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Ο

ταν τον Δεκέμβριο του 2004 προχωρήσαμε στην εξαγορά της «Αλουμίνιον της Ελλάδος»,
ήθελε γενναιότητα, ήθελε να κοιτάξουμε πέρα από τα τότε δεδομένα και να πιστέψουμε
στη δυναμική μιας πραγματικά μοναδικής εταιρείας, στις προοπτικές της παγκόσμιας
οικονομίας (άρα και στη ζήτηση πρώτων υλών, όπως το αλουμίνιο), καθώς επίσης και
στις δυνατότητες του Ομίλου να εντάξει στο δυναμικό του μια εταιρεία του μεγέθους
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.
Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό: ελάχιστες εταιρείες αλουμινίου παγκοσμίως
-και ίσως η μοναδική πλήρως καθετοποιημένη- δεν είναι ενταγμένες σε έναν από τους
τεράστιους πολυεθνικούς ομίλους πρώτων υλών. Η έντονη μεταβλητότητα των αγορών,
οι αναγκαίες συνέργειες, η απαιτούμενη (υπερ)επάρκεια κεφαλαίων και τραπεζικών
γραμμών, ορίζουν τη «μορφολογία» του παγκόσμιου τοπίου της αγοράς αλουμινίου.
Η ελληνική -πλέον, από το 2005- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατάφερε να επιβιώσει, κόντρα στις
οποιεσδήποτε προβλέψεις περί του αντιθέτου. Η αυταπάρνηση των ανθρώπων της, σε
συνδυασμό με τους διεθνείς ορίζοντες του Ομίλου, όχι μόνο εξασφάλισαν τη βιωσιμότητα της εταιρείας, αλλά έθεσαν τις βάσεις για μια μακρόχρονα επιτυχημένη πορεία.
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Στο ξεκίνημα του 2012, έχοντας ολοκληρώσει προγράμματα εκσυγχρονισμού και επέκτασης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και έχοντας εξασφαλίσει προμήθεια βωξίτη
για τα επόμενα 25 χρόνια, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δεν έχει να φοβάται τίποτα. Εκτός, ίσως, από
το ίδιο το Ελληνικό Κράτος, το οποίο, στην περιδίνηση που βρίσκεται για την αποφυγή
της οριστικής χρεωκοπίας, «απειλεί» όλα τα αξιόλογα εγχειρήματα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και, ιδίως -στο πλαίσιο του ακραίου παραλογισμού που βιώνουμε- τις εταιρείες
εκείνες που έχουν τη μεγαλύτερη ελληνική προστιθέμενη αξία, όπως η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.
Από την ίδρυσή της, το 1960, μέχρι σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ έχει διαγράψει μια αξέχαστη διαδρομή στο ελληνικό και διεθνές επιχειρείν, έχοντας εξελιχθεί στη σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά, είμαι απλά υπερήφανος που είμαι μέρος της
διαδρομής αυτής. Είμαι βέβαιος ότι και στο μέλλον θα εξακολουθήσει να στέκεται στο
προπύργιο των εξελίξεων και να είναι σταθερό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της
ελληνικής αγοράς.

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Η

Αλουμίνιον αποτέλεσε το «σπίτι» μου για πάνω από 10 χρόνια. Τα χρόνια αυτά
υπήρξαν για μένα ένα μοναδικό ταξίδι, όπου είχα την ευκαιρία να λάβω μέρος και να
συνεισφέρω ενεργά στην εξέλιξη και ανάπτυξη μιας εκ των μεγαλυτέρων ελληνικών
βιομηχανιών. Ακόμα και σήμερα παραμένω με τιμή μέλος της μοναδικής αυτής οικογένειας, αλλά και κομμάτι μιας αξέχαστης πορείας, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται
στις εικόνες του λευκώματος αυτού. Μπορώ να δω πολλές από τις φωτογραφίες και
να ισχυριστώ με συγκίνηση ότι ήμουν και εγώ εκεί.

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Αλουμίνιον είναι μια εταιρεία που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιχειρηματική ιστορία της Ελλάδος. Οι άνθρωποί της αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη, η
οποία την οδήγησε εκεί που είναι σήμερα, μια εκ των λίγων επιχειρήσεων που επενδύουν, αναπτύσσονται και διακρίνονται διεθνώς - ειδικά μάλιστα σε μια εποχή που η
Ελλάδα αναζητά εναγωνίως επιχειρηματικά ερείσματα ενάντια στην κρίση.
Είμαι βέβαιος ότι, υπό την καθοδήγηση ενός ισχυρού ελληνικού ομίλου, όπως είναι ο
Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, και τα επόμενα 50 χρόνια θα βρουν την Αλουμίνιον το ίδιο
δυνατή.

Ιάσων Στράτος

Επίτιμος Πρόεδρος ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.
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Σ

ήμερα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο, μπορούμε να εκτιμήσουμε
τη σημασία ύπαρξης της Αλουμίνιον. Μιας βιομηχανικής μονάδας, η οποία αξιοποιεί
τον ελληνικό βωξίτη, τροφοδοτεί με πρώτη ύλη τον πιο δυναμικό ελληνικό βιομηχανικό
κλάδο μεταποίησης -στην ανάπτυξη του οποίου συνέβαλε καθοριστικά- και εξάγει προϊόντα με πολλαπλάσια αξία του αρχικού ορυκτού.
Έπειτα από 50 χρόνια από τη στιγμή της δημιουργίας της, η Αλουμίνιον είναι σε
θέση να ανταγωνιστεί επιτυχώς ακόμα και τα πιο σύγχρονα εργοστάσια αλουμίνας και
αλουμινίου, χάρη στις συνεχείς επενδύσεις εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, στην
τεχνογνωσία την οποία ανέπτυξε, και στην αποτελεσματική διοίκηση. Σε ισορροπία με
τη δραστηριότητα βελτιστοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Αλουμίνιον
ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα προστασίας του περιβάλλοντος και ένταξης στην τοπική κοινωνία, πολύ πριν αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη ονομαστεί «βιώσιμη ανάπτυξη»
στη σύγχρονη ορολογία διοίκησης επιχειρήσεων.
Όλη αυτή η διαδρομή -από το αρχικό όραμα αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της
χώρας μέχρι το πέρασμα της Αλουμίνιον σε ελληνική ιδιοκτησία- πραγματοποιήθηκε
γιατί υπήρξαν κατάλληλοι άνθρωποι σε κατάλληλες στιγμές και σε κατάλληλες θέσεις,
οι οποίοι είχαν γνώσεις, ικανότητες, θέληση και τόλμη.
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Προσωπικά, νιώθω ευγνώμων σε αυτούς τους ανθρώπους και περήφανος, διότι η
40ετής επαγγελματική μου διαδρομή συνδέεται με τη διαδρομή της Αλουμίνιον.

Σπυρίδων Κασδάς

Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.
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Πρώτες αναφορές στο αλουμίνιο 1950-1960

1950-1960
MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Εφ. ΕΜΠΡΟΣ, 29/4/1952
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Πρώτες αναφορές στο αλουμίνιο 1950-1960

1953

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Η παραγωγή αλουμίνας εντάσσεται στα βασικά,
μεγάλα, προς εκτέλεση αναπτυξιακά έργα.

Εφ. ΕΜΠΡΟΣ, 5/7/1953

Εφ. ΕΜΠΡΟΣ, 8/7/1953
Δήλωση του υπουργού Συντονισμού, Σπύρου Μαρκεζίνη,
για την άμεση ίδρυση εργοστασίου αλουμίνας
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1959
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Ο υπουργός Βιομηχανίας, Νικόλαος Μάρτης, επισκέπτεται
στο Παρίσι τον γενικό διευθυντή της Pechiney, J. Matter,
και πραγματοποιείται η πρώτη συζήτηση για το ενδεχόμενο
κατασκευής εργοστασίου αλουμίνας στην Ελλάδα.

Εφ. ΕΜΠΡΟΣ, 13/2/1960

Εφ. ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 12/2/1961
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

1961
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Το ερευνητικό κέντρο της Pechiney
παρήγαγε αλουμίνιο από ελληνικό βωξίτη.

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 6/5/1961

1960-1970
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Εφ. ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 9/7/1961
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1960

κάτι

δημιουργείται

26/6/1960: Υπογράφεται το Πρωτόκολλο για την ίδρυση εργοστασίου
αλουμίνας - αλουμινίου, μεταξύ του Eλληνικού Δημοσίου και των αναδόχων
(Pechiney - Compadec - O.B.A. - Όμιλος Νιάρχου).

νέο
Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 28/6/1960

στον όρμο της Αντίκυρας...

Εφ. ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 10/12/1961
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

1960

27/8/1960: Υπογράφεται η οριστική Σύμβαση στην Αθήνα.
Το ελληνικό κράτος εκπροσωπείται
από τον πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Καραμανλή.

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Από αριστερά:
Α. Τσάτσος, J. Marchandise, Σ. Νιάρχος,
Α. Πρωτοπαπαδάκης, Κ. Καραμανλής,
Ν. Μάρτης, Γ. Λαμπρούκος

Εφ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (Αλεξάνδρειας), 29/8/1960

Από αριστερά: J. Goutail, Σ. Νιάρχος, Κ. Καραμανλής, J. Marchandise, Α. Πρωτοπαπαδάκης
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

1960

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

1/12/1960: Η Σύμβαση κυρώνεται
στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 1/12/1960

Η ίδρυση βιομηχανίας αλουμινίου υπήρξε προτεραιότητα
όλων όσοι είχαν σκεφθεί την εκβιομηχάνιση της χώρας από τον Β Παγκόσμιο
Πόλεμο και μετά. Η κύρωση της Σύμβασης σηματοδότησε τη φυγή προς
τα εμπρός της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Με τη δημιουργία της βιομηχανίας, η Ελλάδα έγινε ο έκτος παραγωγός αλουμινίου στην Ευρώπη.
Η ελληνική αγορά αλουμινίου διαθέτει πλέον εθνική πηγή ανεφοδιασμού.
Η εταιρεία διέθετε στη δημιουργία της κεφάλαιο ανερχόμενο στα 25 εκατ. δολάρια.
Το κόστος της επένδυσης ανερχόταν στα 130 εκατ. δολάρια.
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

1961

24/8/1961: Συστήνεται η Ελληνική
Εταιρεία Αλουμινίου.

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

H ίδρυση της βιομηχανίας αλουμινίου γίνεται ερώτημα
στις ψυχαγωγικές στήλες των εφημερίδων.

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 25/8/1961

Η κύρωση της Σύμβασης ίδρυσης βιομηχανίας αλουμινίου
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 5/4/1961
Προετοιμάζοντας μεθοδικά το μέλλον, αποστέλλονται
εργαζόμενοι για εκπαίδευση στη Γαλλία

Εφ. ΕΜΠΡΟΣ, 22/4/1961
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

1961

Δεκέμβριος 1961: Ο χώρος εγκατάστασης
έχει επιλεγεί - οι απαλλοτριώσεις ξεκινούν.
Μία κωμόπολη θα δημιουργηθεί, η οποία θα
ονομαστεί Άσπρα Σπίτια.

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 12/12/1961

1961

13/11/1961: Το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Αλουμίνιον
της Ελλάδος» δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Εφ. ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 21/1/1962
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

1963

7/4/1963: Ο πρωθυπουργός,
Κωνσταντίνος Καραμανλής, συνοδευόμενος
από τους υπουργούς Συντονισμού, Βιομηχανίας, Γεωργίας
και τον πρόεδρο της Βουλής, θεμελιώνει το εργοστάσιο.

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 23/3/1963

Η περιοχή των Άσπρων Σπιτιών της παραλίας Διστόμου
πριν από τη δημιουργία του οικισμού

Εφ. ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 7/4/1963

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Το μετόχι της Μονής Οσίου Λουκά πριν από την εγκατάσταση του εργοστασίου
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Ποιμένες της περιοχής παρακολουθούν την τελετή θεμελίωσης του εργοστασίου.
Ένα βιομηχανικό γεγονός πρώτης γραμμής συντελείται μπρος στα μάτια τους

30

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 9/4/1963
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7/4/1963: Ο πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος
Καραμανλής, θέτει τον θεμέλιο λίθο του εργοστασίου,
συνοδευόμενος από υπουργούς και βουλευτές.

Τελετή θεμέλιου λίθου.
Διπλανή σελίδα: Από αριστερά, Κ. Καραμανλής, P. Jouven (πρόεδρος Pechiney),
J. Marchandise (πρόεδρος της «Αλουμίνιον της Ελλάδος»)
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

Εφ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 9/4/1963
Πίσω από τον Κ. Καραμανλή, ο P. Jouven
και δεξιά πίσω ο Π. Παπαληγούρας (υπουργός Συντονισμού)

Ο μηχανικός, Δ. Οικονόμου, ενημερώνει
τον πρωθυπουργό και τους άλλους
επισήμους, μπρος στη μακέτα του
υπό κατασκευή εργοστασίου
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Τά

"ΘΑ"

Εφ. ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 21/4/1963

ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

ΠΡΑΞΗ...
Oι

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

εργασίες
κατασκευής
ξεκινούν

Η πρώτη ενημερωτική πινακίδα στην είσοδο του εργοστασίου

Οι βάσεις για τις δύο πρώτες σειρές ηλεκτρόλυσης έχουν ανοιχθεί

Οι θεμελιώσεις ετοιμάζονται
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970
Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης της φωτογραφίας,
ο Δημήτρης Χαρισιάδης, αποτυπώνει με τον φακό του
τη δημιουργία του εργοστασίου.
Αριστερά: Η κατασκευή των λιμενικών εγκαταστάσεων σε εξέλιξη
Κάτω: Ψαράδες της Αντίκυρας με τα καΐκια τους, επί το έργον

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Δεξιά σελίδα: Πρώτος αριστερά ο Δημήτρης Χαρισιάδης, με στελέχη
της εταιρείας (τρίτος ο A.-M. Lanselle, τεχνικός διευθυντής του εργοστασίου
και τέταρτος, ο Γ. Αγαπάκης, υπεύθυνος της Υπηρεσίας Οικισμού)
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

Το πρώτο υπόστεγο (αριστερά)...
και η κάλυψη της πρώτης στέγης (πάνω)

Οι κολοσσιαίοι γερανοί στο λιμάνι συναρμολογούνται
(δεξιά)... και τοποθετούνται στις ράγες (κάτω).
Στα συρματόσχοινά τους θ’ ανυψωθεί,
στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, ένα μεγάλο
μέρος των εξαγωγών της Ελλάδας
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970
Ετοιμάζεται το τμήμα Παραγωγής Ανόδων

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Ετοιμάζονται οι εγκαταστάσεις
αποθήκευσης αλουμίνας στο λιμάνι
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Τα αυτόκλειστα δοχεία διαλυτοποίησης
της αλουμίνας μέσα από τον βωξίτη (κατασκευασμένα
από τη Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg),
στο τμήμα Προσβολής σε παράταξη (πάνω)...
και η πρώτη σειρά διαλυτοποίησης της αλουμίνας
μέσα στον βωξίτη είναι έτοιμη (δεξιά)
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970
Ένα πλυντήριο καθαρισμού της ερυθράς ιλύος από τη σόδα, ενώ δημιουργείται η στέγη του

Eνα δοχείο διάσπασης αλουμίνας σε διαδικασία
ηλεκτροσυγκόλλησης των λαμαρινών του...

Τα ατμοσφαιρικά ψυγεία στο τμήμα Εξάτμισης,
στην αλουμίνα, είναι έτοιμα
Ένα εντυπωσιακό πλέγμα σωληνογραμμών
διατρέχει το εργοστάσιο αλουμίνας

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Η μέριμνα για τη διαχείριση των καταλοίπων του εργοστασίου
λαμβάνεται από τη φάση του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων.
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970
Ξεκινούν οι εκφορτώσεις πρώτων υλών από τα πλοία
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Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Κατασκευάζεται το λιμάνι
του Αγ. Νικολάου

Kατασκευάζονται το τμήμα Προσβολής βωξίτη,
το τμήμα Καθίζησης-Πλύσης της ερυθράς ιλύος, καθώς
και ο πρώτος φούρνος παραγωγής ασβέστη

Το εργοστάσιο την εποχή
που ξεκίνησε να λειτουργεί
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

Πανοραμική εικόνα του εργοστασίου και του περιβάλλοντος χώρου το 1966

1966

Ξεκινά στην Ελλάδα η παραγωγή
αλουμίνας και αλουμινίου, από ελληνικό βωξίτη.

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

49

TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

1966

11/3/1966: Υπογραφή επιμέρους
συμφωνιών με το Ελληνικό Δημόσιο.

1966

13/6/1966: Το εργοστάσιο εγκαινιάζεται.

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Καταχώριση στον Αθηναϊκό Τύπο

Εφ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
(Αλεξάνδρειας), 13/6/1966

Από αριστερά: Κ. Μητσοτάκης, J. Marchandise (τρίτος), J. Poincaré (τέταρτος)
Εφ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 10/6/1966
Η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» 3η σε ενεργητικό,
μετά τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ
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MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

Η τελετή των εγκαινίων στο υπόστεγο των εγκαταστάσεων του Χυτηρίου
Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος ξεκινά, συμβολικά, μια γερανογέφυρα στο Χυτήριο (αριστερά και κάτω)

13/6/1966: Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και στελέχη της Κυβέρνησης
Στέφανου Στεφανόπουλου, στην τελετή των εγκαινίων
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 14/6/1966

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 14/6/1966

Εφ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 14/6/1966

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 10/7/1966
Μια πρότυπη πόλη δεν μπορεί παρά να διαθέτει και Τράπεζα!

Εφ. ΕΜΠΡΟΣ, 18/6/1966
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

"ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΠΡOΣΩΠIKON "

ΚαταχωρIσεις στον ημερήσιο Τύπο
Οι προσφερόμενες παροχές σε αμοιβές, κατοικία,
επαγγελματική εξασφάλιση κ.λπ., είναι πρωτοποριακές.

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 7/4/1964

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 9/8/1964

Εφ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (Αλεξάνδρειας), 12/6/1964. Μία δημοσίευση που
είχε θεαματικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι τεχνικές υπηρεσίες
στελεχώθηκαν, σε σημαντικό βαθμό, από Έλληνες εξ Αιγύπτου

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 15/2/1967

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 2/6/1964
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Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 1/12/1966

Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 24/2/1965

Οι πρώτοι υποψήφιοι εργοδηγοί στέλνονται να εκπαιδευτούν στη Γαλλία
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Το δίγλωσσο (ελληνικά-γαλλικά) περιοδικό
AL - Επιθεώρηση - Revue αποτέλεσε το βασικό
έντυπο επικοινωνίας στο εργοστάσιο και στον οικισμό,
από την άνοιξη του 1967 μέχρι το καλοκαίρι του 1978
Σπαστήρες στη Θραύση βωξίτη (αριστερά)
Ραβδόμυλος στην Άλεση βωξίτη (κάτω )

Ο
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βωξίτης ξεκινάει
να γίνει αλουμίνιο...
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Οι συστοιχίες των δοχείων Διάσπασης της αλουμίνας, όπως φαίνονται από την εγκατάσταση Διαπύρωσης της αλουμίνας

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Το κτίριο Διεύθυνσης,
όπως φαίνεται από
τη Διάσπαση της αλουμίνας
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Στο πρώτο πλάνο, το σιλό αποθήκευσης
βωξίτη στο λιμάνι. Στο δεύτερο πλάνο, οι δεξαμενές σόδας
και ο πύργος Παραγωγής Ανόδων
Στο πρώτο πλάνο, η εγκατάσταση Παραγωγής Ανόδων.
Στο δεύτερο πλάνο, η Ηλεκτρόλυση κατασκευάζεται.
Στο βάθος τα Άσπρα Σπίτια και η Αντίκυρα
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970

11/2/1966
Το

εργοστάσιο
αρχίζει να λειτουργεί

Εφ. ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 19/6/1966

Πρωτόχυτο αλουμίνιο σχήματος ΤΑΥ

Το εργοστάσιο το 1966
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ: 73.000 TΟΝΟΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 36.200 TΟNΟΙ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: 13%

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

1966:

1967:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ: 180.900 TΟNΟΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 71.500 TΟNΟΙ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: 29,2%

Το Γραφείο Ενημέρωσης της «Αλουμίνιον της Ελλάδος»
στην Αθήνα, στην οδό Κοραή (φωτογραφία του 1968)
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TO ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1960-1970
Χειριστής ηλεκτρικής
γερανογέφυρας
στην Ηλεκτρόλυση,
το 1966

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Παραγωγή πλακών
αλουμινίου
στο Χυτήριο

Περ. AL - EΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, τ.1, Μάρτιος-Απρίλιος 1967

Σάλα Ηλεκτρόλυσης
αλουμίνας, το 1966

64

Η αίθουσα του Χημείου, το 1966
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Βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα 1970-2000

Βιομηχανική παραγωγή πλάι και μαζί
με την αρχέγονη γεωργική παραγωγή.

1970-2000
Η ενδιάμεση φάση

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Εδραίωση - Παραγωγική ανάπτυξη
Σεβασμός στο περιβάλλον - Μοντερνοποίηση

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις και ο πύργος παραγωγής Ανόδων.
Στο πρώτο πλάνο, μέρος του τείχους της μυκηναϊκής Ακρόπολης του Μεδεώνα
Συγκομιδή ελαιοκάρπου μπρος στις δεξαμενές Διάσπασης αλουμίνας (δεκαετία 1960)
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Βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα 1970-2000

1970

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΑΚΜΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΒΩΞΙΤΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ
ΣΚΕΠΑΣΜΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ

1971-1973:
1975:

παραγωγΗ 600.000 TΟΝων ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ
ΚΑΙ 150.000 TΟNων ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,
ΑΠΟ 320.000 ΤΟΝΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ
ΚΑΙ 90.000 ΤΟΝΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΟ 1969

ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ»,
2οσ μεγαλυτεροσ παραγωγοσ βωξιτη στην ελλαδα,
ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
«ΒΩΞΙΤΑΙ ΔΕΛΦΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ»,
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΒΩΞΙΤΗ
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Βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα 1970-2000

ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ
ΠΡΩΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σάλα Ηλεκτρόλυσης με σκεπασμένες λεκάνες παραγωγής αλουμινίου

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Η εξέλιξη της τεχνολογίας
κατέστησε δυνατή την εγκατάσταση
μονάδων αντιρύπανσης,
με συνέπεια να αναβαθμιστούν
θεαματικά οι συνθήκες λειτουργίας
του εργοστασίου αλουμινίου
σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον.

Το εργοστάσιο αλουμινίου, όπως φαίνεται από τον χώρο του μυκηναϊκού νεκροταφείου στην Ακρόπολη του Μεδεώνα
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Εγκαταστάσεις αντιρύπανσης
στην Ηλεκτρόλυση

71

Βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα 1970-2000

Σκεπασμένη λεκάνη Ηλεκτρόλυσης

Χειριστής ηλεκτρικής γερανογέφυρας στην Ηλεκτρόλυση στη δεκαετία
του 1960 (πάνω)... και στη δεκαετία του 1970 (αριστερά)
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Βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα 1970-2000

1980

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Σιλό αποθήκευσης άνυδρης αλουμίνας
και σύστημα αερομεταφοράς της στην Ηλεκτρόλυση

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ
ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ
ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (PC) ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Ο κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής,
ένας από τους πρώτους στην Ελλάδα
(φωτογραφία του 1971)

Η δεύτερη σειρά Προσβολής βωξίτη, ως αποτέλεσμα της επέκτασης
του εργοστασίου αλουμίνας στις αρχές της δεκαετίας του 1970
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Ο στατικός φούρνος αλουμίνας

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Μέτρηση με υπερήχους σε έναν
περιστροφικό φούρνο αλουμίνας

Τεχνίτες της Μηχανολογικής Συντήρησης
αλουμίνας, στην εγκατάσταση
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Βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα 1970-2000

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Ο χώρος αποθήκευσης ένυδρης αλουμίνας (δεξιά και κάτω)

Συστοιχία αυτόκλειστων δοχείων
στην εγκατάσταση Προσβολής βωξίτη
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MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Η σημειακή τροφοδοσία των λεκανών σηματοδότησε
την αυτοματοποίηση της ηλεκτρόλυσης

Σημειακή τροφοδοσία
λεκανών Ηλεκτρόλυσης

Για να παραχθεί το αλουμίνιο πρέπει, σε
τακτά χρονικά διαστήματα, να τροφοδοτούνται οι λεκάνες της ηλεκτρόλυσης με
αλουμίνα, που είναι η πρώτη ύλη. Μέχρι
το 1985 η τροφοδοσία γινόταν με πλευρική
διάτρηση στη λεκάνη από τον χειριστή
της γερανογέφυρας και, ακολούθως, με
έγχυση της αποθηκευμένης στη γερανογέφυρα αλουμίνας.
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Βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα 1970-2000

Μονάδες ηλεκτρονικών
υπολογιστών Ηλεκτρόλυσης

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Αίθουσα ελέγχου
Ηλεκτρόλυσης

Από το 1986, σταδιακά, ξεκίνησε η σημειακή τροφοδοσία,
η οποία ολοκληρώθηκε -για όλες τις σειρές λεκανών της
Ηλεκτρόλυσης- το 1990. Ήταν το πρώτο εργοστάσιο παλαιάς τεχνολογίας όπου έγινε επιτυχημένη μετατροπή από
περιφερειακή σε σημειακή τροφοδοσία.
Η τροφοδοσία με αλουμίνα γίνεται πλέον αυτόματα από
ένα ή δύο σημεία με τη βοήθεια υπολογιστή. Η διαδικασία
γίνεται χωρίς να ανοίγει το σκέπαστρο της λεκάνης -οπότε
δεν υπάρχει ρύπανση στο περιβάλλον- και χωρίς να πηγαίνει
τίποτα χαμένο, ούτε από πλευράς υλικού ούτε από πλευράς
ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ισορροπημένη
λειτουργία της εγκατάστασης, βελτίωση τεχνικών αποτελεσμάτων (κατανάλωση ρεύματος/τόνο παραγόμενου αλουμινίου) και αποφυγή όλων των μειονεκτημάτων της πλευρικής
μαζικής τροφοδοσίας.
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Βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα 1970-2000

&

Εκπαίδευσης
Προστασίας του Περιβάλλοντος

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«Σίγουρη Επαγγελματική Κίνηση»:
Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την Ασφάλεια στην εργασία,
που αναπτύχθηκε από το προσωπικό του εργοστασίου

Οπτικοποιημένα μηνύματα Ασφάλειας
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Βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα 1970-2000

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

ΜΕ ΠΕΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ

Η έκδοση ξεκίνησε το 1994 και κάλυψε την ανάγκη
ενδοπληροφόρησης εν όψει της πορείας της επιχείρησης
για την απόκτηση των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης
Ποιότητας προς το πρότυπο ISO 9002

Πρώτο μέλημα H

Ασφάλεια

Διαρκής

Στόχος:

ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ
Η έκδοση ξεκίνησε το 1978 και κυκλοφόρησε ανελλιπώς
για 20 έτη. Συντασσόταν από επιτροπή εργαζομένων, με
ανταποκριτές από τα διάφορα τμήματα του εργοστασίου
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Βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα 1970-2000

1982:

Δημιουργία του σωματείου «Ένωση Εργαζομένων
στην Εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος»

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Με τη δημιουργία του σωματείου
«Ένωση» έπαψαν να υφίστανται
τα συνδικαλιστικά σχήματα που
προϋπήρξαν, εκτός του κλαδικού
Σωματείου των Χειριστών.

Μαχητικές
διεκδικήσεις...

...αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις και συνεννόηση

Το πρώτο σωματείο που ίδρυσαν
οι εργαζόμενοι στην εταιρεία ήταν
ο «Ήφαιστος», τον Αύγουστο του
1964, και η πρώτη διαπραγμάτευση με τη διεύθυνση έγινε στις
30/5/1966.
Η πρώτη απεργιακή διεκδίκηση στο
εργοστάσιο έγινε στις 4/10/1966.
Η μεγαλύτερη σε διάρκεια και
ένταση απεργιακή κινητοποίηση
έγινε το 1989 και διήρκεσε από τις
25/2 έως τις 14/4.
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1990
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Βιομηχανική Πληροφορική - Πρόγραμμα «Πρόκληση»

Ένας χειριστής οδηγεί την εγκατάσταση από τον υπολογιστή
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Σάλα κεντρικής οδήγησης του εργοστασίου αλουμίνας
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Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 2000-2004

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ (CHALLENGE)

2000-2004
ΕΞΑΓΟΡΑ

από τον Όμιλο

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Παρουσίαση από τον διευθυντή
του εργοστασίου, Ίωνα Παπαδάκη

Στη μάχη για την ανταγωνιστικότητα
Με το Σχέδιο Πρόκληση εξασφαλίστηκε η βιωσιμότητα του εργοστασίου, θέτοντας παράλληλα την επιχείρηση σε τροχιά ανταγωνιστικότητας στο επίπεδο των καλύτερων Ευρωπαίων
παραγωγών. Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, είχαν
ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση περίπου 11 δισ. δραχμών στο βιομηχανικό περιθώριο.
Το εργοστάσιο αλουμίνας
οδηγείται μέσω υπολογιστών
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Το Σχέδιο Πρόκληση στηρίχτηκε σε τρεις βάσεις:
- Ένα τρίτο αύξηση της παραγωγής
- Ένα τρίτο οικονομίες στις πρώτες ύλες και στις διάφορες προμήθειες
- Ένα τρίτο οικονομίες στο κόστος εργασίας.
Υπήρξαν περίπου 300 αποχωρήσεις σε προσύνταξη με κίνητρα. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 16 δισ. δραχμών, μέσω των οποίων εκσυγχρονίστηκαν και
αυτοματοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις. Οι επενδύσεις εξελίχθηκαν σε πολυάριθμα εργοτάξια,
με σημαντικότερα: την απασβεστοποίηση του βωξίτη, την αύξηση ύψους των ανόδων, τη διαχείριση της συντήρησης του εργοστασίου με τη βοήθεια υπολογιστών μέσω SAP, την αυτοματοποίηση της Παραγωγής Αλουμίνας, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χυτηρίου.
Το Σχέδιο Πρόκληση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού. Με την
ολοκλήρωσή του, ένα νέο πρόγραμμα μικρών καθημερινών δράσεων βελτίωσης του κόστους
και της ποιότητας τέθηκε σε εφαρμογή, με την ονομασία «Συνεχής Πρόοδος».

ALCAN

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 2000-2004

2000-2004

Μία μικρή περίοδος μεγάλης αβεβαιότητας

2003

Εξαγορά του Ομίλου Pechiney
από τον Όμιλο Alcan.

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Πέρασε στην Alcan
ο έλεγχος της Pechiney
Εξασφάλισε τον έλεγχο της ανταγωνιστικής Pechiney
ο καναδέζικος όμιλος αλουμινίου Alcan, καθώς το
92,2% των μετόχων του γαλλικού ομίλου αποδέχτηκαν την προσφορά εξαγοράς σε ρευστό και μετοχές,
ύψους 4 δισ. δολ. που είχε καταθέσει ο όμιλος.
Παράλληλα, η Alcan ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει
σε δεύτερη προσφορά, που θα διαρκέσει τουλάχιστον
10 συνεδριάσεις της παρισινής αγοράς, προκειμένου
να αποκτήσει μερίδιο υψηλότερο του 95%, ώστε να
αποκτήσει υποχρεωτικά και το υπόλοιπο 5%.

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη
του Michael Hanley, προέδρου
και γενικού διευθυντή Βωξίτη
και Αλουμίνας του Ομίλου Alcan,
στο εργοστάσιο της «Αλουμίνιον
της Ελλάδος» και στη «Δελφοί
- Δίστομον». Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο
27-28/1/2004. Ο κ. Hanley και
η ομάδα του, αφού ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες
της εταιρείας, παρουσίασαν τον
Όμιλο Alcan σε μεγάλο μέρος
του προσωπικού

Τον Δεκέμβριο του 2003 ο Όμιλος Alcan εξαγόρασε τον Όμιλο Pechiney,
με αποτέλεσμα η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» ν’ αλλάξει ιδιοκτησία.
Ο νέος ιδιοκτήτης επανεξετάζει τα επιχειρηματικά του σχέδια, σε σχέση με το μέλλον
της «Αλουμίνιον της Ελλάδος», κάτω από νέο πρίσμα επενδυτικών προτεραιοτήτων.
Αυτή η κατάσταση, που διαρκεί περίπου έναν χρόνο, εισάγει, για πρώτη φορά, ένα
κλίμα αβεβαιότητας στους εργαζόμενους, δεδομένου ότι εξετάζεται ακόμη και το
ενδεχόμενο κλεισίματος του εργοστασίου.
Τον Δεκέμβριο του 2004 ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών που κατείχε η Alcan, από τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
Μια νέα εποχή για την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» έχει ξεκινήσει…

Δημοσιεύθηκε: 15:16 - 03/12/03
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ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΠΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΘΗΣΗΣ

Μαρμάρινη πλακέτα που απονεμήθηκε από τον Όμιλο Alcan
στους εργαζόμενους του Αλουμινίου για την επίτευξη ενός
εκατομμυρίου ωρών εργασίας χωρίς ατύχημα

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Tο παγκόσμιο βραβείο από το International Aluminium Institute
στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος», για την καλύτερη επίδοση
ασφάλειας μεταξύ όλων των μεσαίων (1 - 3 εκατ. ώρες εργασίας/
έτος) εργοστασίων αλουμινίου
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ΑΠΟ ΤΗΝ ALCAN
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

2004:

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ
ΤΟ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALCAN

2007:

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

σΥΓΧΩΝΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»

Εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 31/12/2004

Εφ. ΤΑ ΝΕΑ, 31/12/2004
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ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

ΤΟ

ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η επιλογή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να κατασκευάσει έναν σταθμό Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στον χώρο του εργοστασίου,
συνδέεται με τη βιωσιμότητα της Αλουμίνιον.

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Το εργοστάσιο Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
αποτελείται από δύο αεριοστρόβιλους, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό
αέριο για παραγωγή ηλεκτρισμού, δύο λέβητες ανάκτησης της θερμότητας των
καυσαερίων για παραγωγή ατμού και έναν ατμοστρόβιλο. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε
να μπορεί να τροφοδοτεί με ατμό τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου της
εταιρείας, αλλά και να έχει τη δυνατότητα τροφοδότησης του δημοσίου δικτύου
ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.).

Επιπλέον, επειδή οι μεγάλοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού βρίσκονται στα
βόρεια της χώρας και η μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρισμού γίνεται στο νότιο
τμήμα, η παρουσία αυτού του σταθμού συμπαραγωγής βοηθά σημαντικά στην
εξισορρόπηση του δημόσιου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού. Παράλληλα,
συμβάλλει στην ταχύτερη επίτευξη του εθνικού στόχου 20-20-20, με τη σημαντική
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.
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ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

&

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΒΩΞΙΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ AIRSLIP

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς και
στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού, η εταιρεία
επένδυσε στην κατασκευή Μονάδας Χύτευσης με
τη μέθοδο airslip, στο Χυτήριο του εργοστασίου.

Η επένδυση αυτή επέτρεψε την αύξηση της παραγωγής κολονών, με παράλληλη αύξηση των
διαστάσεών τους σε μήκος και σε διάμετρο, ενώ
βελτίωσε θεαματικά την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, ελαχιστοποιώντας το μη εκμεταλλεύσιμο τμήμα κάθε κολόνας αλουμινίου.
Συνεπώς, εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας, με τη συγκεκριμένη επένδυση αυξήθηκε η
παραγωγικότητα του Χυτηρίου, μειώθηκαν τα
αποθέματα και απέκτησε μεγαλύτερη παραγωγική ευελιξία η εγκατάσταση.
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Στις εγκαταστάσεις αυτές, τα αδρανή κατάλοιπα του βωξίτη,
που προέρχονται από την παραγωγική διεργασία της αλουμίνας
φιλτράρονται, αφαιρείται η υγρασία και, πλέον, σε ξηρά μορφή,
μπορούν να αξιοποιηθούν σε διάφορες βιομηχανικές και άλλες
χρήσεις.
Έρευνες έδειξαν ότι τα κατάλοιπα του βωξίτη μπορούν
να χρησιμοποιηθούν:
- ως πηγή σιδήρου στην παραγωγή τσιμέντου
- ως συμπληρωματική πρώτη ύλη στην κεραμοτουβλοποιία
- ως μέσο εμπλουτισμού και βελτίωσης υποβαθμισμένων εδαφών
- ως κάλυμμα στους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ)
- ως εδαφικό κάλυμμα για καλλιέργεια φυτών
- ως υλικό πλήρωσης και αποκατάστασης παλαιών μεταλλείων.
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ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

εργαλεία

&

Ποιότητας - AΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το εργοστάσιο σήμερα
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MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Απασχολεί περισσότερους από 1.500 άμεσους
και έμμεσους εργαζομένους

108

Το εργοστασιακό συγκρότημα της Αλουμίνιον αποτελεί
μία από τις πιο σύγχρονες καθετοποιημένες μονάδες
παραγωγής στην Ευρώπη και τη μεγαλύτερη στη νοτιοανατολική περιοχή της. Το συγκρότημα στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, είναι στρατηγικά τοποθετημένο στο
κέντρο της ορεινής ζώνης Ελικώνα - Παρνασσού - Γκιώνας,
όπου απλώνονται τα κοιτάσματα βωξίτη.
Στις υποδομές συμπεριλαμβάνεται το λιμάνι, που επιτρέπει
άμεση πρόσβαση στις θαλάσσιες μεταφορές και ευελιξία.
Συνολικά, σε μια έκταση 750 στρεμμάτων, η βιομηχανική
μονάδα περιλαμβάνει:
- τους χώρους απόθεσης και παραλαβής του βωξίτη
- το εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας
- το εργοστάσιο παραγωγής αλουμινίου
- τον Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
- τις λιμενικές εγκαταστάσεις
- τις εγκαταστάσεις αντιρύπανσης
- τους χώρους αποθήκευσης καυσίμων και πρώτων υλών
- τα συνεργεία κεντρικής και περιφερειακής συντήρησης
- το πλέγμα των δραστηριοτήτων υποστήριξης (Περιβάλλοντος, Ποιότητας, Ασφάλειας, Χημείου, Πληροφορικής,
Ιατρείου, Διαχείρισης Προσωπικού κ.ά.).
Η δυναμικότητα ετήσιας παραγωγής του εργοστασίου
αναμένεται έως το 2013 να διαμορφωθεί σε 1.100.000
τόνους αλουμίνας και 180.000 τόνους αλουμινίου.
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Άσπρα Σπίτια

ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Τα Άσπρα Σπίτια χτίστηκαν στον μυχό του
Κόλπου της Αντίκυρας, σε έναν τόπο, το ίχνος
του οποίου βρίσκεται στο βάθος της Ιστορίας.
Στο Β της Ιλιάδας, ο Όμηρος, απαριθμώντας
τα πλοία και τους επικεφαλής που πήραν μέρος στον Τρωικό πόλεμο, αναφέρεται στου
«Μεδεώνα την καλοκτισμένη πόλη» και στον
Σχεδίο και τον Επίστροφο, τους γιους του
Ιφίτου, που ήταν επικεφαλής των πλοίων από
την πόλη «Κυπάρισσο».
Τα μυκηναϊκά ερείπια του Μεδεώνα βρίσκονται
στον λόφο που δεσπόζει πάνω από το εργοστάσιο, η δε Κυπάρισσος ήταν χτισμένη εκεί
που σήμερα βρίσκεται η Αντίκυρα.

Ludwig Salvator, Πλαγιά στα Άσπρα Σπίτια (1870)
(στο ίχνος του μονοπατιού της γκραβούρας χαράχτηκε
ο δρόμος που συνδέει σήμερα το εργοστάσιο με τον Οικισμό)
Ένα από τα 7 σχέδια του αρχιδούκα της Αυστρίας Ludwig Salvator της Τοσκάνης,
όταν το 1870 επισκέφθηκε τον Kόλπο της Αντίκυρας
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1963Μια νέα πόλη
δημιουργείται

Το 1963, η εγκατάσταση της βιομηχανικής μονάδας της
«Αλουμίνιον της Ελλάδος» μακριά από τις κατοικημένες
περιοχές του νομού Βοιωτίας, οδήγησε την εταιρεία στη
δημιουργία μιας παρακείμενης, πρότυπης εργατικής κοινότητας που θα φιλοξενούσε τις οικογένειες των εργαζομένων. Έτσι, στον μυχό του γραφικού Kόλπου της Αντίκυρας,
δημιουργήθηκαν τα Άσπρα Σπίτια, ένας οικισμός χτισμένος
κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα της εποχής από τον περίφημο
πολεοδόμο Κωνσταντίνο Δοξιάδη. Η πρωτοπόρος κοινότητα διέθετε υποδομές που εξασφάλιζαν την αυτάρκειά της
και μια πρωτόγνωρη ποιότητα ζωής στους κατοίκους της.
Αργότερα, δύο ακόμα επεκτάσεις του οικισμού, υπό την
επίβλεψη των αρχιτεκτόνων Μ. Φωτιάδη, Χ. Λεμπέση και Π.
Μασουρίδη, εξέλιξαν τη μορφή της κοινότητας. Σήμερα, τα
Άσπρα Σπίτια είναι πλέον μια σύγχρονη κωμόπολη περίπου
3.000 κατοίκων, που αναβαθμίζει διαρκώς τις υποδομές
της. Σχολεία, υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα, πλατείες, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, δίνουν στην
πόλη έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και πλούσια πολιτιστική
και αθλητική δράση.
Έκταση: 612 στρέμματα
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: 15.500 τ.μ.
Οδικό δίκτυο: 70.154 μ.
Πλατείες: 30.215 τ.μ.
Παιδικές χαρές: 6.120 τ.μ.

Κάτοψη του οικισμού Άσπρα Σπίτια, βασισμένη στο Master Plan
του Γραφείου Δοξιάδη (1961) και τις κατοπινές επεκτάσεις
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Όπως είχε διαμορφωθεί η ακροθαλασσιά το 1968.
Σε πρώτο πλάνο, το καφέ-εστιατόριο (δεξιά)

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Ό,τι υπήρχε στην ακροθαλασσιά το 1960 (κάτω)

Πριν αρχίσει η ανοικοδόμηση της νέας πολιτείας
(φωτογραφία του 1960)
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Οι εργασίες προχωρούν (φωτογραφία του 1966)
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Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

O οικισμός το 1966

Το 1968, κάτοικοι παρακολουθούν εκδήλωση
στο γήπεδο ποδοσφαίρου (φαίνεται στην πάνω
φωτογραφία), στη θέση του οποίου αργότερα θα
κατασκευαστούν το εμπορικό κέντρο και τα σχολεία
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Ο οικισμός επεκτείνεται το 1970:
Κατασκευή του εμπορικού κέντρου και των 110
διαμερισμάτων

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Το 1965, το εκκλησάκι
της Αναλήψεως του Σωτήρος,
που προϋπήρχε, εντάσσεται στον οικισμό

Ανοικοδόμηση του μικρότερου οικισμού στη θέση Άγιος Νικόλαος, το 1965
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

Βιολογικός Σταθμός
Καθαρισμού Λυμάτων.
Λειτουργεί από το 1965.
Από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990
δέχεται και τα λύματα
της Αντίκυρας

Τα συγκροτήματα
των 162 κατοικιών
(οι δύο κάτω φωτογραφίες)
χαρακτηρίζουν την τρίτη φάση
δημιουργίας του οικισμού (1980).
Ο κινηματογράφος και πίσω
ο 12ώροφος Πύργος (αριστερά),
είχαν σηματοδοτήσει νωρίτερα
τη δεύτερη φάση (1970)

Ο ξενώνας της Αλουμίνιον που βρίσκεται στον παραθαλάσσιο οικισμό του Αγ. Νικολάου,
κοντά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, φιλοξενεί στελέχη, πελάτες και συνεργάτες
της εταιρείας από το 1966 έως σήμερα. Παράλληλα, στον χώρο του ξενώνα οργανώνονται
συχνά εταιρικές εκδηλώσεις και σεμινάρια εκπαίδευσης.

Τυπική κατοικία
του Σχεδίου Δοξιάδη
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Πολιτιστικές KAI αθλητικές
δραστηριότητες των κατοίκων

Εικόνες
της δεκαετίας
του 1960

Ο πρώτος πολιτιστικός
και αθλητικός φορέας των κατοίκων
υπήρξε η Λέσχη «Μεδεών».
Στα χρόνια που ακολούθησαν,
δεκάδες σύλλογοι δραστηριοποιήθηκαν
σε δράσεις που καλύπτουν
ένα μεγάλο πολιτιστικό φάσμα.

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Εφ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ, 21/3/1971

Περ. AL - Επιθεώρηση, τ.1, Μάρτιος - Απρίλιος 1967
Ο πρώτος πρόεδρος της Λέσχης, Γ. Χριστοφής,
με μία εμπνευσμένη πρόσκληση στους κατοίκους
έθετε τις βάσεις για να αποκτήσει η καινούργια
πολιτεία πολιτισμική ταυτότητα

Στις 5/12/1971 εγκαινιάζεται το νέο στάδιο με χορτοτάπητα
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Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο
Αρχείο Δημήτρη Χαρισιάδη © Μουσείο Μπενάκη

ΕΝΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

αθλητικές δραστηριότητες
των κατοίκων TH δεκαετία 1960
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πολιτιστικές
δραστηριότητες

από τις

στα Άσπρα Σπίτια

τη δεκαετία 1980
Το λογοτεχνικό
περιοδικό
«Εμβόλιμον»
κυκλοφορεί από
το 1988 μέχρι
σήμερα.
Δημιουργήθηκε
από εργαζομένους
στο εργοστάσιο
Εικόνα της παραλίας
των Άσπρων Σπιτιών.
Στο βάθος
η Αντίκυρα

Δενδροφύτευση
στις παρυφές της πόλης
Η εφημερίδα των Άσπρων
Σπιτιών, «Άσπρη Πολιτεία»,
κυκλοφόρησε από το 1978
έως το 1992. Συντασσόταν
από επιτροπή
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2005-2011

Καθαρισμός των ακτών
από ομάδες παιδιών

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ,
ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ «ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ»
Συμμετοχή του
«Συλλόγου Γυναικών»
στην εκδήλωση
«Κάνε μια ευχή»

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Αφίσα του δεύτερου
μουσικού φεστιβάλ
«Κύματα της παραλίας»

Παράσταση
της θεατρικής
ομάδας Στειρίου
στον κινηματογράφο
«Φίλιππος»

Μουσικό σχήμα στο δεύτερο μουσικό
φεστιβάλ «Κύματα της παραλίας»
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Ιστιοπλοΐα παίδων της Λέσχης «Μεδεών»

Αγώνες της Ακαδημίας
κολύμβησης της Λέσχης «Μεδεών»

H ομάδα beach volley
γυναικών της Λέσχης
«Μεδεών» σε συνάντηση
με την ομάδα της Αστυνομίας

Αγώνες επίδειξης Jet Ski στον Κόλπο της Αντίκυρας
H ομάδα volley παγκορασίδων της Λέσχης «Μεδεών»
Aφίσα
παρουσίασης
βιβλίου στο
εντευκτήριο
του περιοδικού
«Εμβόλιμον»

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

Η συγγραφέας
Λένα Διβάνη
στο εντευκτήριο
του περιοδικού
«Εμβόλιμον»

Παράσταση
της θεατρικής ομάδας
Στειρίου στον κινηματογράφο
«Φίλιππος»
Aφίσα παρουσίασης
βιβλίου στο εντευκτήριο
του περιοδικού «Εμβόλιμον»

Η ποδοσφαιρική ομάδα
της «Ένωσης Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρας»
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Η

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΝΕΕΣ

MΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ αλουμίνιο

ΤΙΣ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗ
ΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Η μεγαλύτερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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