΰ βρίσκομαι έδώ
Μόνο πού θέλω νά προσθέσω πώς μέ ένθουσίασε άπ τήν
άρχή τό γεγονός ότι τό Εργοστάσιο βρίσκεται σέ μέρος παραθαλάσσιο

— Είσθε ευχαριστημένη άπό τήν έργασία σας
— Είμαι εύχαριστημένη άπό τήν έργασία πού κάνω Γενικά

δέ μέ ικανοποιεί απολύτως τό σύστημα τής δουλειάς
μας έδώ ή όργάνωσι τής Εταιρίας καί εχω τις καλύτερες
εντυπώσεις άπό τούς Προϊσταμένους μου

— Αντιμετωπίζετε προβλήματα επαγγελματικά
— Οχι δέν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα γύρω άπ τή

δουλειά μου Ολα κυλάνε θαυμάσια
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— Πώς βλέπετε τή ζωή στα Ασπρα Σπίτια
— Δέν θά μπορούσε κανείς νά πή ότι ή ζωή στά Ασπρα

Σπίτια δέν εχει ζωντάνια μόνον από τό γεγονός ότι βρισκόμαστε
κάπως μακρυά από τήν Πρωτεύουσα και τις μεγάλες

πόλεις Ολα είναι τόσο καλά οργανωμένα ώστε νά μήν μας
λείπη σχεδόν τίποτε Φυσικά μέ τήν πάροδο τοΰ καιρού
πιστεύω ότι θά συμπληρωθούν και οί μικρές σημερινές μας
έλλείψεις Περισσότερες ίσως αύριο δυνατότητες ψυχαγωγίας

μια μεγαλύτερη ποικιλία άγορδς Από τά βασικά
•όμως οφείλω νά ομολογήσω δέν μας λείπει σχεδόν τίποτε
Κι άκόμη έχομε τό πλεονέκτημα άπέναντι στούς ύπαλλήλους
τών μεγάλων πόλεων γενικά ότι δέν μας ταλαιπωρεί τό συγκοινωνιακό

πρόβλημα πού τόσους Αθηναίους εχει καταντήσει
κυριολεκτικά νευρωτικούς

— Τί πλεονεκτήματα μπορεί νά έχουν τά Ασπρα Σπίτια
συγκριτικά μέ άλλα χωριά ή μέ αστικά κέντρα

— Δέν θά μιλήσω γιά πλεονεκτήματα τών Ασπρων Σπιτιών

θά πώ μονάχα ότι είναι ή μικρογραφία μιας πραγματικής
πόλεως Κι άκόμη άτι συνδυάζουν τήν πολιτεία μέ τήν εξοχή
άφοΰ τόσο κοντά μας βρίσκονται τό βουνό και ή θάλασσα
πρόθυμα νά μας προσφέρουν τή συντροφιά τους και νά μας
ξεκουράσουν τόν καθένα μας άνάλογα μέ τις προτιμήσεις του

— Και που μειονεκτούν
— Είναι φυσικό όπως σας είπα και προηγουμένως ή

μικρή μας πολιτεία νά ύστερη άκόμη σέ μερικά πράγματα
Ομως είναι τόσα πολλά αύτά πού κατάφερε κι όλας νά μας

προσφέρη πού θάταν άγνωμοσύνη νά καθήσουμε και νά της
πούμε τί δέν μας προσέφερε άκόμη Προσωπικά πιστεύω πώς
μετά άπό ένα κάποιο χρονικό διάστημα τά Ασπρα Σπίτια
θά γίνουν μιά άρτια ώργανωμένη μικρή πολιτεία πού θά τήν
ζηλεύουν οί κάτοικοι άλλων πόλεων Και τό εύχομαι ολόψυχα

— Ποιό είναι τό χόμπυ σας δεσποινίς Αύγούλη
— Μ άρέσει πολύ ν άσχολοΰμαι μέ τή ζωγραφική Ισως

•δέν καταφέρνω σπουδαία πράγματα αλλά έτσι περνώ εύχά
ριστα τις ελεύθερες ώρες μου Ενα χόμπυ όμως πού άφιερώνω
περισσότερο καιρό είναι ή συλλογή γραμματοσήμων

Ή δεσποινίς Αύγούλη στό γραφείο της

— Και μιά τελευταία έρώτησι Τί θά μπορούσε νά κάνη
τό περιοδικό μας καλύτερο

— Τό περιοδικό μας είναι ήδη πολύ καλό και συγχαίρω
ειλικρινά εκείνους πού κοπίασαν γιά τήν δημιουργία του και
πού δέν παύουν νά φροντίζουν γιά τήν ζωή και τήν βελτίωσί
του Τί θά μπορούσε νά τό κάνη άκόμη καλύτερο Μά φυσικά
οί περισσότερες σελίδες και ή μεγαλύτερη ποικιλία της ύλης
του Και αύτό τό πιστεύω ότι θά γίνη και τό περιμένω μέ
μεγάλη χαρά

Τώρα θέλω νά σας εύχαριστήσω και νά ευχηθώ λαμπρή
έπιτυχία στό άγαπημένο μας περιοδικό

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
ΑΝΤΕΖΕ

Στοιχεία Επώνυμον ΑΝΤΕΖΕ Όνομα ΑΘΗΝΟΔΩ
ΡΟΣ Ηλικία 45 ΕΤΩΝ Επάγγελμα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ

Υστερα άπό μακροχρόνιες ύπομονητικές έρευνες ό καθηγητής

ΑΝΤΕΖΕ βρήκε έπί τέλους τόν τύπο γιά τό χάπι
ΕΠ Ερευνα τοΰ Παρελθόντος και αποφασίζει νά δοκιμάση
ό ίδιος τά άποτελέσματά του

Αρκεί λοιπόν νά πάρη ένα μόνο χάπι γιά νά πέση σέ
λίγο σ ένα βαθύ ύπνο έχοντας φροντίσει έκ τών προτέρων
νά πάρη μαζί του άφθονες προμήθειες

Σέ ποιόν αιώνα θά ξυπνήση
Σκίτσα και κείμενα τοΰ κ ZELER STN-RE

LES AVENTURES DU PROFESSEUR
ADEGEAIS

Signalement Nom ADEGEAIS Prénom ADENOR
Age 45 ANS Profession PROFESSEUR DE CHIMIE

Après des années de patientes recherches le professeur
ADEGEAIS a enfin réalisé la formile de la pilule RTP
Recherce du Temps Passé et décide d'en tenter lui-même

l'expérience Il lui suffit pour cela d'en croquer une seule
pour tomber aussitôt dans un profond sommeil ayant auparavant

pris la précaution d'en emporter une ample provision
En quel siècle va-t-il se réveiller

Dessiné raconté par M ZELER STN-RE
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Στις 31 Ιουλίου το τμήμα
Ηλεκτροδίων γιόρτασε την
παραγωγή του 100.000ού τόν
νου ανόδων Στήν φωτογραφία
ό Δ/ντής τοϋ Εργοστασίου κ
Paul υψώνει τό ποτήρι του εις
ύγείαν τών παρευρισκομένων

Le 31 juillet le Service des Électrodes

a fêté la production de la
100.000ème tonne d'anodes On
voit sur notre photo le Directeur
de l'Usine M Paul proposant
de boire à la santé des participants

Αναμνηστική φωτογραφία άπό τόν εορτασμό τοϋ 100.000ού τόννου ανόδων

Από δεξιά προς τα αριστερά οι Μηχανικοί κ.κ Dussardier Mares και Mazas

ό Άρχιεργοδηγός τών Ηλεκτροδίων κ Coulin και οί Εργοδηγοί τοϋ τμήματος
κ.κ Ματάνοβιτς Καμάνης Γαζώνης και Κασούτσας καθιστός

Une photo commémorative de la fête à l'occasion de la production de la

lOO.OOOème tonne d'anodes L'on voit de droite à gauche les Ingénieurs MM

Dussardier Marès et Mazas le contremaître des Électrodes M Coulin et les

agents de maîtrise du Service MM Matanovits Kamanis Gazonis et
Kassoutsas assis

IX



τό φωτο-ρεπορτάζ
le reportage illustré

Μια σκηνή άττό την τραγωδία ΙΩΝ πού έπαιξε με
επιτυχία ό θίασος Λ Καρζή στό αρχαίο θέατρο
Δελφών στις 11.8.68

Une scène de la tragédie ION donnée avec succès le
11.8 68 par la troupe L Karzis à l'ancien théâtre de

Delphes
Μια ωραία φάσις άπό τον τελικόν Βόλλεϋ μεταξύ
των ομάδων STG 1 και STG β
Une belle phase de la finale de Vol ley-Ball entre les équipes
STG/1 et STG/2
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και
αλλα

Ενα άττό τα κύρια χαρακτηριστικά
της μικρής μας πόλεως είναι

χωρίς αμφιβολία ό μεγάλος αριθμός
των μωρών πού κυκλοφορούν
μέσα στα αμαξάκια τους κάθε μέρα
και ιδιαίτερα τις απογευματινές
ώρες Είναι τόσα πολλά πού σκέπτεται

κάνεις τΐ μεγαλειώδες θέαμα
θά ήταν μια ώργανωμένη τταρέ
λασις ολων τών παιδικών αμαξιών
μέσα άπό τους κεντρικούς δρόμους
τής πόλεως

Πέρυσι γεννήθηκαν συνολικά 80
παιδιά Φέτος και συγκεκριμένα κατά
τό πρώτο μόνον εξάμηνο σημειώσαμε

49 γεννήσεις Σίγουρα λοιπόν
τό 1968 θά μας δώση νέο ρεκόρ
γεννήσεων

Εν τω μεταξύ ας ρίξουμε μιά
ματιά στά Οικογενειακά πού συγκεντρώσαμε

γιά τό σημερινό μας
τεύχος

ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑΝ

29.6.68 Ή δις Ελένη Κοκκαλίδου του Λογιστηρίου

και ό κ Κων τίνος Γεωργίου
17.7.68 Ή δίς Odüe Zerard γραμματεύς τοϋ

Γενικού Διευθυντού και ό Πολύχρονης
Λιολόπουλος

15.8.68 Ό κ Δημήτριος Βασιληάς τών Ηλεκτροδίων

και ή δίς Βάσω Κουντουριώτου

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ

22 4 68 Ό κ Θεόδωρος Μποσκλαβίτης τοϋ
Αλουμινίου και ή δίς Σταυρούλα Μιν
τζιβίδη

9.6.68 Ό κ Νικόλαος Δεληπουρανίδης Εργοδηγός

Αλουμινίου και ή δις Ελένη
Βαλτσάνη

9 6 68 Ό κ Ελευθέριος Γραμματ ικόπουλος
τού Αλουμινίου και ή δίς Γεωργία Πα
παγρηγορίου

23.6.68 Ό κ Νικόλαος Ζαγκούτης τού Χυτηρίου
και ή δίς Παναγιώτα θεοδωρο

πούλου
30.6.68 Ό κ Νικόλαος Πλατής τής Υπηρεσίας

Οϊκισμοΰ και ή δίς Βάσω Αλεξίου

6.7.68 Ό κ Ματθαίος Αμεραλής του Χημικού
Εργαστηρίου και ή δίς Μαρία Ρουγ
γέρη

21 7.68 Ό κ Αλέξανδρος Σΐμος τής Υπηρεσίας
Προληπτικής Συντηρήσεως και ή δίς
Λένα Κριαράκη

25.8.68 Ό κ Παναγιώτης Κοροδήμος τής Υπηρεσίας

Συντηρήσεως και ή δίς Γεωργία
Γερονικολού

ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ

24.5.68 Κόρη

1 6.68 Γυιό

8.6.68 Γυιό

11.6.68 Κόρη

17.6.68 Κόρη

26.6

5.7

Γυιό

Γυιό

10.7.68 Κόρη

13.7.68 Κόρη

30.7 Κόρη

2.8.68 Κόρη

5.8.68 Γυιό

7.8.68 Γυιό

Ή κ και ό κ Κωνσταντίνος Ζέρβας

τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως

Ή κ και ό κ Στυλιανός Μαρκο
ζάνης Εργοδηγός Φορτοεκφορτώσεων

και Μεταφορών
Η κ και ό κ Κωνσταντίνος

Βρεττός τής Άλουμίνας
Ή κ και ό κ Δημήτριος Σαρα
κατσάνης τής Αλουμίνας
Ή κ και ό κ Michel Atzori
τής Υπηρεσίας Προληπτικής
Συντηρήσεως Τήν ώνόμασαν
Nathalie
Ή κ και ό κ Δημήτριος Κατσαντώνης

τής Υπηρεσίας Φορτοεκφορτώσεων

και Μεταφορών
Ή κ και ό κ Σπυρίδων Στρεβι
νιώτης τής Υπηρεσίας Συντηρήσεως

Ή κ και ό κ Νικόλαος Χατζη
ράπτης τής Υπηρεσίας Φορτοεκφορτώσεων

και Μεταφορών
ΓΗ κ καί ό κ Ιωάννης Αμπλια
νίτης τοϋ Αλουμινίου
Ή κ καί ό κ Κυριάκος Συμεωνί
δης τής Υπηρεσίας Μέτρων καί
ΡυθμίσεωνΉ κ καί ό κ Δημήτριος Τζού
βαλης τοϋ Αλουμινίου
Ή κ καί ό κ Ιωάννης Γκέρτσος
τών Διοικητικών Υπηρεσιών
Ή κ καί ό κ Βασίλειος Πέτρου
Εργοδηγός Αλουμινίου

ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
Κατόπιν ένεργειών τοϋ Συλλόγου Γονέων καί

Κηδεμόνων τών μαθητών τού Γυμνασίου και μέ
τήν άμέριστον συμπαράστασιν τής Εταιρίας ή
Εθνική Κυβέρνησις έδειξε πραγματική ν κατα
νόησιν καί ενέκρινε τήν λειτουργίαν πλήρους έξα
ταξίου Γυμνασίου στά Ασπρα Σπίτια άπό τής
νέας σχολικής περιόδου 1968/1969

Τό Γυμνάσιον επί τού παρόντος θά άποτελή
παράρτημα τοϋ Γυμνασίου Αραχόβης ελπίζεται
δέ να λειτουργήση μέ πλήρες προσωπικόν

Οί εξι τάξεις θά κατανεμηθούν ανά τρεις στό
προσωρινό οίκημα τού Γυμνασίου πού υπάρχει
ήδη καί σ ενα καινούργιο κτίριο πού θά κατα
σκευάση ή Εταιρία Οί καινούργιες αίθουσες θά
είναι έτοιμες μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1968 και
θά τεθούν στήν διάθεσι τών μαθητών

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καλωσορίζομε τούς νεοπροσληφΟέντες στήν
Εταιρία μας άπό τήν 1η Ιουλίου 1968 καί μετά
καί τούς εύχόμαστε καλή σταδιοδρομία

Στήν Άλουμίνα ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ Γραμ
ματεύς-Δακτυλογράφος

Στόν Έλεγχο Διαχειρίσεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑΡΗ
Γραμματεύς-Δακτυλογράφος καί ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ Υπάλληλος
Στήν Ιατρική Υπηρεσία ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ

Υπάλληλος καί ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑ
ΤΣΟΣ Νοσοκόμος

Στήν Ύπηρ Συντηρήσεως ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝ
ΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανικός

Στήν Ηλεκτρολογική Υπηρεσία ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ καί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Υπομηχανικοί
Στό Χυτήριο ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Μηχανικός

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ ΜΑΣ

Τό Εργοστάσιο μας εξακολουθεί νά δέχεται
πάμπολλες επισκέψεις έκ τών όποιων παραθέτομε
μερικές τοϋ τελευταίου τριμήνου

I Ιουνίου Επίσκεψις μιας ομάδος Μηχανικών
και Ανωτέρων Υπαλλήλων τής ΕΤΜΑ συνοδευόμενων

από τήν κ ΣΠ ΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
6 Ιουνίου Επίσκεψις μιάς ομάδος τής Αγροτικής

Νεολαίας
9 Ιουνίου Επίσκεψις τοϋ προσωπικού τής

ΙΖΟΛΑ
10 Ιουνίου Μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις

τοϋ Διστόμου ό Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας
πραγματοποίησε μιά σύντομη έπίσκεψι στις εγκαταστάσεις

μας
10 Ιουνίου Επίσκεψις τοϋ προσωπικού τής

Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης
I I Ιουνίου Επίσκεψις τού Ελληνικού Ορειβατικού

Συνδέσμου Βόλου
15 Ιουνίου Επίσκεψις τοϋ Καθηγητού κ ΧΡΥΣΙΚΟΥ

Προέδρου τοϋ Ελληνογαλλικοϋ Συνδέσμου

16 Ιουνίου Επίσκεψις τοϋ Φυσιολατρικού Ομίλου
Ο ΠΑΝ

19 Ιουνίου Επίσκεψις τού Πρέσβεως τής Γαλλίας

έπ εύκαιρία τών έγκαινίων τού Γαλλικού
Προξενικού Γραφείου στά Άσπρα Σπίτια

23 Ιουνίου Επίσκεψις τοϋ Φυσιολατρικού Ομίλου

τής Ν Ερυθραίας
25 Ιουνίου Επίσκεψις τού κ καί τής κ ΣΚΑ

ΛΙΣΤΗΡΗ καθώς επίσης καί τού κ καί τής κ
BAUMANN τών Βωξιτών Δελφών

4 Ιουλίου Επίσκεψις ομάδος Ελλήνων Χημικών

μετά Ιταλών καί Ισπανών συναδέλφων των
14 Ιουλίου Επίσκεψις ομάδος Ιατρών καί Κοινωνικών

Λειτουργών διαφόρων Νοσοκομείων περιοχής

Αθηνών
14 Ιουλίου Επίσκεψις μαθητών καί μαθητριών

τών Σχολών τής Βασιλικής Προνοίας
14 Ιουλίου Επίσκεψις ύπερεκατόν εργατοϋπαλλήλων

περιοχής Άμφίσσης
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-S □ E LA FAMILLE
g-

Le grand nombre de bébés que Ton
voit se promener chaque jour, l'après-
midi particulièrement, dans leur landau 

et poussette, constitue incontestablement 

une des caractéristiques principales 

de notre petite ville. Pouvez-
vous vous imaginer le spectacle que
se présenterait un défilé bien organisé
de toutes ces petites voitures dans les
rues principales d'Aspra Spitia?...

L'année dernière nous avons noté
80 naissances. Pendant le premier semestre 

de cette année on a déjà enregistré 

49 naissances ! L'année 1968 bat-
tera sans doute le record.

Mais voyons un peu ce que nous
disent les nouvelles de la famille recueillies 

pour notre présent bulletin.

FIANÇAILLES

29.6.68 Mlle Eleni Kokkalidou, de la Comptabilité, et M. Constantinos Georgiou.17.7,68 Mlle Odile Zerard secrétaire du Directeur 

Général, et M. Polychronis Liolio-
poulos.15.8.68 M. Dimitrios Vassilias, du Service Electrodes, 

et Mlle Vasso Kountouriotou.

MARIAGES

M. Theodoros Bosklavitis, de Γ Aluminium, 
a épousé Mlle Stavroula Mintzividi .

M. Nicolaos Delipouranidis, Agent Maîtrise 

Aluminium, a épousé Mlle Eleni
Valtsani.M. Eleftherios Grammatikopoulos, de
l'Aluminium, a épousé Mlle Georgia Pa-
pagrigoriou.M. Nicolaos Zagoutis, de la Fonderie, a
épousé Mlle Panayota Theodoropoulou.M. Nicolaos Platis, du Service Cités, a
épousé Mlle Vasso Alexiou.
M. Mathaios Ameralis, du Laboratoire,a épousé Mlle Maria Rougueri.
M. Alexandros Simos, du Service Entretien 

Préventif, a épousé Mlle Lena Kria-
raki.
M. Panayotis Korodimos, du Service Entretien, 

a épousé Mlle Georgia Geroni-
colou.

6.7.É

NAISSANCES

24.5.68 M. Constantinos Zervas, du Service Entretien, 

et Mme font part de la naissance
de leur fille.

1.6.68 M. Stylianos Marcozanis, Agent Maîtrise
du Service Manutentions et Transports,
et Mme font part de la naissance de leur
fils.

8.6.68 M. Constantinos Vrettos, de l'Alumine,
et Mme font part de la naissance de leur
fils.

1 1 .6.68 M. Dimitrios Sarakatsanis, de l'Alumine,
et Mme font part de la naissance de leur
fille.

17.6.68 M. Michel Atzori, du Service Entretien
Préventif, et Mme font part de la naissance
de leur fille Nathalie.

26. 6.68 M. Dimitrios Katsantonis, du Service Manutentions 

et Transports, et Mme font part
de la naissance de leur fils.

5.7.68 M. Spyridon Streviniotis, du Service Entretien, 

et Mme font part de la naissance
de leur fils.

10.7.68 M. Nicolaos Chatziraptis, du Service Manutentions 

et Transports, et Mme font
part de la naissance de leur fille.

13.7.68 M. loannis Amblianitis, de l'Aluminium,
et Mme font part de la naissance de leur
fille.

30.7.68 M. Kyriakos Symeonidis, du Service Mesures 

et Régulations, et Mme font part
de la naissance de leur fille.

2.8.68 M. Dimitrios Tzouvalis, de l'Aluminium,
et Mme font part de la naissance de leur
fille.

5.8.68 M. loannis Guertsos, des Services Administratifs, 

et Mme font part de la naissance
de leur fils.

7.8.68 M. Vassîlios Petrou, Agent Maîtrise Aluminium, 

et Mme font part de la naissance
de leur fils.

GYMNASE D'ASPRA SPITIA

Suite aux démarches faites par l'Association des
Parents d'Élèves du Gymnase et à l'appui de la
Société, le Gouvernement National démontrant sa
compréhension a approuvé le fonctionnement à
Aspra Spitia, d'un Gymnase complet à six classes
à partir de l'année scolaire 1968/1969.

Pour le moment, ce Gymnase constituera une
Annexe du Gymnase d'Arachova et l'on espère
qu'il fonctionnera à effectif d'cnsekncrrent ccrrplet.

Les 6 classes seront reparties à raison de 3 dans
le Gymnase provisoire existant actuellement et 3
dans un nouveau bâtiment construit par la Société.

Ces nouveaux locaux seront terminés fin décembre
1968 et aussitôt remis à la disposition des élèves.

EMBAUCHES DU PERSONNEL
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux

embauchés à AEG arrivés après le I juillet 1968
et leur présentons nos voeux de prospérité dans
leur nouvelle carrière.

Alumine : SOTIRIA KASTANIDI (Secrétaire-
Dactylo).

Contrôle de Gestion : KYRIAKI KANARI 
(Secrétaire-Dactylo) et CHRISTOS BOZOVITS

(Employé).
Service Médical : EFTHYMIA PANOURGIA (Employée) 

et IOANNIS KOVATSOS (Infirmier).
Services Techniques Généraux : GÉORGIOS

TRIANTAFYLLOFOULOS (Ingénieur).
Service Électrique ; GÉORGIOS TEGAS. GÉORGIOS 

MARGARITIS et CONSTANTINOS
DIMITRIOU (Sous-Ingénieurs).

Fonderie : IOANNIS ECONOMAK1S (Ingénieur).

NOS VISITEURS

Notre Usine continue à recevoir un grand nombre
de visites, parmi lesquelles nous relevons, pour le
trimestre écoulé :

I	juin. Visite d'un groupe d'Ingénieurs et d'Employés 

Supérieurs de ΓΕΤΜ A, accompagnés de Mme
SPYLIOPOULOU.

6 juin. Visite d'un groupe de la jeunesse rurale.
9	juin. Visite du Personnel «IZOLA».
10	juin. Après avoir présidé les cérémonies de

Distomon, le Ministre des affaires sociales a fait
une rapide visite de nos installations.

10 juin. Visite du Personnel de la Panque Nationale 

Foncière.
II	juin. Visite de l'Association Hellénique d'Alpinisme 

— Section de Volos.
15	juin. Visite du Professeur CHRYSSIKOS, Président 

de la ligue Franco-Hellénique.
16	juin. Visite de Γ Association des Amis de la

Nature «PAN)'.
19 juin. Visite de M. l'Ambassadeur de France

à l'occasion de l'inauguration de l'Agence Consulaire 
de France à Aspra Spitia.

23 juin. Visite de l'Association des Amis de la
Nature de N. Erythréa.

25 juin. Visite de M . et Mme SCALISTIRI ainsi
que de M. et Mme BAUMANN des Bauxites de
Delphes.

4 juillet. Visite d'un groupe de Chimistes Grecs.
Italiens et Espagnols.

14 juillet. Visite d un certain nombre de Médecinset d'Assistants Sociaux de divers Hôpitaux
d'Athènes.

14 juillet. Visite d'un groupe d'élèves des Ecoles
de l'Assistance de la Reine.

14 juillet. Visite de 100 ouvriers et employés de
la région d'Amphissa.
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ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Άπό τό προηγούμενο τεύχος τοΰ περιοδικού μας

αρχίσαμε την δημοσίευσι μιας σειράς άρθρων σχετικών

μέ τό ΙΚΑ πάνω σέ ώρισμένα θέματα πού πρέπει
να τα έχουν ύπ όψιν τους ολοι οΐ εργαζόμενοι

Ετσι ε'ίδαμε τη σχετική διαδικασία για την ασφά
λισι τοϋ εργαζομένου κα'ι για την εκδοσι των διαφόρων

βιβλιαρίων ένσημων και άσθενείας καΐ αναφέραμε

τις διάφορες παροχές της κοινωνικής Ασφαλίσεως

Άπό τις παροχές αυτές άναλύσαμε τήν ιατρική
περίθαλψι Στό παρόν τεύχος θά άσχοληθοΰμε μέ

τις υπόλοιπες παροχές σέ είδος γιά νά έξετάσουμε
κατόπιν τις παροχές σέ χρήμα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ
Τό ΙΚΑ παρέχει στούς ήσφαλισμένους τα αναγκαία φάρμακα

για τήν άττοκατάστασι της ύγείας των και της Ικανότητος των
προς έργασίαν

Τά φάρμακα χορηγούνται πάντοτε μέ συνταγή ένός γιατρού
τοϋ Ιδρύματος άπό τά συμβεβλημένα μέ τό ΙΚΑ φαρμακεία
Ή συνταγή πρέπει νά προσκομίζεται γιά έκτέλεσι μέσα σέ
48 ώρες άπό τήν ημέρα πού τήν εξέδωσε ό γιατρός άλλοιώς
είναι άκυρη

Κατά τήν έκτέλεσι της συνταγής στό φαρμακείο ό ήσφα
λισμένος πληρώνει τό 20 τής άξιας των φαρμάκων πλέον
των 2 δρχ πού καταβάλλει σάν συμμετοχή γιά τήν ιατρική
έξέτασι Μόνον οσοι πάσχουν άπό φυματίωσι πληρώνουν
μικρότερο ποσοστό επί τής άξιας των φαρμάκων δηλαδή 10

και έπί πλέον τίς 2 δραχμές
Σέ ώρισμένες περιπτώσεις τά φάρμακα χορηγούνται χωρίς

καμμιά άπολύτως συμμετοχή τοϋ ήσφαλισμένου Τέτοιες περιπτώσεις

είναι α Τό εργατικό άτύχημα και ή έπαγγελματική
άσθένεια β ή κύησις και ό τοκετός και γ οί νοσηλευόμενοι
σέ θεραπευτήρια μέ δαπάνες τοϋ ΙΚΑ

Ό ήσφαλισμένος πρέπει νά γνωρίζη πώς οί γιατροί τοϋ
ΙΚΑ γράφουν οποιοδήποτε φάρμακο ξένο ή ν τ ό
π ι ο πού κρίνεται άναγκαΐο γιά τήν άποκατάστασι τής υγείας
του Δέν ύπάρχει καμμιά διαταγή τής Διοικήσεως τοϋ ΙΚΑ πού
νά ύποδεικνύη νά γράφωνται φτηνά φάρμακα

Τέλος σέ περίπτωσι εκτάκτου άνάγκης ό ήσφαλισμένος
μπορεί νά προμηθευτή φάρμακα και χωρίς συνταγή γιατρού
τοϋ ΙΚΑ Θά πληρώση τήν άξια τους και θά πάρη άπόδειξι
άπό τό φαρμακείο τήν όποια θά ύποβάλη στό ΙΚΑ μαζί μέ
τό άντίγραφο τής συνταγής τό άργότερο μέσα σέ τρεις μέρες
Έφ όσον άποδειχθή οτι πρόκειται πράγματι γιά έπείγουσα
περίπτωσι τό ΙΚΑ θά καταβάλη στόν ήσφαλισμένο τήν άξια
των φαρμάκων άφοϋ φυσικά άφαιρεθή τό ποσοστό τής συμμετοχής

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ
Ή νοσοκομειακή περίθαλψις παρέχεται άπολύτως δωρεάν

δηλαδή χωρίς καμμία συμμετοχή των ήσφαλισμένων κατ άρχήν
στά ιδιόκτητα θεραπευτήρια τοΰ ΙΚΑ Σέ περίπτωσι πού δέν
ύπάρχουν ή δέν έπαρκοΰν αύτά ή νοσηλεία γίνεται σέ Δημόσια
ή Δημοτικά θεραπευτήρια άκόμη δέ και σέ ιδιωτικές Κλινικές
μέ τίς όποιες έχει συμβληθή τό ΙΚΑ

Ή νοσοκομειακή περίθαλψις παρέχεται τόσον στούς ίδιους
τούς ήσφαλισμένους και τούς συνταξιούχους δσον και στά
μέλη τής οικογενείας των Ή νοσηλεία γίνεται στήν τρίτη θέσι
Μπορούν φυσικά οί ήσφαλισμένοι νά νοσηλευθούν και σέ
άνώτερη θέσι κατόπιν αίτήσεώς των άλλά θά πληρώσουν τή
διαφορά των νοσηλειών καθώς επίσης και τά χειρουργικά
εργαστηριακές έξετάσεις κλπ

Κατ έξαίρεσιν οί άμέσως ήσφαλισμένοι μόνον και όχι τά
μέλη τής οικογενείας των ή οί συνταξιούχοι πού άνήκουν στή
13η και 14η κλάσι και έχουν πραγματοποιήσει τούλάχιστον
100 ήμέρες έργασίας κατά τόν προηγούμενο χρόνο δικαιούνται
νά νοσηλευθούν στήν βελτιωμένη θέσι Ββ άλλά μόνον
σέ θεραπευτήρια τοϋ ΙΚΑ Δημόσια Δημοτικά και Κοινωφελών

Ιδρυμάτων έξαιροϋνται οί ιδιωτικές κλινικές και γιά διάστημα
εξ τό πολύ μηνών Επιβαρύνονται δέ οί ήσφαλισμένοι
μέ ένα ποσοστό 20 έπί τής διαφοράς τής νοσηλείας γιά τόν
πρώτο μόνο μήνα ένώ απαλλάσσονται και δέν πληρώνουν
συμμετοχή οί νοσηλευόμενοι άπό έργατικό άτύχημα ή έπαγγελματική

ασθένεια
Πάντως άποκλείεται ή νοσηλεία σέ βελτιωμένη θέσι σέ

Σανατόριο ή σέ ειδικό θεραπευτήριο λόγω νευροψυχιατρικών
νοσημάτων

Γιά νά είσαχθή ένας άσθενής ήσφαλισμένος σέ νοσοκομείο
ή κλινική πρέπει νά γνωματεύση ό γιατρός τοΰ ΙΚΑ πού τόν
παρακολουθεί ό όποιος και θά έκδώση τό εισιτήριο εισόδου
γιά τό θεραπευτήριο πού θά νοσηλευθή ό άσθενής Τό εισιτήριο
πρέπει νά χρησιμοποιηθή έντός 24 ώρών άλλοιώς θεωρείται
άκυρο

Σέ περίπτωσι εκτάκτου άνάγκης ό άσθενής εισάγεται χωρίς
εισιτήριο σέ οποιοδήποτε θεραπευτήριο μπορέσει Αν τό θεραπευτήριο

είναι συμβεβλημένο μέ τό ΙΚΑ είναι ύποχρεωμένο
νά άναγγείλη τήν είσοδο τοϋ άσθενοϋς στό οικείο Υποκατάστημα

τοϋ ΙΚΑ και μάλιστα μέσα σέ 24 ώρες Αν δμως τό θεραπευτήριο

δέν είναι συμβεβλημένο τότε ύποχρεοϋται ό ίδιος
ό άσθενής μέσα σέ τρεις μέρες νά ύποβάλη στό ΙΚΑ σχετική
δήλωσι γιά τό έπεΐγον περιστατικό και νά ζητήση τά έξοδα
νοσηλείας γιά δσες μέρες δέν έπέτρεπαν οί γιατροί τήν μεταφορά

του σέ συμβεβλημένο μέ τό ΙΚΑ νοσοκομείο ή κλινική
Γιά πολύ σοβαρές παθήσεις ό άσθενής μπορεί νά νοσηλευθή

σέ θεραπευτήριο τής έκλογής του στό έξωτερικό Αν έγκριθή
ή άνάγκη τής νοσηλείας τοϋ άσθενοΰς στό έξωτερικό τό ΙΚΑ
άναλαμβάνει νά τοϋ πληρώση τά έξοδα πού θά πλήρωνε σέ
νοσοκομείο τών Αθηνών γιά τήν περίοδο τής νοσηλείας του
ηύξημένα κατά 100 Πάντως ή έγκρισι τοϋ ΙΚΑ γιά νοσηλεία
στό έξωτερικό πρέπει νά ζητήται έκ τών προτέρων Απόφασις
ύγειονομικής επιτροπής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τό ΙΚΑ διαθέτει ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα μικροβιολογικά

και άλλα εργαστήρια στά όποια μπορούν νά γίνουν και οί πιό
πολύπλοκες παρακλινικές έξετάσεις Επίσης μπορούν νά γίνουν
άκτινοθεραπείες ραδιοθεραπεΐες και κάθε είδους μηχανοθερα
πεία πού μπορεί νά χρειασθή γιά τήν άποκατάστασι τής ύγείας
τοϋ ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου

Γιά τίς παρακλινικές έξετάσεις στά έργαστήρια τοϋ ΙΚΑ
ό άσθενής δέν πληρώνει τίποτα εκτός άπό ώρισμένες περιπτώσεις

πού οί έξετάσεις είναι πολύ δαπανηρές Στά συμβεβλημένα

δμως εργαστήρια ή συμμετοχή τοϋ ήσφαλισμένου ή
συνταξιούχου είναι 20

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ
Τό ΙΚΑ παρέχει στούς ήσφαλισμένους και συνταξιούχους

καθώς και στά μέλη τών οικογενειών των παντός είδους
προσθέσεις και συνήθη θεραπευτικά μέσα ήτοι Γυαλιά άκου
στικά τεχνητά δόντια οδοντοστοιχίες κηλεπιδέσμους ζώνες
στηθοδέσμους λαστιχένιες περικνημίδες τεχνητά μέλη τεχνητούς

οφθαλμούς ειδικές ορθοπεδικές συσκευές κλπ
Όλα τά παραπάνω είδη μπορούν ν αντικατασταθούν μέ

νέα λόγω φθοράς Εξαιρούνται τά γυαλιά μέ σκελετό πού δέν
άντικαθίστανται αν δέν περάσουν δ υ ό χρόνια Αν δμως έν
τώ μεταξύ άλλάξη ό βαθμός τής οράσεως τοϋ ήσφαλισμένου
τότε χορηγούνται μόνο νέα κρύσταλλα

Οί οδοντοστοιχίες άντικαθίστανται οταν περάση πενταετία
έκτός αν μεταβληθή έν τω μεταξύ ή στοματική κοιλότητα τοϋ
ήσφαλισμένου λόγω έγχειρίσεως Γιά δλα τά είδη τής προσθέτου

περιθάλψεως ό ήσφαλισμένος καταβάλλει τό 25 τής
άξιας των

Έδώ τελειώσαμε μέ τίς παροχές σέ είδος Ύπενθυμίζομε
οτι ό ήσφαλισμένος δικαιούται ολων τών παροχών σέ είδος
αν έχη έργασθή 50 τούλάχιστον ήμέρες τόν περασμένο χρόνο
ή κατά τό τελευταίο δεκαπεντάμηνο χωρίς δμως νά ύπολο

γίζωνται σ αύτό οί ήμέρες έργασίας τών τριών τελευταίων
μηνών

Στό επόμενο τεύχος θά μιλήσουμε γιά τίς παροχές σέ χρήμα
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ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ENTRE NOUS

Στό τεύχος 4 του περιοδικού μας και από τήν ίδια αύτή
σελίδα είχαμε άπευθυνθή πρός τούς αναγνώστες της AL
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ζητώντας τους δυό άπλά πράγματα Τήν
γνώμη τους γιά τό περιοδικό και τήν συνεργασία τους

Αντίθετα από τις προβλέψεις μας δέν ακούσαμε μέχρι
στιγμής καμμιά υπεύθυνη κρίσι ενώ έχομε λάβει αρκετές
συνεργασίες συναδέλφων μερικές από τις όποιες δημοσιεύθηκαν

στό προηγούμενο τεύχος στό δέ σημερινό δημοσιεύεται
τό άρθρο Άναζήτησις του παρελθόντος γύρω από τόν

κόλπο της Αντίκυρας πού έγραψαν ειδικά γιά τό περιοδικό
μας οί κ.κ J.-P Michaud και Ρ.-Υ Pechoux της Γαλλικής
Αρχαιολογικής Σχολής τούς όποιους εύχαριστούμε θερμά
και άπό τήν θέσι αύτή

Παράλληλα έχομε λάβει και μερικές έπιστολές μέ ειδικό
περιεχόμενο όπως του κ Zeler και τού κ Γ Νικολάου μέ
τις όποιες θά άσχοληθοΰμε πιό κάτω

Ό κ Zeler λοιπόν ξέχωρα άπό τά σκίτσα πού μάς έστειλε
Όί περιπέτειες του καθηγητού ΑΝΤΕΖΕ μάς δίνει και μιά

πρωτότυπη ιδέα

Σάς προτείνω νά άνοίξετε μιά φιλοτελική γωνιά μέ
άλλαγές γραμματοσήμων και παρουσίασι τών καινούργιων
έκδόσεων έλληνικών και γαλλικών

Γιά νά έφαρμόσουμε τήν πρότασι αύτή πρέπει
κατ άρχήν νά πεισθούμε ότι υπάρχουν άρκετοί συνάδελφοι
πού έχουν σαν χόμπυ τους τήν συλλογή γραμματοσήμων
Υστερα πρέπει νά βρεθή κάποιος πού νά άναλάβη νά δίνη

στήν σύνταξι τού περιοδικού τις σχετικές πληροφορίες γιά
τήν κίνησι τών έλληνικών γραμματοσήμων μιά και ό κ
Zeler θά μας ένημερώνη γιά τά γαλλικά Περιμένομε λοιπόν
και έδώ νά μας γράψουν οί φιλοτελισταί

Ό κ Γ Νικολάου άσχολειται στό γράμμα του μέ τήν
ονομασία τού χωριού μας Ασπρα Σπίτια Πολλοί ύποστη
ρίζουν οτι έτσι λεγόταν πιό παληά ή Αντίκυρα Ό κ Νικολάου

όμως στηριζόμενος σέ μιά μικρή έρευνα πού έκανε
μάς λέει πώς Άσπρα Σπίτια ήταν ή ονομασία ενός άλλου
μικρού χωριού πού βρισκόταν ΒΔ τής σημερινής Αντίκυρας
Άπό τό χωριό αύτό άπομένουν σήμερα τά χαλάσματα 40
περίπου σπιτιών και φαίνεται νά εϊναι ό τόπος όπου είχαν
καταφύγει οί έφοροι τής Αειβαδιάς τόν Μάϊο τού 1822 και
έγραψαν μάλιστα και μιά επιστολή πρός τόν Άρειον Πάγον
βλ Δ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

τόμ Δ σελ 273

Αύτά ισχυρίζεται ό κ Νικολάου και πολύ θά θέλαμε νά
άκούσωμε και τις αντίθετες γνώμες

Au No 4 de noire bulletin nous nous étions adressés par
cette même page aux lecteurs d'AL-REVUE leur demandant
de nous donner leur avis sur notre revue et de nous apporter
leur collaboration

Contrairement à ce que nous pensions nous n'avons reçu
jusqu'à présent aucune critique alors que nous avons reçu un
nombre assez important de suggestions de la part de nos collègues

dont certaines ont déjà été publiées dans notre précédent
numéro Aujourd'hui nous publions l'article A la recherche
du passé autour de la baie d'Antikyra spécialement rédigé
pour notre revue par MM T P Michaud et P.-Y Péchoux
de l'École Française d'Archéologie d'Athènes que nous remercions

ici vivement

Nous avons reçu également quelques lettres dont le contenu
est un peu particulier comme par exemple celles de M Zeler
et de M G Nicolaou dont nous vous faisons part ci-dessous

M Zeler en plus des dessins qu'il nous a envoyés Les
aventures du Professeur ADEGEAIS nous donne également
une idée originale

Je vous propose d'ouvrir une chronique réservée
aux philatélistes avec échanges de timbres présentation
des nouveautés françaises et grecques

Pour pouvoir mettre en application cette proposition
de M Zeler nous devons tout d'abord nous assurer qu'il y a

parmi nous des agents qui passent leurs moments de loisirs
à collectionner des timbres Puis nous serons amenés à trouver
quelqu'un qui puisse fournir à la rédaction de notre revue les

renseignements concernant le mouvement des timbres grecs
M Zeler se chargeant des informations sur les timbres français
Nous attendons donc que les philatélistes se manifestent

Dans sa lettre M G Nicolaou se préoccupe du nom de
notre village d'«Aspra Spitia Certains affirment que dans le

temps jadis on appelait ainsi le village d'Antikyra M Nicolaou
après avoir mené lui même une petite enquête nous apprend
qu'un autre village situé au Nord Ouest de l'Antikyra de nos
jours s'appelait Aspra Spitia Il ne reste plus aujourd'hui de
ce village que les débris de 40 maisons et l'on dit que s'y étaient
réfugiés en Mai 1822 les éphores de Lévadia et que de là ils
avaient adressé une lettre à la Cour de Cassation voir LA
RÉVOLUTION HELLÉNIQUE de D Kokkinos tome D
page 273

Telle est l'opinion de Monsieur Nicolaou nous aimerions
avoir l'avis de nos lecteurs sur ce sujet
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Στό σημερινό τεϋχος παραθέτομε τις εκδηλώσεις της Λέσχης μας κατά

σύμφωνα πάντοτε μέ τά στοιχεία πού μας δίνει τό Διοικητικό Συμβούλιο
τούς καλοκαιρινούς μήνες

ΠΟΔΟΣ ΦΑΙΡΟΝ

Στις 21 Αύγούστου ή ομάδα ποδοσφαίρου της Λέσχης
μας κατήλθε στήν Αθήνα γιά νά παρευρέθη στήν τελετή
λήξεως τοΰ πρωταθλήματος Επιχειρήσεων πού έγινε στό
γήπεδον Αιγάλεω Πρωταθλήτρια εϊχεν άναδειχθή ή όμάδα
τοϋ ΟΤΕ μέ δεύτερη τήν όμάδα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και τρίτη
της ΔΕΗ

Έπ εύκαιρία παραθέτομε και τά αποτελέσματα των συναντήσεων

τοϋ Β γύρου πού παραλείψαμε νά δημοσιεύσουμε
στό προηγούμενο τεύχος

1 6 5 68 Μεδεών — ΠΑΛΚΟ
1 9 5 68 Μεδεών — ΒΙΟΧΑΛΚΟ
31.5.68 Μεδεών — ΟΤΕ

9 6 68 Μεδεών — ΙΖΟΛΑ

0-8
3 6
2 4
5 2

Κατά τήν ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν και οί έξης
φιλικές συναντήσεις

5.5.68 Μεδεών
12.5.68 Μεδεών
2.6.68 Μεδεών

Κεραυνός Κυριακίου 5-2
ΕΤΡΕΞ 3 3

Όμάς Καθολικών Νέων 6-2

Κατόπιν άποφάσεως της Εφορίας ποδοσφαίρου καί μέ
συμμετοχή μεγάλου άριθμοϋ ποδοσφαιριστών άπό τά διάφορα
τμήματα τοΰ Εργοστασίου οργανώθηκαν από 1-17 Ιουλίου
αγώνες μέ σύστημα SIX-A-SIDE πού παρουσίασαν μεγάλο
ένδιαφέρον καί τούς παρηκολούθησε σημαντικός αριθμός
θεατών Νικήτρια άνεδείχθη ή όμάδα STG μέ δεύτερη τήν
όμάδα τής Άλουμίνας καί τρίτη της Ηλεκτρολύσεως Μετά
τόν τελικόν άγώνα τό Δ Συμβούλιο τής Λέσχης δεξιώθηκε
τούς άθλητάς στό Καφέ-Ζαχαροπλαστείον

ΧΟΡΟΙ

Τό βράδυ τής 20ής Ιουλίου έγινε ό χορός τής Λέσχης
στό καινούργιο Έστιατόριο-Ζαχαροπλαστεΐο καί άφησε άριστες

εντυπώσεις στούς παρευρεθέντες γιά τήν άρτια όργάνωσί
του Ή ορχήστρα των JEWELS πού ήρθε άπό τήν Αθήνα
χάρισε τό κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες

ΝΑΥΤΙΚΑ ΣΠΟΡ

Κατά τό εφετινό καλοκαίρι ή συμμετοχή τών μελών στό
θαλάσσιο σκι υπήρξε πολύ μεγάλη Τό Δ Συμβούλιο μάλιστα
γιά νά παρακινήση όσον τό δυνατόν περισσότερα μέλη νά
λάβουν μέρος στό ωραιότατο αύτό σπόρ περιώρισε τό άντί
τιμον κάθε διαδρομής σέ 10 δραχμές γιά τούς άρχαρίους καί
διέθεσε τις μέρες Τρίτη καί Πέμπτη γιά τήν παράδοσι μαθημάτων

Ή Διεύθυνσις τής Εταιρίας άνταποκριθεΐσα σέ σχετική
παράκλησι τοϋ Δ Σ τής Λέσχης άνέλαβε τήν κατασκευή
τριών πλωτών έξεδρών οί όποιες τοποθετήθηκαν στόν θαλάσσιο

χώρο προ τοΰ οίκισμοϋ γιά τήν έξυπηρέτησι τών
λουομένων Ή μιά εξέδρα μάλιστα εχει καί καταδύτην ένώ
μιά άλλη είναι διαστάσεων 5 x 10 μ καί χρησιμοποιείται γιά
τά μαθήματα κολυμβήσεως καί ΟΥΩΤΕΡ-ΠΟΛΟ

Σχετικά μέ τό κολύμπι τό Δ Συμβούλιο παρεκάλεσε τήν
καθηγήτρια Σωματικής Αγωγής τοϋ Γυμνασίου Ασπρων Σπιτιών

κ Μαίρην Πολίτου ή όποια δέχτηκε ευχαρίστως νά
διδάξη στά παιδιά τόν σωστό τρόπο κολυμβήσεως Τά σχετικά

μαθήματα συγκέντρωσαν άπό τήν άρχή ένα σημαντικό
άριθμό νέων καί τών δύο φύλων

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΝ

ΡΑΓΚΜΠΥ

Μέ τήν καθοδήγησι τοϋ κ TESTAN1ERE καί υστέρα άπό
άρκετές προπονήσεις συγκροτήθηκαν οί ομάδες τοϋ Ράγκμπυ
οί όποιες πραγματοποίησαν άρκετές εμφανίσεις κυρίως πριν
άπό τήν εναρξι τών άγώνων τοϋ πρωταθλήματος Επιχειρήσεων

Σύντομα ελπίζεται νά τελειώσουν οί έργασίες διαμορφώσεως
τών αιθουσών τής παλαιάς καντίνας τήν οποίαν όπως

είναι γνωστό παρεχώρησε ή Διεύθυνσις τής Εταιρίας στήν
Λέσχη πρός χρήσιν τών μελών της Ετσι έπί τέλους τά
μέλη τής Λέσχης άποκτοϋν τό σπίτι τους πού όπως έχομε
γράψει θά διαθέτη όλα τά μέσα ψυχαγωγίας καί μορφώσεως

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΒΟΛΛΕΫ

Γιά τόν μήνα Σεπτέμβριο ή Εφορία τοΰ τμήματος βόλλεϋ
άπεφάσισε τήν διοργάνωσι έσωτερικοΰ πρωταθλήματος μεταξύ
τών τμημάτων τοΰ Εργοστασίου όπως καί κατά τό παρελθόν
Έν τώ μεταξύ έλπίζομε νά έχουν τελειώσει οί έργασίες γιά
τήν διαμόρφωσι τοϋ γηπέδου βόλλεϋ καί τήν έπίστρωσί του
μέ άσφαλτικόν τάπητα

Οπως εϊχε προγραμματισθή πραγματοποιήθηκαν οί έξής
έκδρομές
Στις 5 Μαΐου Γϋρος Παρνασσοΰ μέ συμμετοχή 38 μελών
Τήν 1 καί 2 Ιουνίου Διήμερος εκδρομή εις Βόλον Πήλιον

μέ συμμετοχή 40 μελών
Στις 21 καί 22 Σεπτεμβρίου Διήμερος έκδρομή εις Αργός

Μυκήνας Ναύπλιον Έπίδαυρον μέ συμμετοχή 32 μελών
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Nous citons dans ce numéro les manifestations de notre Club pendant les mois d'été d'après les

éléments que le Conseil d'Administration nous a donnés

FOOTBALL

L'équipe de football du Club s'est déplacée le 21 août à
Athènes pour assister à la cérémonie qui a marqué la fin du
tournoi des Entreprises qui a eu lieu sur le terrain de Aigaléo
Le tournoi a été remporté par l'équipe de l'OTE avec celle
de VIOCHALCO en seconde place et celle de DEH en troisième

A cette occasion nous donnons ci-dessous les résultats des
rencontres du 2ème Tour que nous avons omis de publier dans
le dernier numéro de notre revue

EXCURSIONS

Comme prévu les excursions ci-après ont eu lieu

Le 5 mai Tour du Parnasse avec participation
de 38 membres

Les 1 et 2 juin Excursion de week-end à Volcs-Pilion
avec participation de 40 membres

Les 21 et 22 septembre Excursion de week-end à Argos My
cènes Nauplie Épidaure avec la
participation de 32 membres

16.5.68 Médéon — PALCO
19 5 68 Médéon — VIOCHALCO
31.5.78 Médéon — O.T.E
9.6.68 Médéon — IZOLA

0 8

3 6
2-4
5 2

lieu
En même temps les rencontres amicales suivantes ont eu

5 5 68 Médéon
12.5.68 Médéon
2.6.68 Médéon

Keravnos de Kyriaki 5-2
ETREX 3 3

Equipe des Jeunes Catholiques 6-2

Suite à la décision du Comité de football et avec la participation

d'un grand nombre de joueurs des différents services
de l'Usine il a été organisé du 1-17 juillet un tournoi SIX-A
SIDE qui a présenté beaucoup d'intérêt et a été suivi par de
nombreux spectateurs Le tournoi a été remporté par l'équipe
des S.T.G avec l'équipe de l'Alumine en deuxième et celle de
l'Électrolyse en troisième lieu

A l'issue du match final le Conseil d'Administration du
Club a reçu les joueurs au Café-Pâtisserie

RUGBY

Sous la conduite de M TESTANIÈRE et après un certain
nombre d'entraînements les équipes de Rugby ont été formées
et ont réalisé quelques apparitions en vue du commencement
des rencontres du tournoi des Entreprises

BALS

Dans la soirée du 20 juillet le Club a donné un bal au
nouveau Restaurant-Pâtisserie avec beaucoup de succès qui a
laissé une très bonne impression à tous ceux qui étaient présents

par son organisation impéccable L'orchestre des JE
WELL'S appelé d'Athènes a animé l'ambiance jusqu'à l'aube

SPORTS NAUTIQUES

On a remarqué une très grande participation de membres
au ski nautique Afin d'attirer le plus grand nombre possible
d'amateurs à ce sport très amusant le Conseil d'Administration
a réduit le prix de la course à Drs 10 pour les débutants et
leur a réservé les mardi et jeudi pour les leçons d'entraînement

La Direction de la Société répondant à la demande du
Conseil d'Administration du Club s'est chargée de confectionner
trois radeaux jetés dans la mer devant la cité d'Aspra Spitia
pour les baigneurs Un radeau dispose d'un plongeoir alors
qu'un autre de dimensions 5x 10 mètres est utilisé pour les
leçons de nage et le water-polo

En ce qui concerne les leçons de nage le Conseil d'Administration

a demandé au professeur de culture physique du
Gymnase d'Aspra Spitia d'enseigner la natation aux enfants
Dès le début ces leçons ont groupé un nombre important
d'enfants

VOLLEY-BALL

Comme par le passé le Comité de Volley-Ball a décidé
d'organiser en septembre un tournoi entre les différents services
de l'Usine L'on espère que les travaux d'aménagerrent du
terrain de volley et de son revêtement asphalté seront entre
temps terminés

LOCAL

L'on sait déjà que la Direction de la Société a mi à la
disposition des membres du Club des salles dans l'ancienne
Cantine l'aménagement desquelles sera bientôt terminé Ainsi
les membres du Club auront finalement leur foyer qui disposera

de tous les moyens de divertissement et d'instruction
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ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΜΑΣ

1   23456789 10

οριζοντίως

1.	"Εχει μεγάλη σχέσι μέ τούς κατόχους οικοπέδων.
2.	Τέτοιοι πρέπει νά είναι ο'ι μεζέδες.
3.	Πήγαινε, τράβα (δημοτ.) — Είδος γυναικείου φορέματος

(γεν.).
4.	Λέγεται και πάτερο στη δημοτική — Συνήθως ακολουθούν

τήν επωνυμία μεγάλων επιχειρήσεων.
5.	Τό κρατούν στούς ψάλτες ο'ι βοηθοί των — Καθιστώ κάποιον

άγνόν.
6.	Αρχαίος... χοίρος — Πρόσφατες, καινούργιες (άντιστρ.

καθαρ.).
7.	Νησί τοΰ Αιγαίου, όχι και πολύ... καθαρό.
8.	Στα αρχαία σημαίνει έρχομαι, φθάνω (άντιστρ.) — Κόρη

τοΰ Ταντάλου, πού περιφρόνησε τήν Λητώ και ό Ζευς τήν
μετεμόρφωσε σέ βράχο (ένάρθρως).

9.	Μονάς ήλεκτρικής αντιστάσεως (άντιστρ.) — Απερίσκεπτος.
ΙΟ. Πρόθεσις — Υποθέτει — Μέσα, έντός.

ΚΑΟΕΤΩΣ

1.	Τό άντίστροφόν του είναι "έκ νέου έκτύλιξις" (δημοτ.).
2.	Ή παράβασίς του δέν μένει άτιμώρητη — Θεληματικά, έκ

προθέσεως.
3.	Φονικό όπλο, πολύ της μόδας στήν Ελλάδα (δημοτ.).
4.	Άντιστρεφόμενο ρωτάει —Αναφορική αντωνυμία (άντιστρ.).
5.	Υποπροϊόν τών διυλιστηρίων — Τέτοιο πράγμα είναι και

ή κονκάρδα.
6.	Συγχρόνως, παρευθύς — Αύτήν τήν στιγμήν, τώρα.
7.	Τα βρίσκομε στά ξυλουργεία.
8.	Πολύ γνώριμα, φιλικά — Επιφώνημα, πού θυμίζει Ισπανία.
9.	"Ετσι λέγεται ό άριστερόχειρ στή δημοτική.

ΙΟ. Λιμήν της Β. "Ηπείρου (ένάρθρως) — Μέλλων τοΰ ϊημι.

Ε. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ (G/EM)

ΜΕΙΔΙΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Τρεις άσκηταί κάθονται άμίλητοι έξω άπό τή σπηλιά τους
πάνω σ' ένα βουνό και αγναντεύουν κάτω μακρυά ένα μονοπάτι. 

Σέ μιά στιγμή περνάει άπό τό μονοπάτι ένα ώραϊο άλογο
και 6 ένας άσκητής λέει :

—	Τι όμορφο άσπρο άλογο ! . . .

"Υστερα άπό έναν περίπου χρόνο, άνοίγει τό στόμα του ό
δεύτερος άσκητής και διορθώνει :

—	Τό άλογο ήταν κόκκινο!...
Πέρασε άλλος ένας χρόνος κι' άκούγεται ό τρίτος άσκητής

θυμωμένος :

—	"Αν συνεχίσετε τήν πολυλογία έσεΐς οί δυό, έγώ θά

φύγω ! . . .

"Ενα σοϋπερ-μίνι αύτοκίνητο σταματά σ' ένα πρατήριο βενζίνης 

κα'ι ό οδηγός του παραγγέλλει :

—	"Ενα ποτηράκι βενζίνη κα'ι μιά δακτυλίθρα λάδι, παρακαλώ! 

. . .

Ό πρατηριούχος κυττάζει ειρωνικά τό λιλιπούτειο όχημα
κα'ι λέει :

—	Μήπως θέλετε, κύριε, νά. . . βήξω, για νά σάς φουσκώσω
κα'ι τα λάστιχα;

Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

οριζοντίως
i. επιστημονα 2. λυσσα — υι 3. χαβαι· — ονω

4. λεαντερ 5. ιοιρτολλα (αλλοτριοι) 6. περι — δευτε
7. πρασιεσ — εσ 8. ο ων — διιδρω 9. θεαμα ιο. συκια
—	ΟΥΤΕ.

καθέτως
i. ευ — ιππουσ 2. χλοερο 3. ιλαειραν 4. συβαρισ

—	θι 5. τσαντ — ιδεα 6. η σιτοδεια 7. μα — ελεσιμο
(ο μισελε) 8. ορλυ — δαυ 9. νυν — ατερ ιο. αιων —
ΕΣΩΘΕ.

26



LÜÜ

ONWPIOhlWf
ίΤΑ Α5ΠΙ>Α JPITIÀ

AKONTI^O

r

V
Λ

EDI

HttduUlljT

IL
Wtlr$HA ίτκκ>γ




