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I.—Τό υπόμνημα αυτό, αναφέρει ακριβή γεγονότα και συγκεκριμένα αποτελέσματα, τών επι
διώξεων και τής δράσεως, μιας Ελληνικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πού έδημιουργήθη έκ τοΟ μη
δενός και προχώρησε αθόρυβα και αυτοδύναμα σέ αξιόλογες γιά τις προϋποθέσεις πού είχε πραγ
ματοποιήσεις. Τό αποτέλεσμα πάντως δείχνει, τί μπορεί να έπιτύχη ό Λαός μας, όταν κινείται 
μέ Έλληνικήν ίδεολογικήν ενότητα, μακρυά άπό τις οποιεσδήποτε επιρροές, πού νοθεύουν τήν πα
ράδοση μας και αλλοιώνουν τόν χαρακτήρα της. "Η προσπάθεια μας απευθύνεται πρός τήν Ή γ ε -
σίαν τής χώρας, και τήν παρακαλεί όχι νά τήν βοηθήση οικονομικά, άλλά νά τής προσφέρει τήν 
ηθική της συμπαράσταση. Πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη σήμερα, σέ μιά περίοδο κάμψεως υλικής 
κα'ι πνευματικής, νά αντιδράσουμε μέ δλες μας τις δυνάμεις στήν παρακμή. 
Αυτό αποτελεί τήν πιό γνήσια κληρονομιά τής "Ελληνικής παραδόσεως. Ή ιδιωτική πρωτο
βουλία μέ τήν ενίσχυση και τήν συνεργασία του Κράτους μπορεί κα'ι πρέπει νά βοηθήση τήν πνευ
ματική και ψυχική καλλιέργεια του λαοϋ μας και τήν υλική του αποκατάσταση. Αυτό θά είναι 
μιά άπό τις μεγαλύτερες υπηρεσίες, πού μπορούμε νά προσφέρουμε σήμερα στό "Εθνος. 
I I .—Τόν Μάϊον του 1950, είκοσιεπτά άστεγοι βιοπαλαισταί ψαράδες, χειροτέχνες κα'ι ερ
γάτες, κάτοικοι Γλυφάδας, έζήτησαν τήν ύλικήν και ηθική βοήθεια τών διανοουμένων τής ίδιας 
περιοχής, γιά τή λύση του προβλήματος τής στέγης των. Στήν έκκληση αυτή πού εξέφραζε τήν 
αγωνία τοΟ λαοΟ μας, γιά τά υλικά μεταπολεμικά του προβλήματα, απήντησαν 15 διανοούμενοι 
κάτοικοι Γλυφάδας και Αθηνών (Ενας δικηγόρος, Ενας μουσουργός, έ'νας αρχαιολόγος, έ'νας 
καθηγητής Πολυτεχνείου τής Αρχιτεκτονικής Σχολής, Ενας καθηγητής του Πολυτεχνείου τής Σ χ ο 
λής Καλών Τεχνών, έ'νας καθηγητής τής Φιλοσοφίας τοΟ Πανεπιστημίου "Αθηνών, 6νας λογοτέ
χνης, δυό σκηνοθέτες θεάτρου και κινηματογράφου, μιά λαογράφος, ένας επιστήμων υφαντουργός, 
έ'νας δικαστής, δυό ηθοποιοί και Ενας οικονομολόγος). Ο Ι διανοούμενοι αυτοί, πού έφλέγοντο άπό 
«'Ελληνικόν πάθος» γιά τά πνευματικά προβλήματα του "Εθνους, συνέδεσαν τά σύγχρονα υλικά 
προβλήματα του λαοΟ μας, μέ τήν συντήρηση, μελέτη κα'ι καλλιέργεια τής γνήσιας Ελλην ικής 
παραδόσεως. "Ετσι οί δυό ομάδες ίδρυσαν τόν κτηματικό και οικοδομικό Συν |σμό « Α Ι Ξ Ω Ν Η » . 
III.— Ή « Α Ι Ξ Ω Ν Η » στό άρθρο 3 τοΟ καταστατικού της (άρ. έγκρ. Ύπουργ. Ε ρ γ α σ ί α ς 
3603811048)14-7-50) προσδιώρισε τόν σκοπόν της : «Υδρυσις ενός προτύπου Ελληνικού οίκισμοΰ 
(μέ ενότητα πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού σχεδίου, ανταποκρινόμενου πρός τό πνεύμα τής πο
λεοδομικής κα'ι αρχιτεκτονικής ελληνικής παραδόσεως), γιά τήν στέγαση ακτημόνων ή άστεγων 
διανοουμένων έν γένει, καλλιτεχνών, βιοτεχνών κα'ι εργατών λαϊκής χειροτεχνίας. Ή δημιουργία 
εις τόν οίκισμόν αυτόν ενός υποδειγματικού πνευματικού κέντρου μελέτης, συντηρήσεως καΐ 
καλλιέργειας τής γνήσιας Ελληνικής παραδόσεως, πού θά εΓναι συγχρόνως και κέντρον εκπολιτι
στικού ενδιαφέροντος. Έκε ϊ ή Α Ι Ξ Ω Ν Η μέ τά δικά της οικονομικά μέσα θά εφήρμοζε κοινωνικήν 
και Τουριστικήν πολιτικήν, πρός τόν σκοπόν νά βοηθήση τήν ανορθωτική προσπάθεια τοΰ Κρά
τους, εις τό πλαίσιον πάντοτε τής εξυπηρετήσεως τών γενικωτέρων συμφερόντων του "Ελληνικού 
Λαοϋ . "Η κατοχύρωση τών σχεδίων έγινε μέ αντιστοίχους περιορισμούς τής ιδιοκτησίας τών συν
εταίρων πού επιβάλλει τό εγκεκριμένο καταστατικό τοΰ συνεταιρισμού. "Ετσι δλοι οί συνεταίροι 
αποδέχονται πριν εγγραφούν μέλη, νά τηρήσουν ακριβώς τά σχέδια πού θά εκπόνηση ό ακούρα
στος μελετητής τής "Ελληνικής αρχιτεκτονικής παραδόσεως κ. Δ . Πικιώνης, πού ανέλαβε και έξε-
τέλεσε τά σχέδια τοϋ οίκισμοΰ. Στό ίδιο άρθρο αναφέρεται δτι τούς πνευματικούς σκοπούς του 
θά πραγματοποίηση ό συνεταιρισμός μέ τήν έκδοση περιοδικού, τήν ίδρυση βιβλιοθήκης, Μου
σείου, μιας προτύπου βιοτεχνικής Σχολής (Ινστιτούτου λαϊκής τέχνης) γιά τήν διδασκαλία τής 
"Ελληνικής λαϊκής χειροτεχνίας και βιοτεχνίας (υφαντουργία, άσημουργία, άργυροχοΐα, κερα
μική, κεντήματα κλπ.) γιά τήν παραγωγή έργων "Ελληνικής τέχνης, μέ τήν ίδρυση Σχολής κα
τωτέρας, μέσης και ελευθέρας ακαδημαϊκής μορφώσεως γιά τήν καλλιέργεια κα'ι ανάπτυξη τής 
αρχαίας κα'ι συγχρόνου "Ελλ. Παιδείας. Τίς πραγματοποιήσεις αυτές ή Ιδρυτική ομάδα 
απεφάσισε νά έπιτύχη, στηριζομένη κυρίως στ'ις οικονομικές δυνατότητες τών μελών τοΰ 
Συν]σμοΰ. Αυτός ήταν ό σκοπός πού έθεσαν μέ τήν άπόφασιν νά τόν πραγματοποιήσουν οί εταίροι 
τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » και όταν άρχισαν είχαν μόνον πίστιν, οραματισμό και ελάχιστα οίκονομικά 
μέσα. Ό κύκλος τών ολίγων "Ελλήνων πού είχαν συγκεντρωθή ήταν άνθρωποι έσχατης και μέ
σης ένδειας. Δέν αποτελούσαν συγκροτημένην όμοιας προελεύσεως ή επαγγέλματος κοινωνική 
ομάδα. (λ.χ. Δημόσιοι υπάλληλοι, έπαγγελματίαι κλπ.), δπως συμβαίνει είς δλους τούς άλλους 
συνεταιρισμούς. Τ Ηταν ετερόκλιτα στοιχεία διαφόρων κοινωνικών τάξεων κα'ι διαπαιδαγωγήσεως. 
Ή « Α Ι Ξ Ω Ν Η » είχε άπευθυνθή σέ δλους τους Έ λ λ η ν α ς και ίδρυσε, στηριζομένη στήν 
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«Ελλην ική Ιδεολογία», τον πρώτο μοναδικό συνεταιρισμό, μέ μέλη διαφορετικής καΊ ποικίλης 
κοινωνικής προελεύσεως και τάξεως πού Εθεσεν ως βασική του επιδίωξη τήν δημιουργία πνευ
ματικού κέντρου τής Ελλην ικής παραδόσεως. 
ΙΥ. Ή « Α Ι Ξ Ω Ν Η » δμως δέν είναι μόνον ίδέα, άλλα και πρακτική εφαρμογή. Ή ιδρυ
τική ομάδα προκειμένου νά λόση τά πρακτικά θέματα, έχρησιμοποίησεν δλες τις ηθικές και οι
κονομικές δυνατότητες τών πρώτων συνεταίρων, κυρίως δμως τήν ακτινοβολία των πνευματικών 
επιδιώξεων τοϋ συνεταιρισμού. Α ξ ι ο π ο ί η σ ε , γιά τήν επιτυχία τών πρακτικών, οικονομικών 
σκοπών τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ τήν συμμετοχή τών διανοουμένων, επιστημόνων και καλλιτεχνών, πού 
περισσότερο πιστεύουν στήν ανάγκη τής μελέτης και καλλιέργειας τής παραδόσεως καί γιαύτό 
κυρίως ενδιαφέρονται. Έτόνισεν επίσης τό κοινωνικό περιεχόμενο του σκοπού του συνεταιρισμού, 
πού αποβλέπει στήν ενίσχυση, μέ τήν έ'μπρακτη εκδήλωση τής συνεταιριστικής αλληλεγγύης, τών 
οικονομικώς άδυνατοτέρων συνεταίρων. Προπάντων ξεκίνησε μέ Ε λ λ η ν ι κ ή διαύγεια στήν πρα
κτική εφαρμογή. Ά ν τ ί νά συγκέντρωση χρήματα και νά προβή στήν αγορά τής κατάλληλης πε
ριοχής, βρήκε πρώτα τήν περιοχή καί προχώρησε μέ θάρρος είς τήν ανάληψη υποχρεώσεων 
απέναντι τών ιδιοκτητών, χωρίς χρήματα, μέ προσωπικές εγγυήσεις τής ιδρυτικής ομάδος Εναντι 
τών ιδιοκτητών, πού κατενόησαν, καί βοήθησαν σημαντικά τήν προσπάθεια. Ή πρώτη συμφωνία 
γιά τήν αγορά τής εκτάσεως επικυρώθηκε μέ τήν ανταλλαγή μιας απλής επιστολής μέ Ενα σύμ
φωνο κυρίων, άφοΰ ό συνεταιρισμός δέν είχε τά χρήματα ούτε γιά έ'να συμβολαιογραφικό προ
σύμφωνο. Καί ή συμφωνία Εγινε τόσο γιά νά δεσμευθή ή περιοχή και νά καθοριστή μιά τιμή 
αγοράς (Ετσι θά αποφεύγαμε τήν ανατίμηση άπό τήν Ιδια περιοχή, οί "ίδιοι ίδιοκτήται έπώλη-
σαν μετά Εξ μήνες, άπό τήν υπογραφή τής επιστολής, σέ τιμή σχεδόν διπλασία, κατωτέρας 
ποιότητος οικόπεδα) δσο καί γιά νά έξασφαλιστή ή αγορά αυτής τής περιοχής, πού εΓναι μονα
δική γιά τήν "ίδρυση του οικισμού τής "Ελληνικής παραδόσεως, γιά λόγους ιστορικούς, κλιμα
τολογικούς καί γεωφυσικούς. Βρίσκεται εκεί πού ήταν στήν αρχαιότητα ό Δήμος « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » 1 

(Γλυφάδα-Κάτω Πυρναρή). Α π έ χ ε ι , άπό τήν θάλασσα (μιά άπό τις καλλίτερες "Ελληνικές αμ
μουδιές) καί τό ακρωτήριο Παύλος ή Α γ υ ι ά (εκεί πού άπεβιβάσθη ό Α π ό σ τ ο λ ο ς Παύλος ερ
χόμενος στήν Α θ ή ν α τό 52 μ. Χ . ) 1200 μέτρα. 1 1 "Εχει υψόμετρο 75 μ. είς τό κέντρον καί μηδέν 
υγρασία καί θεραπευτικές ιδιότητες γιά άδενοπαθήσεις, καρδιακές παθήσεις, πολυεμυελίτιδες, 
φυματίωσιν τών οστών (ευρίσκεται είς άπόστασιν 250 μ. άπό τό θεραπευτήρ ιον—Άσκλη-
ποιείον, Βούλας) . "Εχει ιαματικές πηγές όμοιες του Βάδεν-Βάδεν εγκεκριμένες άπό τό ίατρο-
συνέδριον, πού βρέθηκαν τό 11)27 καί παρέμειναν ανεκμετάλλευτες άπό τήν έποχήν αυτήν δι ' 
άγνωστους λόγους (είναι ή νεωτέρα ιαματική πηγή τής "Ελλάδος —δρα σχετικόν Εγγραφον 
του "Υπουργού Εθν ικής Οικονομίας ύπ' άριθ. 1599|11-1-1928 καί είς εφημερίδα "Εθνος 15-8-1946 
άρθρον αί ίαματικαί μας πηγαί—). Είναι επίπεδος επιφάνεια μέ μεγίστην κλίσιν πρός τόν ορί
ζοντα 15ο]ο (δρα Εγγραφον Δασάρχου ΠεντελικοΟ—Αθηνών ύπ' άριθ. 2|1952), βρίσκεται δέ, 
στους πρόποδες του "Υμηττού τήν πιό κοντινή βουνοπλαγιά του πρός τήν θάλασσαν, είς βάθος 
700 μέτρων άπό του εγκεκριμένου σχεδίου Γλυφάδας. Περιλαμβάνει Εκτασιν 400 στρεμμάτων 
καί ορίζεται πρός τό βουνό μέ πευκόφυτη Εκταση μικρών πεύκων του δάσους Γλυφάδας πού 
κατεστράφη στήν κατοχή καί ξαναγίνεται. Συνδέεται μέ τό εγκεκριμένο σχέδιο Γλυφάδας καί 
είς όλόκληρον τό μήκος τής εκτάσεως (1500 μ. ) καί χωρίζεται άπ ' αυτό, μέ Ενα εγκεκριμένο 
δρόμο 33 μέτρων πλάτους, πού προεκτεινόμενος μέχρις Αθηνών, σύμφωνα μέ παλαι-
ότερον σχέδιον (δρα σχέδιον), περιορίζει τήν άπόστασιν "Αθηνών — Αιξωνής (Γλυφά
δας), σέ 11 χιλιόμετρα, άντί 17 του παραλιακού δρόμου καί 15 τής λεωφόρου Βουλιαγ
μένης. Ό δρόμος αυτός είναι απολύτως αναγκαίος γιά τήν αποσυμφόρηση του όδικοΰ δικτύου 
Αθηνών—Βουλιαγμένης καί θά εξυπηρέτηση ασφαλώς τούς στρατιωτικούς σκοπούς τοϋ Κράτους. 
Ε π ί σ η ς ό ίδιος δρόμος οδηγεί είς ευθείαν πρός Σούνιον καί θά είναι ό Εθνικός καί Τουριστι
κός δρόμος τοΰ μέλλοντος Α θ η ν ώ ν —Αιξωνής —Βουλιαγμένης—Σουνίου. Τό σύμφωνον κυρίων πού 
υπεγράφη τήν ΙΟην Ιουνίου 1950 (δρα άντίγραφον) αναφέρει δτι ή Αιξωνή θά άγοράση τήν 
Εκταση 400 στρεμμάτων εντός τριών μηνών μέ τιμήν δραχ. 2.650.000 κατά στρέμμα (άντί 4.167.000 
κατά στρέμμα πού ήγόρασεν τήν έν συνεχεία εκτασιν όρεινήν καί πολύ κατωτέρας αξίας ό συνε
ταιρισμός τών υπαλλήλων του "Υπουργείου Στρατιωτικών). Κατά τήν ανταλλαγή τής επιστολής 
αυτής δέν κατεβλήθησαν χρήματα, γιατί τό Ταμεϊον τής Αιξωνής είχε μόνον 600.000 δραχμές 
καί οί συνεταίροι ήσαν μόλις 42. Οί ίδιοκτήται (Καλλιόπη χήρα Π . Καραπάνου, κληρονόμοι I. Ζέπ-
που, κληρονόμοι Δημ. Ζαμάνου Ν . Τριανταφυλλίδου, Εύάγ. " Α γ . Ευγενίδης καί Νικ. Γιαρμενίτης) 
έδέχθησαν τήν ήθικήν δέσμευσιν απέναντι τοΰ Συν)σμοϋ μέ τήν πεποίθηση δτι ή ιδρυτική ομάδα 
θά έξεπλήρωνε τις υποχρεώσεις της. Καί αυτή ανέλαβε τήν ήθικήν ύποχρέωσιν νά εξόφληση τήν 
άξίαν τών οικοπέδων. "Ισως τό παράδειγμα αυτό είναι μοναδικό στις προσπάθειες τής συλλογι
κής δράσεως πού υπηρετούν γενικώτερές πνευματικές καί οικονομικές επιδιώξεις. Τήν ιδρυτική ομά
δα έθέρμαινεν ή ίδέα νά ίδρυση Ενα πνευματικό κέντρο τής "Ελληνικής παραδόσεως καί μέ αυτόν 
τόν οραματισμό προχώρησε, χωρίς νά ύπολογίση τό μέγεθος τών ευθυνών. Μέσα σέ διάστημα 4 
μηνών δμως, χάρις στήν ακατάβλητη προσπάθεια τών πρώτων 42 εταίρων συνεκεντρώθηκαν 
200.C00.000 περίπου μόνον άπό εισφοράς τών συνεταίρων. ' Η ίδέα τής ιδρύσεως ενός "Ελληνικού 
οικισμού βρήκε απήχηση σέ πνευματικούς ανθρώπους, πού προσήλθαν συνεργάτες καί συμπα-

1. "Ορα άρθρον Α . Πσπαγιαννοπούλου—ΠαλαιοΟ, ΑΙξωνή α' τόμ. σ. 10. 
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ραστάτες στις προσπάθειες καί ό λαός πίστεψε στήν ειλικρίνεια τών ιδρυτών. "Ετσι τήν 6 Σεπτεμ
βρίου 1950 υπεγράφη τό ύπ' άριθ. 7671 συμβόλαιον τοϋ Συμ)φου Α θ η ν ώ ν Ρ . Γαρταγάνη, μέ τό 
όποιον ή Αιξωνή αγόρασε τά πρώτα 70 στρέμματα. "Εδωσε δσα χρήματα είχε συγκεντρώσει καί 
συγχρόνως μέ τό ίδιο συμβόλαιο συμφώνησε ν ' άγοράση άλλα 330 στρέμματα εντός προθε
σμίας Εξ μηνών δηλαδή μέχρι τής 6ης Μαρτίου. 'Η πρώτη βασική πρακτική επιτυχία τής Α ι ξ ω 
νής ήταν ή κατοχύρωσις τής αγοράς τής προνομιακής αυτής εκτάσεως μέ συμβόλαιο. 
' Η δεύτερη επιτυχία ήταν δτι γιά τήν συμφωνία τής άγορας τής υπολοίπου εκτάσεως πήραμε 
6 μήνες προθεσμία ακόμη (ή αρχική Εληγε 10 Σ|βρίου 1950 καί ή νέα τήν 6 Μαρτίου 1951) 
(δρα επιστολή Στάη καί συμβόλαιο 7671). Τρίτη επιτυχία είναι δτι γιά τήν αγορά τής 
υπολοίπου εκτάσεως τών 330 στρεμμάτων, δέν πληρώσαμε αρραβώνα, άλλα επιτύχαμε νά 
αποκτήσουμε χωρίς αρραβώνα δικαίωμα αγοράς χωρίς ν ' αναλάβουμε αντιστοίχως υπο
χρέωση, ένώ αντιθέτως οί ίδιοκτήται είχαν υποχρέωση νά μας συμπληρώσουν τά 400 στρέμ
ματα στήν ίδια τιμή άν τό ζητούσαμε καί είχαμε τήν δυνατότητα. Καί τετάρτη επιτυχία πού 
φανέρωνε τήν κοινωνική αποστολή τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » ήταν δτι κατώρθωσε οί ίδιοκτήται μέ ρητόν 
δρον τού Συμβολαίου "671, νά αναλάβουν τήν υποχρέωση νά μας μεταβιβάσουν έπί 400 στρεμ
μάτων τά 50 στρέμματα σ\ό ήμισυ τής άξιας πού είχαμε συμφωνήσει νά αγοράσουμε τήν υπό
λοιπο Εκταση προς τόν σκοπό νά βοηθηθούν οί άπορώτεροι συνεταίροι. "Ετσι οί ίδρυταί κατώρ-
θωσαν νά συμβιβάσουν τις πνευματικές επιδιώξεις τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » μέ τήν λύση τών πρακτι
κών ζητημάτων καί νά ασφαλίσουν τόν Συν]σμόν άπό τόν κίνδυνο τής χρεωκοπίας καί τής δια
λύσεως ή τής εκτροπής άπό τούς αρχικούς βασικούς καταστατικούς σκοπούς του. ΕΓναι χρήσιμο 
τό παράδειγμα καί γι' αυτό τό αναφέρουμε λεπτομερέστερα. Ή επιστολή πού αποτελούσε τήν 
πρώτη συμφωνία τοΰ Συν[σμοΰ μέ τούς ιδιοκτήτες μδς ώριζε προθεσμία πληρωμής του 1|6 τής 
άξιας τής εκτάσεως τών 400 στρεμμ. προς 2.650.000 κατά στρέμμα δηλαδή δραχ. 176.000.000 πε
ρίπου τήν 1 ην "Ιουλίου 1950 ως αρραβώνα, δταν θά ύπεγράφετο τό προσύμφωνο καί τήν ΙΟην 
Σ|βρίου 1950 θά Επρεπε νά πληρώσουμε τό υπόλοιπο δηλαδή δραχ. 900 έκατομ. γιά νά υπο
γραφή τό οριστικό συμβόλαιο γιά δλη τήν Εκταση. " Α ν στάς 10 Σ]βρίου δέν είχαμε τά χρή
ματα γιά τήν πληρωμή τής αξίας δλης τής εκτάσεως, θά χάναμε τόν αρραβώνα τών 176.000. 
000. Ή Α Ι Ξ Ω Ν Η τήν Ιην "Ιουλίου 1950 εΤχε 300 μέλη καί στό ταμείο της 115.000.000. Τ Ηταν επο
μένως αδύνατο νά εκπλήρωση τούς δρους τής συμφωνίας καί οί ίδιοκτήται, είχαν κάθε λόγο 
νά μήν εκπληρώσουν καί αυτοί τα συμφωνηθέντα, άφου μάλιστα τήν περιοχή τήν ζητούσαν 
άλλοι συνεταιρισμοί καί ή άξια της είχε αύξηθή καί λόγω τής ζητήσεως καί λόγω τής προνομια
κής της θέσεως (τήν 2α Ιουλ ίου 1950 αγόρασε ό συνεταιρισμός εργατικών στελεχών μέ τό ύπ' 
αριθμ. 16.589 συμβόλαιον του Συμ]φου ' Α Θ . Παπαδημητρίου τήν έν συνεχεία εκτασιν κατωτέραν 
τής δικής μας δραχ. 4.750.000 κατά στρέμμα, καί ό συνεταιρισμός τής Π . Ε . τραυματιών άντί δρχ. 
8.150.000 δυνάμει του ύπ' άρ. 17190]50 συμβολαίου τοΰ ιδίου συμβολαιογράφου, τήν Ιην Μαρτίου 
1951 ό συν]σμός υπαλλήλων Υπουργείου Στρατιωτικών στήν ίδια περιοχή μέ τό ύπ' άριθ. 8328 
συμβόλαιον του Συμβολαιογράφου Ρήγα Γαρταγάνη άντί δραχ. 4.167.000 κατά στρέμμα καί τόν 
Ά π ρ ί λ ι ο ν του 1952 ό συν]σμός καφεπωλών Α θ η ν ώ ν τήν έν συνεχεία Εκτασιν δραχ. 5625 κατά 
στρέμμα. "Ολοι οί συνεταιρισμοί αυτοί καί ό συνεταιρισμός "Υπαλλήλων τής εταιρίας Ο Υ Λ Ε Ν Εκα
ναν τήν ίδια εποχή διαπραγματεύσεις). Παρ ' δλα αυτά ή ιδρυτική ομάδα τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » 
πού αντιμετώπιζε τήν συκοφαντία τών κακών "Ελλήνων, έξ αίτιας τής οποίας άντί νά γράφονται 
καινούργια μέλη, διεγράφοντο καί αυτοί πού είχαν έγγραφη (διεγράφησαν άπό τόν Μάϊον τοΰ 
1950 μέχρι τόν Σ]βριο 1950 μέλη 100) έφρόντιζε μέ δλη της τή δραστηριότητα καί προπάντων 
τήν ηθική ακτινοβολία τού πνευματικού Εργου νά έγγράψη καινούργια μέλη, νά πείση τους εγ
γραφέντος δτι διέθεταν μέ σύνεση καί ενδιαφέρον τά χρήματα των οί ίδρυταί, καί τους ίδιοκτή-
τας νά προβοΰν σέ παραχωρήσεις γιά νά βοηθήσουν τις πνευματικές επιδιώξεις του συνίσμου. 
Τ Ηταν περίοδος αποφασιστικής σημασίας γιά τήν Α Ι Ξ Ω Ν Η καί τό επιτελείο της. Είναι μία άπό 
τις λίγες ίσως περιπτώσεις πού οί διανοούμενοι διέθεσαν δλες τους τις δυνάμεις καί τις ικανό
τητες γιά τήν λύση τών πρακτικών ζητημάτων καί τήν επέτυχαν. Πήραν πρώτα προφορική προ
θεσμία άπό τους ιδιοκτήτες γιά τήν υπογραφή τοΰ προσυμφώνου μέχρι τόν Σ]βριον 1950 καί 
Εκαμαν Εκκληση σέ δλους τους "Ελληνες, πού είχαν ενδιαφέρον γιά τά γενικώτερα ζητήματα τού 
"Εθνους καί κατείχοντο άπό τήν αγωνία τών συγχρόνων υλικών καί πνευματικών προβλημάτων 
του λαού μας, νά βοηθήσουν στήν πράγματι μεγάλη τους προσπάθεια. Λίγοι δέχτηκαν τήν συμ
παράσταση στον τομέα τών πρακτικών επιδιώξεων, γιατί τό Εργο ήταν δύσκολο, οί κίνδυνοι πολ
λοί καί οί ευθύνες μεγάλες. "Ετσι ή μικρή ιδρυτική ομάδα προχώρησε μονάχη της μέ τήν από
φαση νά εξασφάλιση τήν λύση τών πρακτικών ζητημάτων, χωρίς νά εγκατάλειψη ουτε γιά μιά 
στιγμή τό πνευματικό Εργο. ' Η υπογραφή του πρώτου συμβολαίου Εδωσε τήν ελπίδα ενός ευτυ
χούς τέρματος. Μέ αυτό κατώρθωσαν οί ίδρυταί νά εξασφαλίσουν τόν συν]σμό άπό δυο μεγά
λους κινδύνους· πρώτον νά μή κινδυνεύη νά χάση τό ποσόν ενός άρραβώνος πού θά είχε δοθή 
γιά τήν εκτέλεση του δρου τής άγορας δλης τής εκτάσεως, άν δέν συνεκέντρωναν τά χρήματα 
εντός τής ώρισμένης προθεσμίας γιά νά πληρώσουν τήν αξία της καί δεύτερον νά μή διατρέχη 
τόν κίνδυνο νά άγοράση οπωσδήποτε τά υπόλοιπα 330 άν οί εγγεγραμμένοι δέν πλήρωναν τις 
οφειλές τους προς τόν συνεταιρισμό ή διεγράφοντο, δπως επίσης καί άν δέν ένεγράφοντο στον 
συν]σμό άλλοι συνεταίροι, πού θά αγόραζαν τά αδιάθετα οΙκόπεδα καί θά κάλυπταν μέ τά χρή
ματα τους τήν αξία τής υπολοίπου εκτάσεως. Τό σπουδαιότερο είναι δμως δτι ένώ οί συνεταίροι 
τόν Σεπτέμβριο τοΟ 1950, δταν υπεγράφη τό συμβόλαιο ύπ' άρ. 7671 ήσαν ελάχιστοι (308) πρό-
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βλεψαν και Εκαναν συμφωνία μέ τους ιδιοκτήτες και γι' αυτούς πού ήταν πιθανόν νά γραφτούν 
στό συν]σμό μεταγενέστερα. Έ ν ώ δηλαδή γιά τούς εγγεγραμμένους συνεταίρους μέχρι τής ημέ
ρας πού υπεγράφη τό συμβόλαιο έχρειάζοντο οικόπεδα 308, μέ τό προσύμφωνο συμφωνήσαμε 
νά αγοράσουμε τετρακόσια στρέμματα δηλαδή 600 περίπου οικόπεδα. "Ετσι ό κάθε συνεταίρος 
πού ερχόταν νά έγγραφη, μετά τήν υπογραφή τοΟ πρώτου συμβολαίου, έγνώριζε δτι είχε εξα
σφαλίσει τό οικόπεδο του, στή συγκεκριμένη περιοχή και είχε τήν βεβαιότητα δτι θά τό πάρη. 
Αντιθέτως, σέ δλους σχεδόν τούς κτηματικούς συν]σμούς τά μέλη εγγράφονται και πληρώνουν 
μέ τήν αβεβαιότητα άν θά βρεθή ή κατάλληλη περιοχή. Συνήθως μάλιστα, ο! περισσότεροι συν
εταιρισμοί διαλύονται ακριβώς, επειδή δέν βρίσκουν ή_δέν μπορούν λόγω ελλείψεως πόρων, 
νά άνοράσουν τήν αναγκαία οίκοπεδική Εκταση. Ή « Α Ι - Ω Ν Η » , μέ τό αποτέλεσμα ώς 'γεγονός 
και δχι ώς επαγγελία άπό τούς πρώτους μήνες τής Ιδρύσεως της, διέλυσε τις πρώτες δυσπιστίες 
και διέψευσε τούς_πρώτους κακόπιστους συκοφάντες τοΰ Εργου. Τό άγνωστο κοινό, στό οποίον 
απευθυνόταν ή Α Ι Ξ Ω Ν Η , είχε πιστέψει δτι οί υποσχέσεις τών Ιδρυτών δέν αποτελούσαν μέθοδο 
προπαγάνδας, άλλά φανέρωναν Ενα πραγματικό ενδιαφέρον γιά τόν λαό και τήν Ε λ λ η ν ι κ ή πα
ράδοση, κι' αυτό τό κατώρθωσαν μέ μεγάλη ανάλωση δυνάμεων ηθικών και υλικών, ο! ίδρυ-
ταΐ, καί τό επεδίωξαν μέ πείσμα, αφοσίωση, πίστη και ακαταπόνητη εργασία. Μέ κίνδυνο τής 
προσωπικής τους αξιοπρέπειας καί τής ατομικής τους επαγγελματικής ή επιστημονικής σταδιο
δρομίας, πράγμα πού οί «σώφρονες» καί οί άτομιστα'ι δύσκολα τό αποφασίζουν μόνον οί «όρα-
ματισταί» κα'ι «ίδεοληπτικο'ι» Α Ι ^ , Ω Ν Ε Ι Σ τό Εκαμαν Εργο τους. Χωρίς ταπεινά συμφέροντα, 
δπως θά δείξη ό οικονομικός απολογισμός. Ή μικρή ηγετική ομάδα τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » , έκτος τών 
άλλων, είχε νά πολεμήση μέ τήν κακή κληρονομιά τής συνεταιριστικής κινήσεως στή χώρα'μας, 
πού είναι δυστυχώς πολύ δυσφημισμένη. Τ Ηταν υποχρεωμένη νά άνεβάση τό κΰρος τοΰ συν]σμοΰ 
σέ Ενα επίπεδο ανάλογο μέ τόν σκοπό τοΰ Εργου πού επεδίωκε, ,καί ν ' απόδειξη δτι ή συνεται
ριστική οργάνωση είναι δυνατόν νά άποδώση γιά τό κοινόν συμφέρον καί στήν Ε λ λ ά δ α , δπου 
ό απόλυτος ατομισμός εμποδίζει τήν συλλογική δράση, γιατί ή συκοφαντία, ό φθόνος καί ή μι-
κρότης οργιάζουν. Ή συνεργασία κα'ι δύο ακόμη Ε λ λ ή ν ω ν είναι προβληματική, στή χώρα μας. 
Λ υ τ ό είναι μιά βασική αίτια τής κακοδαιμονίας τοΰ λαοΰ μας. "Επρεπε νά άποδειχθή δτι ή 
συνεταιριστική οργάνωση, δέν είναι μέσον_έξυπηρετήσεως ατομικών συμφερόντων, άλλά δργανον 
κοινωνικής πολιτικής. Τό ξεκίνημα τής « Α Ι - Ω Ν Η Σ » καί τά πρώτα αποτελέσματα τής κοινωνι
κής, πνευματικής καί πρακτικής της δράσεως, ήταν χωρίς άλλο δείγμα θετικής συμβολής στήν 
προαγωγή τής συνεταιριστικής ιδέας. Ή προσπάθεια τής « Α Ι - Ω Ν Η Σ » ήταν στό βάθος άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής άπό μιά ιδιωτική πρωτοβουλία, ενσυνείδητα καί μέ αΰτοπειθαρχούμενη πρω
τοβουλία, ηθικής συνεπείας. Ή « Α Ι Ξ Ω Ν Η » χάρις στήν ικανότητα καί τήν συνείδηση τής ευθύ
νης απέναντι τοΰ "Εθνους καί τοΰ λαοΰ τών ιδρυτικών μελών, εφαρμόζοντας κοινωνική πολιτική, 
μόλις εξασφάλισε περιουσιακά ωφελήματα, έκάλεσε δσους ήθελαν άπ 'αυτούς πού είχαν ανάγκες 
στεγαστικές καί δέν μποροΰσαν μονάχοι τους v i λύσουν τό στεγαστικό τους πρόβλημα, νά λά
βουν μέρος στήν διανομή τών ωφελημάτων χωρίς νά διακινδυνεύσουν ένώ αυτοί πού τά κατέ
κτησαν, είχαν μοχθήσει καί είχαν αναλάβει δλο τό βάρος καί τόν κίνδυνο μιας ενδεχόμενης 
αποτυχίας, καί εκείνης πού ήταν πιθανή ευθύς έξ αρχής καί αυτής πού δέν μπορούσε κανείς 
νά πρόβλεψη μέ τις σημερινές άντιανθρώπινες συνθήκες ζωής. Καί κάλεσε καί τους εύπίστους 
καί τούς απίστους και τούς καλόπιστους καί τους κακόπιστους. Έπολέμησε καί πολεμάει μέ τό 
κεφάλι ψηλά, καί τό στήθος ελεύθερο, τόσο προς τήν αθλιότητα τών κοινωνικών καί οικονομι
κών συνθηκών, δσο καί προς τήν αγριότητα τοΰ σύγχρονου άνθρωπου. "Ετσι ή « Α Ι Ξ Ω Ν Η » 
εφαρμόζει τήν κοινωνική της πολιτική. Καί πιστεύει στό θρίαμβο της, δσεςδήποτε ανθρώπινες 
δυσκολίες καί άν παρεμβληθούν. Πιστεύει στήν μυστική πορεία τοΰ κάλου, τοΰ ωραίου κα'ι τοΰ 
αγαθού. Τό Εμβρυο τής « Α Ι ^ Ω Ν Ι Κ Η Σ » κοινωνικής πολιτικής, σαφές καί αντιληπτό άπό τόν πολύ 
κόσμο, πού δέν είναι καθόλου μικρό ώς αποτέλεσμα, δσο καί άν ή πραγματοποίηση του, τό 
κάνει απλό, δπως δλα τά πράγματα πού συντελούνται (ή τυχαία ανθρωπινή ψυχολογία θεωρεί 
δύσκολο αυτό πού δέν γίνεται κα'ι εύκολο αυτό πού πραγματοποιείται καί δταν αντικειμενικά 
συμβαίνει τό αντίθετο, ή ή ευκολία τής πραγματοποιήσεως είναι συνέπεια μιας αντίστοιχης ικα
νότητος) είναι δτι ή Α Ι Ξ Ω Ν Η καθιέρωσε άπό τήν πρώτη ήμερα τής ιδρύσεως της τήν 'άρχή 
τής βοηθείας τών άδυνατοτέρων οικονομικώς άπό τούς ισχυρότερους. *Ό κανονισμός 
τοΰ συνεταιρισμοΰ, καθώρισε δτι οί άπορώτεροι θά πληρώσουν τό οικόπεδο στή μισή τιμή καί 
σέ μικρές μηνιαίες δόσεις (60.000). Μέ αυτήν τήν άρχή ξεκίνησε ή Α Ι Ξ Ω Ν Η καί τήν υπέβαλε 
σάν ανάγκη τής παρούσης στιγμής, τόσο στους οικονομικώς δυνατωτέρους συνεταίρους, δσο 
καί στους Ιδιοκτήτες τής εκτάσεως πού αγοράστηκε, καί τήν δέχθηκαν. Κανείς δέν μπορεί νά 
άρνηθή τήν ανθρώπινη αλληλεγγύη, δταν τό ζήτημα τίθεται μέ πραγματική πίστη στήν ανάγκη 
τής εξυπηρετήσεως τής ανθρωπινής υπάρξεως, μέ ευπρέπεια κα'ι αλήθεια, κατά τρόπο πού θίγει 
τήν βαθύτερη αγωνία τοΰ άνθρωπου, καί τοΰ καλοΰ καί του κακοΰ, καί αύτοϋ τοΰ στυγνού 
ατομιστή ή τοΰ διεστραμμένου άρπαγα. Ή Αίξωνή μετά άπ ' αυτήν τήν βασική πρακτική της 
επιτυχία, προχώρησε αμέσως στό πνευματικό της Εργο. 

Τόν "Οκτώβριο τοΰ 1950, Ενα μήνα μετά τήν υπογραφή του πρώτου συμβολαίου πού κατοχύ
ρωνε οριστικά καί επίσημα τά δικαιώματα της γιά τήν αγορά τών οικοπέδων εκδίδεται τό περι
οδικό Α Ι - Ω Ν Η , δργανο τής Ελλην ικής πνευματικής καλλιέργειας. Μέ τήν μηνιαία αυτή Εκδοση 
ό συνεταιρισμός θέτει τις βάσεις τής μελέτης τών θεμάτων τής Ελλην ικής παραδόσεως στους 
τομείς τής αρχιτεκτονικής, τής κοινωνιολογίας, τής αρχαιολογίας, τής φιλοσοφίας, τής ίατρι-
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κής, τής "Ελληνικής λαϊκής τέχνης κ. ά. Τά θέματα τοΰ περιοδικού είναι μόνον "Ελληνικά κα 
αποτελούν πρωτότυπη εργασία γύρω άπό τήν "Ελληνική παράδοση. ΕΤναι τό περιοδικό πού 
χαράζε ι Ενα καινούργιο δρόμο καί ασχολείται αυστηρά καί αποκλειστικά μέ τό σκοπό νά 
δημιουργήση μιά σύγχρονη, ζωντανή, ελληνική παράδοση. Ή προσπάθεια στόν πνευματικό 
τομέα στρέφεται στή συγκέντρωση τών καλλιτέρων "Ελλήνων πού πραγματικά αγαπούν τήν 
"Ελλάδα καί τό λαό μας . Τούς καλεί νά Ελθουν μαζί μας, νά βοηθήσουν, νά προσφέρουν δτι 
μπορούν στήν διαμόρφωση τής «"Ελληνικής θεωρίας» τού παρόντος. Νά πλησιάσουν τό λαό καί 
νά βοηθήσουν ουσιαστικά τήν πνευματική κα'ι ψυχική του καλλιέργεια. Τό έργο αύτό_ δέν είναι 
συνηθισμένο, ουτε εργασία έπ'ι τής «πεπατημένης», θέλε ι τόν πνευματικό άνθρωπο, Ετοιμο γιά 
θυσία, Ικανό νά διαμόρφωση τήν ψυχολογία τοΰ λαοΰ κα'ι δχι νά παρασυρθή άπό τό κακό 
ρεΰμα. θαρραλέο , γεμάτον Ενθουσιασμό καί αγάπη γιά τόν συνάνθρωπο του, επιεική απέναντι 
τών αδυνάτων και σκληρό απέναντι τής κακίας κα'ι τής αδικίας—καί δχι τών ανθρώπων που γίνον
ται φορείς της. "Οχι μνησίκακο ή μισαλλόδοξο, άλλά Ετοιμον νά συγχώρεση, άνεκτικόν. Πολλοί 
Εδωσαν τό παρών. "Ελληνες, άπό δλους τούς πνευματικούς κύκλους καί τους πιο αντίθετους. 
Δημοτικισταί καί καθαρευουσιάνοι, νεωτεριστα'ι καί μή, καθιερωμένοι καί πρωτόβγαλτοι. 
Ή Αίξωνή δίδει ένα καινούργιο μέτρο άξιων, κα'ι μέ αυτό ζυγίζει, τήν προσφορά στήν "Ελλη
νική παράδοση. Τήν εφαρμογή τών γνήσιων διδαγμάτων της στήν παροΰσα στιγμή. Τήν ανάμιξη 
τής "Ελληνικής θεωρίας μέ τήν εφαρμογή της στήν συγκεκριμένη πραγματικότητα. Διακηρύσσει 
δτι δποιος πιστεύει στήν ανάγκη τής ψυχικής καί πνευματικής καλλιέργειας τοΰ λαοΰ, Εχει 
χρέος νά Ελθη κοντά του, νά τόν διδάξη καί νά φροντίση γιά μιά "Ελληνική λύση τών προ
βλημάτων του. "Ετσι ή Αίξωνή άρχισε νά θέτει τά σύγχρονα "Ελληνικά πνευματικά προβλήματα 
κα'ι νά τά μελετά, Τής αρχιτεκτονικής μέ τόν Πικιώνη, τής μουσικής μέ τόν I. Γκρέκα, τής ζω
γραφικής καί τής λαϊκής τέχνης μέ τόν Χατζηκυριάκο—Γκίκα, μέ τόν Φέρτη, τής αρχαιολογίας 
μέ τόν Α . Παπαγιαννόπουλο—Παλαιό, τής φιλοσοφίας μέ τόν Ίωάν . Θεοδωρακόπουλο, Κ . Με-
ραναίο, Γ . Τσαούση, τής γλυπτικής μέ τόν Νικόλα, τόν Νάτσιο, τής λαϊκής τέχνης μέ τήν Χ α 
τζημιχάλη κα'ι τήν Α λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ , τής κοινωνιολογίας μέ τό Ν . Πουλιόπουλο, τής γλωσσολογίας 
μέ τόν Χαριτωνίδη κα'ι τόν Χ α τ ζ ή , τών θετικών "Επιστημών μέ τόν Σ τ . Μαργαρίτη, τής βοτανο
λογίας μέ τόν Χ . Διαπούλη, τά υδρολογικά καί γεωλογικά θέματα μέ τόν Καρκασώνα και τόν 
Ψαρριανό, τά Μετεωρολογικά μέ τόν Μαριολόπουλο, τής λαογραφίας μέ τόν Φάνη Μιχα-
λόπουλο, τήν Κατ. Κακούρη, Τάσο Γριτσόπουλο, Γεράσιμο Γρηγόρη, Νίκο Καπαράκο, Μίνα 
Ζωγράφου, " Α γ γ ε λ ο Παπακώστα, Δ . Δικόπουλο, Κ. Διαμαντή, τοΰ θεάτρου κα'ι κινηματογρά
φου μέ τούς Κουνελάκη, Τσαγανέα, Μορίδη , Φωτόπουλο, Λίνο Καρζή , τήν Τίγκη Χατζηκυριά
κου, τόν Τάσο Μελετόπουλο, τά θέματα κριτικής μέ τόν Γιώργο Σταμπολή, τήν Στεφανόπολι, 
τής ' ίατρικήΓ μέ τούς Δ . Κουρέτα, Μπλαίηζ , Δάμπαοη, Μητρόπουλο κ.ά. θέματα Δικαίου μέ 
τόν Πανταζό'πουλο, Κριθαρά, Φραγκούλη, Σ . Κανελλόπουλο, Μυζιθρόπουλο. "Αντωνίου κ.ά. 
"Η Αίξωνή μέ τάς ασθενείς της δυνάμεις πραγματοποιεί τις διεθνείς πνευματικές επαφές 
της μέ δλα τά πνευματικά Ιδρύματα τοΰ 'Εξωτερικοΰ. Παίρνει ενθουσιώδη σχόλια τών φιλελ
λήνων άπό τις ξένες χώρες. "Ο Gaston-Henry Aufrére Διευθυντής τοΰ Περιοδικοΰ Marches de France 
γράφει μιά ενθουσιώδη επιστολή στήν «Αίξωνή» κα'ι τούς σκοπούς της. Τέλος φιλοξενεί στό 
πρώτο συμβολικό ΑΙξωνικό σπίτι, τήν «Αίξωνική» καλαμένια καλύβα, μιά αντιπροσωπεία του 
διεθνοΰς συνεδρίου τών γυναικών, δπου εκπρόσωποι του συνεταιρισμοΰ κατατοπίζουν τις 
ξένες αντιπροσωπείες γιά τούς οικισμούς καί επιδεικνύουν τά σχέδια Πικιώνη. Οί 
γυναίκες εκπρόσωποι ενθουσιάζονται άπό τήν προσπάθεια μας καί δηλώνουν δτι θά_ μεταφέ
ρουν στις χώρες των τόν θαυμασμό πού τούς μεταγγίσαμε γιά τήν άξια τής ελληνικής παρα
δ ό σ ε ι ς . Αυτά δηλώνει ή Έλβετ ίδα αντιπρόσωπος. Καί ή "Ιταλίδα, Διευθύντρια τοΰ Μουσείου 
τής Μπρέρας, υπογραμμίζει τήν άξια τών σχεδίων Πικιώνη τονίζοντας τήν διεθνή αξία τής 
προσπάθειας. Ή «Αίξωνή» μελετά Ενα μεγάλο οικονομικό θέμα τής χώρας πού είναι συγχρόνως 
καί θέμα "Ελληνικής παραδόσεως, καί φανερώνει όλη της τήν πορεία άπό τήν πιό πανάρχαια 
μορφή ώς τήν σύγχρονη, σέ Εναν βασικό τομέα, τήν λαϊκή τέχνη. Καταρτίζει Ενα πλήρες πρόγραμμα 
γιά τήν οργάνωση μιας προτύπου βιοτεχνικής σχολής, ενός ινστιτούτου τής λαϊκής τέχνης και 
τής "Ελληνικής παραδόσεως. Αυτό είναι τό επίκεντρο τών προσπαθειών της. Συγκεντρώνει 
τους λαϊκούς τεχνίτες κοντά της, τόν Μαγδαληνό , τόν Δελαβίνια, τήν Γκαρή, τήν Δεγαΐτου , 
τήν Πουλίδου, τόν Γράτσο, τόν Παπαδημητρίου, (αγγειοπλάστες, κεντίστριες, ύφάντριες, ξυλό
γλυπτες, διακοσμητές, άργυροχόους άσημουργούς κ. ά.). Πραγματοποιεί πολλές συγκεντρώσεις 
μέ τούς ειδικούς στό θέμα αυτό δπου παίρνουν μέρος ό Πικιώνης, ό Χατζηκυριάκος, ό Π . Κερα-
σιώτης, ή Χατζημ ιχάλη , ό Θεοδωρακόπουλος, ό Παπαγιαννόπουλος, ό Γκρέκας, ό Πουλιόπου-
λος , Επισκέπτεται γιά τό ίδιο ζήτημα τόν "Αμερικανό εκπρόσωπο στό "Υπουργείο "Εθνικής 
Οικονομίας κ. Τσάτερ, τοΰ εξηγεί τούς σκοπούς μας καί διαπιστώνει τήν μεγάλη απήχηση τής 
προσπάθειας στους ξένους. "Οργανώνει τήν ίδρυση τοΰ πραγματικού "Ελληνικού "Αρχαιολογι
κού Μουσείου στόν τόπο τών αρχαιολογικών ευρημάτων. Δίδει μιά σειρά πρωτότυπης αρχαιο
λογικής καί Ιστορικής εργασίας μέ έπικεφαλρς τόν Α . Παπαγιαννόπουλο—Παλαιό στα θέματα 
τής αρχαιολογικής αξίας τού τόπου δπου θά' άνοικοδομηθή ή Αίξωνή κα'ι εμφανίζει μέ άρθρον 
τοΰ ίδιου τά σοβαρώτερα ιστορικά ντοκουμέντα γιά τήν Ελευση τού "Αποστόλου Παύλου στήν 
"Αθήνα. Ενδιαφέρεται καί μελετά τόν κινηματογράφο σάν σύγχρονο μέσο εκφράσεως και γυρί
ζει τις πρώτες δοκιμαστικές ταινίες στήν Αίξωνή κα'ι στήν σπηλιά τοΰ Νυμφολήπτου (παναρ-
χαίου μνημείου λαϊκής τέχνης) μέ επικεφαλής τήν Τίγκη Χατζηκυριάκου—Γκίκα καί τόν Τάσο 
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Μελετόπουλο, κινηματογραφεί τ'ις πρώτες Ιστορικές Αίξωνικές γιορτές, (Καθαρή Δευτέρα—συνέ
δριο Γυναικών). Μελέτα τήν Ίδρυση βιβλιοθήκης, Μουσικού αρχείου καί δισκοθήκης μέ τόν 
Ιωσήφ Γκρέκα, πού δωρίζει στήν Αιξωνή τά πρώτα βιβλία καί οργανώνει άπό τώρα τήν βιβλι
οθήκη της, (ό συνεταίρος Μακρής χαρίζει στήν Αίξωνή πολλούς μουσικούς δίσκους καί σχημα
τίζεται ό πρώτος πυρήν τής δισκοθήκης). "Επισκέπτεται τόν Οικονομικό Σύμβουλο κ. Βαρβα-
ρέσσο καί συναντά μέ συγκίνηση τόν "Ελληνα επιστήμονα πού είναι πρόθυμος νά βοηθήση τήν 
προσπάθεια τής Ελλην ικής παραδόσεως. Διαπιστώνει τό προσωπικό ενδιαφέρον τοΰ Πρεσβευ-
τοΟ τής "Αγγλίας καί τής Πρέσβειρας κ. Νόρτον πού επισκέπτονται τήν Αίξωνή . Μελετά καί 
όργανώνει_τήν ίδρυση τοΰ θεάτρου τής Α Ι - Ω Ν Η Σ κατά τό αρχαίο πρότυπο καί ετοιμάζει τήν 
πρώτη Α 1 ^ Ω Ν Ι < Η θεατρική εκδήλωση μέ τούς Κουνελάκη, Μουζενίδη, Λίνο Καρζή, Τσαγανέα, 
Μορίδη, Φωτόπουλο, Γαρμπή, Ζωγράφου κ. ά. Συνδέεται μ έ τόν απόδημο Ε λ λ η ν ι σ μ ό καί τοΰ 
ζωντανεύει τήν αγάπη γιά τήν πατρίδα. Επικοινωνεί μέ τόν "Ορθόδοξο Χριστιανισμό τής ξένης. 
Ό Μανώλης Γνευτός ό αγνός καί φανατικός "Ελλην τής Αιγύπτου μας μεταφέρει τις ευχές τοΰ 
Πατριάρχου "Αλεξανδρείας κ. Χριστόφορου Β ' . πού προσφέρεται νά θεμελιώσει τήν Α Ι Ξ Ω Ν Η . 
Τέλος δέχεται τις πνευματικές υποθήκες τοΰ μεγάλου "Ελληνα διανοητή καί Εθν ικού Ποιητή," 
"Αγγέλου Σικελιανού, πού λίγες μέρες πριν πεθάνει επισκέπτεται τή γη τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ καί δη
λώνει (γραφτά καί προφορικά) δτι «ή Α Ι Ξ Ω Ν Η μοΰ δίνει μία αφορμή νά μεταφέρω πρόχειρα 
εκείνο πού πιστεύω σέ μιά άλλη τοπική περιοχή, άλλά πού δέν διασπάται άπό τήν κεντρική 
της τοποθέτηση, καθώς τήν στοχάστηκα άπό τόσα χρόνια ώς πρότυπο τής αναδιοργανώσεως 
τοΰ τόπου μας, άπό τούς Δελφούς». "Ετσι αρχίζει τό πνευματικό της Εργο ή Α Ι Ξ Ω Ν Η τιμημένη 
μέ τις πιό βαρείες πνευματικές υποθήκες τοΰ "Εθνους καί προπάντων μέ τήν συνείδηση τοΰ 
χρέους, πού τήν φανερώνουν οί πρώτες της πνευματικές πραγματοποιήσεις. Δέν εγκαταλείπει 
ωστόσο τό πρακτικό πρόγραμμα. Τό προσύμφωνο 7671 είχε τόν δρο δτι ό συν)σμός μπορεί νά 
πληρώνη στους ιδιοκτήτες δσα χρήματα συνεκέντρωνε κάθε μήνα καί ν ' άγοράζη ανάλογη 
Εκταση χωρίς νά διατρέχη τόν κίνδυνο άπό τις συναλλαγματικές δ ιακυμάνσεις Τό Δ)βριο 
τοϋ 1950 υπέγραψε τό ύπ' άριθ. 8084)1950 συμβόλαιο στόν Συμ)φο Ρ . Γαρταγάνη" καί αγόρασε 
άλλα 60 στρέμματα. Δυστυχώς ένώ τελείωνε ή προθεσμία τής υπογραφής τοϋ όριστικοΰ συμ
βολαίου αγοράς ολοκλήρου τής εκτάσεως οί συνεταίροι δέν είχαν εκπληρώσει τις ύποχρεώσειη 
τους άν καί ε ίχαν δλην τήν ευχέρεια νά πληρώσουν τήν άξια τοΰ οικοπέδου των μέ μικρές 
δόσεις. Αυτό οφείλεται σέ δύο λόγους. Πρώτον στήν δυσπιστία τοΰ κοινοΰ πρός τούς συνεταιρι
σμούς καί δεύτερον στό δτι δέν Εχει άναπτυχθή στήν χώρα μας συνεταιριστική, συλλογική συνεί
δηση στά άτομα. Δέν έφρόντισαν ο! άνθρωποι νά μάθουν οΰτε οί υπεύθυνοι νά τούς διδάξουν 
ποιά είναι ή άξια τής συλλογικής προσπάθειας γιά τό άτομο, δταν υπάρχει συνείδησις χρέους 
τοΰ άτομου, στό συλλογικό δργανο, είδικώτερα σήμερα πού ή ατομική οικονομία έ'χει' παύσει 
ουσιαστικά νά είναι παράγων προόδου καί νά φροντίζει γιά τά συλλογικά συμφέροντα. Ό κα
νονισμός τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » τόν όποιον άπεδέχετο εγγράφως κάθε εγγραφόμενος συνεταίρος ώρι-
ζεν δτι ή άξια τοΰ οικοπέδου έπρεπε νά καταβληθή είς 6 δόσεις, τής πρώτης καταβλητέας τήν 
χρονολογίαν τής ιδρύσεως τοΰ συν)σμοΰ- τό δέ αρθρ. 36 τοΰ καταστατικού αναφέρει δτι ό εγγρα
φόμενος τό πρώτον υποχρεούται νά πλήρωση τάς ύπό τών άμα τή ιδρύσει τοΰ συν)σμοΰ εγγρα
φέντων μελών καταβληθείσας δόσεις. Οί συνεταίροι δμως δέν είχαν εκτελέσει τάΓ υποχρεώσεις 
τους. "Ετσι τό Δ . Σ . Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ τόν Δ)βριον τοΰ 1950 δέν είχε νά πλήρωση τήν άξία' μεγαλύτερος 
τών 60 στρεμμάτων εκτάσεως καί ή προοπτική του ήταν δτι δέν ήταν δυνατόν νά είναι συνεπές 
πρός τούς δρους τοΰ προσυμφώνου. Ή ιδρυτική ομάδα προνόησε λοιπόν και ζήτησε κατά τήν 
ύπογραφήν τοΰ δευτέρου συμβολαίου νέα προθεσμία καί μέ μεγίστη δυσκολία Επεισε τούΓ 
ιδιοκτήτες νά δώσουν γιά τρίτη Φορά π ρ ο θ ε σ μ ί α υπογραφής τοΰ τελικοΰ όριστικοΰ έπί τ ρ ε ί Γ 
μήνες ακόμη, πού Εληγε τήν 6 Ιουν ίου 1951. Οί Ίδιοι οί συνεταίροι άντί νά διευκολύνουν 
εμπόδισαν τόν τερματισμό τής άγορας τής αναγκαίας ε κ τ ά σ ε ω ς καί δημιούργησαν τεράστιερ 
δυσκολίες στό Εργο τοΰ Δ . Σ . Τά συμβόλαια αγοράς τών τμημάτων έγίνοντο κ ά θ ε φορά γιά 
μικρότερη Εκταση. Τήν 12 Φεβρουαρίου 1951 ήγοράσθησαν άλλα 40 στρέμματα μέ τό ύπ' άριθ. 
8252 συμβόλαιον τοΰ Ρ. Γαρταγάνη καί τό Δ . Σ . αντιμετώπισε ζήτημα διαγραφής τών μή έν 
τάξει πρός τάς υποχρεώσεις του συνεταίρων, τήν οποίαν δέν έπραγματοποίησεν λόγω τών 
άθλιων γενικών οικονομικών συνθηκών καί γιατί ή Α Ι Ξ Ω Ν Η απέβλεπε στή βοήθεια τών οικονο
μικώς ασθενέστερων. Αυτός ήταν ό βασικός λόγος πού καθυστερούσε ό ρυθμός τοΰ Εργου ό 
όποιος κούρασε τό Δ . Σ . καί τούς συνεπείς πρός τάς υποχρεώσεις τους συνεταίρους. Παραλ
λήλως πολλοί άπό τούς συνεταίρους πού δέν είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τουρ διεμαρτύ-
ροντο πού δέν είχαν πάρει τό οικόπεδο τους. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ 'αύτοί' ε ίχαν τήν 
απαίτηση νά αγοραστούν τά οικόπεδα, χωρίς νά εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του*-, δέν σκέ
φτηκαν δέ ποτέ πού θά βρεθούν τά χρήματα γιά τήν πληρωμή τών οικοπέδων. 
' Η νοοτροπία αυτή δείχνει πόσο χαμηλή είναι ή. διαπαιδαγώγηση τών ανθρώπων καί δτι συνήθωρ 
δέν εκτιμούν τις φροντίδες τών άλλων, γιά τό άτομο τους, άλλά αντιθέτως χρησιμοποιούν μίαν 
αγοραία εξυπνάδα γιά νά κερδίσουν είς βάρος τοΰ γενικού Εργου. Ζητούν, άλλά δέν προσφέ
ρουν. Απα ι τούν τά πάντα χωρίς νά προσφέρουν οΰτε άπλες ευχαριστίες. Είναι σκληροί μέ τούς 
καλούς ήγέτας, δπως ή ζωή είναι σκληρή μαζύ τους. Εκδικούνται τήν αδικία πού ή κοινωνική 
ζωή τούς επιβάλλει, στό πρόσωπο τών καλών καί τών δικαίων. Καί δσο οί δίκαιοι προσφέρουν 
τόσο περισσότερα τούς_ζητοΰν. Είναι άπληστοι υπέρ τοΰ έαυτοΰ τους, καί τσιγκούνηδες γιά 
δ,τι οί άλλοι τούς ζητούν. "Οσο πιό ευρύχωροι είναι αυτοί πού τούς ωφελούν, τόσο πιό σ'τενό-
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καρδοι και μίζεροι γίνονται ο! ίδιοι, μέχρις δτου χάσουν τούς καλούς ήγέτας. Τότε τούς ανα
ζητούν καί τούς τιμούν. 
Αυτή τήν ψυχολογία Επρεπε νά διάλυση ή ιδρυτική ομάς τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ , νά τήν σύντριψη, ν ' 
άνεβάση τό επίπεδο τών συνεταίρων. Νά τούς κάνη νά πιστέψουν καί ν ' ακολουθήσουν μέ αφο
σίωση καί εμπιστοσύνη. Νά δώσουν συναισθηματικά τό ελάχιστο απέναντι αύτοΰ πού πρόσφεραν 
οί ηγέτες. Νά καταθέσουν τόν όβολό τους μέ τήν βεβαιότητα δτι δέν θά τόν διαθέσουν κακώς, 
άλλά γιά νά άποδώση σ' αυτόν πού τόν προσέφερε καί νά πολλαπλασιασθή σίγουρα. Μέ 
αυτήν τήν ψυχολογία ώρισμένων—ευτυχώς ολίγων συνεταίρων—τό Δ . Σ . προχώρησε ανανεω
μένο άπό τήν γενική συνέλευση τοΰ Ιουνίου 1951 νά ολοκλήρωση τό πρώτο μέρος τοΰ προ
γράμματος, τήν αγορά ολοκλήρου τής εκτάσεως. Τότε αντιμετώπισε μιά απροσδόκητη επίθεση 
— σύμφωνα μέ τόν αγροτικό νομο 3250 Γπρεπε νά πάρουμε—άλλοι δέν τό θεωρούν αναγκαίο 
και νόμιμο —μιά τυπική άδεια τοΰ κ. Υπουργού Γεωργίας, έφ' δσον επρόκειτο νά μδς μεταβι-
βασθή αγροτική Εκταση—Ετσι λέγονται δλες ο! εκτάσεις έκτος σχεδίου πόλεως. — Ή άδεια αυτή 
έδίδετο χωρίς πολλές φροντίδες καί διατυπώσεις. Τόν Ίούνιον τοΰ 1951 μάς εδόθη γιά τά 350 
στρέμματα, επρόκειτο δέ μόλις συγκεντρώσουμε τά χρήματα νά συντάξουμε καί τό τέταρτο 
συμβόλαιο μας, τό τελικό, δπου θά προσαρτούσαμε καί τήν εκδοθείσα άδεια γιά τήν πλήρη 
κατοχύρωση μας καί άπό τήν τυπική πλευρά. ' Η άδεια αυτή Επρεπε νά δημοσιευθή στόν τύπο 
καί έδημοσιεύθη στήν εφημερίδα Ε Μ Π Ρ Ο Σ τόν Ίούνιον 1951. Μέ τόν σκοπό νά ματαίωση 
τήν ολοκλήρωση τής άγορας έκινήθη κάποιος πού κατέχει δυστυχώς ύπεύθυνον θέση, εχθρός τής 
Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ καί έπηρέασεν τόν κ. Υ π ο υ ρ γ ό Γεωργίας τής εποχής εκείνης ("Ιούνιος 1951) καί 
αυτός ανακάλεσε τήν άδεια πού ό ίδιος εΐχεν εκδώσει μέ καινούργια απόφαση του. "Υστερα 
άπ ' αυτό ό Συμβολαιογράφος αρνήθηκε νά κάνη τά συμβόλαια μας. Ευτυχώς _ είχαμε συντάξει 
τά προηγούμενα πού κατοχυρώνουν τό δικαίωμα μας, γιατί άλλοιώς δέν θά είχαμε κανένα δι
καίωμα νά αγοράσουμε τήν Εκταση τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ . Ό Ίδιος αυτός εχθρός τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ έφρόν-
τισε καί απεστάλη Εγγραφο άπό κρατική υπηρεσία είς βάρος μας, ή όποια δήθεν επρόκειτο νά 
απαλλοτρίωση τήν Εκταση πού είχαμε συμφωνήσει νά αγοράσουμε καί γι' αυτό δέν Επρεπε 
νά μάς έπιτραπή νά τήν αγοράσουμε εμείς. Τό Δ . Σ . άρχισε σκληρόν αγώνα εναντίον τών αν
τιπάλων του. Αυτοί δμως αποφασισμένοι νά μας διαλύσουν γιά λόγους προσωπικών τους συμ
φερόντων, (θά εξηγήσουμε κάποτε λεπτομερέστερα καί μέ τήν δημοσίευση δλων τών έγγραφων 
τό ζήτημα αυτό), φρόντισαν νά προσεταιρισθούν καί μέλη τοΰ συνεταιρισμού γιά νά κάνουν 
εύκολώτερα τήν δουλειά τους. Καί βρέθηκαν δυστυχώς συνεταίροι, πού μέ μέσα ανέντιμα καί 
χαμηλά, μέ συκοφαντίες καί σπιουνιές, μέ κακοπιστία ναι μικρότητα, μέ στενοκεφαλιά καί φθηνή 
δημαγωγία, Εγιναν δργανα τών φανερών έχθρων τοΰ συν)σμοΰ καί άρχισαν νά καταστρώνουν 
σχέδιο διαλύσεως τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ μαζί τους καί νά τό εκτελούν μέ σατανικό τρόπο, κατωτέρας 
δμως ποιότητας καί ποταπό. ' Ε ν πρώτοις διακηρύσσοντας δτι ό συν)σμός χρεωκόπησε, δτι δέν 
Εχει οικόπεδα, δτι τά χρήματα πού εδόθησαν στους ιδιοκτήτες έσπαταλήθησαν ασκόπως, γιατί 
τά οικόπεδα απαλλοτριώθηκαν, προέτρεπαν τούς συνεταίρους νά διαγραφούν καί τούς_ Εστελ
ναν καθ' ομάδας νά ζητήσουν τά χρήματα τους, μέ τήν ελπίδα δτι τό ταμεϊον τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ 
θά είναι σέ αδυναμία νά τούς πλήρωση καί τό Δ . Σ . θά εύρεθή πρό αδιεξόδου. Παραλλήλως 
διέσπειραν τις πιό φανταστικές καί χαμηλές συκοφαντίες. Α ί συκοφαντίες ένώ επέτειναν τήν 
δυσπιστίαν μερικών συνεταίρων, τών πιό καθυστερημένων καί χαμηλής διαπαιδαγωγήσεως, 
είχαν Ενα μέγιστον καλόν αποτέλεσμα. "Επέφεραν μίαν άνανέωσιν τών μελών τοΰ Συν)σμοΰ 
καί μίαν συσπείρωσιν τών καλών συνεταίρων γύρω άπό τά διοικητικά των δργανα, τό σημε
ρινό Διοικητικό καί Εποπτικό Συμβούλιο, πού απέκτησαν καί αυτά μιά πλήρη ενότητα μπροστά 
στόν κίνδυνο. Διεγράψησαν οικειοθελώς οί πιό ακατάλληλοι συνεταίροι καί ενεγράφησαν νέοι, 
κατ' αύστηράν επιλογήν του Δ . Σ . , πού ήσαν σέ θέση νά εκτιμήσουν τό συντελούμενο ί'ργο καί 
νά βοηθήσουν τό Δ . Σ . Μέσα είς αυτές τις συνθήκες τό Δ . Σ . έκαλε'ιτο νά ξεπεράση τήν νέαν σο
βαρά κρίση πού προκάλεσαν οί εσωτερικοί καί εξωτερικοί εχθροί τής Α Ι — Ω Ν Η Σ . 
Πρώτον. "Επρεπε νά άνακαλέση τήν τελευταία απόφαση τοΰ "Υπουργού τής Γεωργίας πού μας 
απαγόρευσε νά αγοράσουμε τήν Εκταση. 

Δεύτερον. Νά άρη τήν αναδάσωση άπό τήν άγορασθησομένη περιοχή, γιατί έθεωρήθη έκ τών 
υστέρων άναδασωτέα. 
Τρίτον. Νά πάρη άδεια κατατμήσεως τής άγορασθησομένης περιοχής, συνέπεια τής ανακηρύ
ξεως της ώς άναδασωτέας. 
Τέταρτον. Νά βρή χρήματα γιά ν ' άγοράση τά 400 στρέμματα, γιατί ή προθεσμία πού έχορήγη-
σαν οί ίδιοκτήται έτελείωνε καί οί συνεταίροι δέν κατέβαλον τάς δόσεις των. 
Πέμπτον. Νά εκπόνηση σχέδια τοπογραφικό καί πολεοδομικό καί νά φροντίση γιά τήν εφαρ
μογή του σχεδίου. 
"Εκτον. Νά μεριμνήση γιά τήν Εγκριση τοΰ σχεδίου άπό τό "Υπουργείο Προνοίας. Νά διανείμη 
τά οικόπεδα. 
"Εβδομον. Νά φροντίση γιά τήν ύδρευση τοΰ οικισμού πρό πάσης άνοικοδομήσεως καί τών απο
χετευτικών Εργων αύτοΰ. 
"Ογδοον. Νά έπεξεργασθή σχέδιον άνοικοδομήσεως. 
"Ενατον. Νά φροντίση γιά τήν μελέτη καί καλλιέργεια τής "Ελληνικής παραδόσεως πού απε
τέλεσε τόν άξονα τής προσπάθειας (πνευματικές σχέσεις, Εκδοση περιοδικού, ίδρυσης βιοτε
χνικής σχολής, Ινστιτούτου λαϊκής τέχνης, Μουσείου, Βιβλιοθήκης, θεάτρου, Κινηματογραφικού 
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στούντιου κλπ.). Ή προβολή τών πνευματικών επιδιώξεων τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ , ή συγκέντρωση στόν 
συνεταιρισμό επίλεκτων Ε λ λ ή ν ω ν πού έχουν μιά πανελλήνια κα'ι διεθνή ακτινοβολία, ή συνεί
δηση του χρέους τοΰ Δ . Σ . απέναντι τών συνεταίρων καί τοΰ σκοποΰ πού επιδιώκει ή « Α Ι 
Ξ Ω Ν Η » , ώδήγησε καί πάλιν στήν λύση τών μεγάλων αυτών προβλημάτων. Τήν 20 Δ|βρίου 1951 
τρεις Υπουργοί τής παρούσης Κυβερνήσεως οί κ.κ. Παπασπύρου, Κασιμάτης καί Γρηγορίου, 
παρέστησαν σέ μιά συγκέντρωση πού προσκάλεσε μέ ατομική του πρωτοβουλία ό Νομικός σύμ
βουλος τοΰ συν|σμοΰ, στό σπίτι του, δπου παρέστησαν μέλη τοΰ Δ . κα'ι Ε . συμβουλίου τής 
Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ , πολλοί συνεταίροι καί φίλοι της. Έκε ϊ οί κ. κ. Υπουργο ί έλαβαν γνώσιν τών επι
διώξεων κα'ι τοΰ αποτελέσματος πού έπέτυχεν ό συν]σμός καί έδήλωσαν δτι θεωροΰν ύποχρέ-
ωσίν τους νά βοηθήσουν τήν προσπάθειάν του πού ανεγνώρισαν δτι έχει μεγάλη αξία γιά τό 
"Εθνος καί τόν λαό . Καί πραγματικά βοήθησαν τό Εργο μας. Ή συγκέντρωση τών παραγόν
των κα'ι τών φίλων τής « Α Ι - Ω Ν Η Σ » , ό απολογισμός του έργου πού είχε συντελεσθή, ή γνω
στοποίηση τών αποτελεσμάτων τής προσπαθείας μας στους υπευθύνους, πού δέν τήν γνώρι
ζαν γιατί έκινήθη, χωρίς τυμπανοκρουσίες, απετέλεσε τόν σπινθήρα γιά μιά νέα ενθουσιώδη 
εξόρμηση τών υπευθύνων τής Αιξωνής, γιά τήν λύση τών εκκρεμών ζητημάτων της. 
Τά Διοικητικά δργανα τοΰ «Συνεταιρισμοΰ» δέν παρεσύρθησαν άπό τήν αρνητική πορεία τών 
έχθρων της, δέν τούς άφησαν νά προσδιορίσουν αυτοί τήν κίνηση τους. Ούτε ή συκοφαντική 
διάβρωσις, ούτε οί ταπεινές κραυγές τούς επηρέασαν. Συνέχισαν τό δημιουργικό έργο, απο
φασισμένοι νά δώσουν οπωσδήποτε λύσεις πρώτα στά πρακτικά θέματα τοΰ συνεταιρισμοΰ 
πού ενδιέφεραν άμεσα τούς "Εταίρους, γιατί γνωρίζουν δτι μόνον δταν τά οικονομικά προ
βλήματα λύονται, καί ή εμπιστοσύνη τών ανθρώπων θεμελιώνεται άπό τό ευνοϊκό αποτέλεσμα 
καί ή δημιουργική προσπάθεια γίνεται συλλογική δράσις πού τήν ακολουθεί αναγκαστικά ή 
επιτυχία, σέ δλους τούς τομείς. 
"Αλλεπάλληλες καί πολύωρες παρουσιάσεις τών μελών τοΰ Δ . Σ . στόν "Υπουργό Γεωργίας κ. 
Ά λ α μ α ν ή , πρός τόν όποϊο ή προσωπική παρουσία τοΰ Ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης κ. Παπα
σπύρου φανέρωσε τό προσωπικό του ενδιαφέρον γιά τήν προσπάθεια μας, κατέληξαν στήν 
αναγνώριση έκ μέρους τών αρμοδίων υπηρεσιών τοΰ Υπουργε ίου Γεωργίας δτι κακώς άνε-
κλήθη ή άδεια τοΰ Ν . 3250 πού μάς είχε χορηγηθή καί δτι δέν έθιγε τά δικαιώματα πού 
είχαμε αποκτήσει άπό τό συμβόλαιο 7671 γιά τήν αγορά τής εκτάσεως. Ή ακυρωθείσα δμως 
ανακλητική απόφαση είχε θίξει καί ένα άλλο ζήτημα πού έπρεπε καί αυτό νά λυθή άν καί 
ήταν τυπικό καί δέν αποτελούσε κατά τήν γνώμη τοΰ Νομικοΰ Συμβουλίου τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » 
ουσιαστικό κώλυμα. Τό ζήτημα άν ήταν ή δέν ήταν άναδασωτέος χώρος ή έκταση τής 
Α Ι - Ω Ν Η Σ , και άν εθεωρείτο άναδασωτέα νά ζητούσαμε τήν άρση τής άναδασώσεως. "Ολοι οί 
συνεταιρισμοί πού αγόρασαν τις παρακείμενες εκτάσεις, δέν έλαβαν ύπ' δψιν τους τό κώλυμα 
αυτό, ούτε καί φρόντισαν νά λύσουν τό ζήτημα. Ε π ί σ η ς δέν τό συνεζήτησαν ούτε καί οί υπη
ρεσίες τών "Υπουργείων καί τής Δημαρχίας Γρυφάδας, πού έκριναν τά σχέδια τους καί μερικά 
ενέκριναν (τοΰ συνεταιρισμού εργατικών στελεχών). Τό κώλυμα ετέθη μόνον στήν Α Ι Ξ Ω Ν Η 
γιατί αυτή είχε ύποστή τήν επίθεση τών κακών "Ελλήνων. Καί αυτό δμως τό αντιμετωπίσαμε, 
Καί λύθηκε μέ χίλιες δυό φροντίδες. Ό Δασάρχης Α θ η ν ώ ν , κατόπιν αυτοψίας, μέ τήν ύπ ' άριθ. 
2|1952 άναφοράν του πρός τό "Υπουργείο Γεωργίας χαρακτήρησε τήν έκταση μή δασική, γυμνή 
πάσης βλαστήσεως καί εξαιρουμένη άναδασώσεως. 
"Η αρμοδία δμως υπηρεσία τοΰ "Υπουργείου γιά μεγαλύτερα κατοχύρωση τοΰ συνεταιρισμοΰ, 
ήρε τήν αναδάσωση τής περιοχής τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ μέ απόφαση τοΰ αρμοδίου Συμβουλίου Δασών. 
Έ ν συνεχεία καί τό Συμβούλιο "Επικρατείας δπου είχε καταφύγει ό συνεταιρισμός μας γιά τήν 
ακύρωση τής ανακλητικής αποφάσεως, εξέδωσε τήν ύπ' άριθ. 797|1952 απόφαση του καί ακύ
ρωσε τήν ανακλητική απόφαση τοΰ κ. "Υπουργοΰ Γεωργίας. Τέλος σ τ ό Φ Ε Κ . 120)1952 έδημοσιεύθη 
τό Β . Δ . άρσεως τής άναδασώσεως στήν περιοχή, πού σφραγίζει τήν επιτυχία τοΰ Δ . Σ . στά 
πρακτικώτερα θέματα καί διαλύει οριστικά τήν δυσπιστία πού έδημιούργησε ή ταπεινή συκοφαν
τία εις βάρος τοΰ έργου τής Α Ι - Ω Ν Η Σ . 
"Ετσι μετά τήν τακτοποίηση τών νομικών κωλυμάτων, πού δημιουργήθηκαν άπό έναν φανερό 
πλέον πόλεμο τών ταπεινών ανθρώπων εναντίον τών καλών μας προθέσεων γιά ένα έργο πού 
είχε μόλις αρχίσει, δέν έμενε παρά ή υπογραφή τοΰ όριστικοΰ συμβολαίου γιά τήν αγορά τής 
υπολοίπου εκτάσεως. Οί συνεταίροι δμως, δέν είχαν εκτελέσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι 
τοΰ συνεταιρισμού. Καί τό ταμείον μας, δέν είχε τά απαιτούμενα χρήματα γιά νά συμπλήρωση 
τήν άξια τής υπολοίπου εκτάσεως. Τό Δ . Σ . , έκαμε έκκληση στα μέλη νά συμπληρώσουν τις κα
θυστερούμενες δόσεις τους, άλλά οί συνεταίροι, δέν άνταπεκρίθησαν κα'ι πάλιν στις υποχρεώσεις 
τους. Τόν Δεκέμβριο τοΰ 1951 τά μέλη χρωστοΰσαν στόν συνεταιρισμό 800.000.000 δραχ. περίπου. 
"Ετσι επειδή δέν μάς έπαρκοΰσαν τά χρήματα γιά τήν αγορά τής υπολοίπου εκτάσεως, είμα
στε αναγκασμένοι ή νά διαγράψουμε τούς μή έν τάξει συνεταίρους κα'ι νά εγγράψουμε 
άλλους, πού έδέχοντο νά πληρώσουν δλα τά χρήματα — καί είχαμε αθρόες αιτήσεις γιά 
έγγραφη νέων — ή νά δανειστούμε (πράγμα αδύνατο) ή νά θεωρηθούμε εκπρόθεσμοι νά εκπέ
σουμε τών δικαιωμάτων μας καί νά μήν συμπληρώσουμε τήν αναγκαία γιά τούς εγγεγραμ
μένους συνεταίρους έκταση. Ό κίνδυνος αυτός, πού προήρχετο άπό τήν κακοπιστία, τήν δυσ
πιστία καί τήν διαβολή, ήταν καί θά είναι, ό μεγαλύτερος εχθρός τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » , δπως 
κίνδυνος γιά κάθε συλλογική προσπάθεια είναι νά μήν υπάρχει στά άτομα πού μετέχουν 
σ' αυτήν συνείδηση συλλογικών υποχρεώσεων. "Οσοι συνεταίροι δέν είναι συνεπείς πρός τις 
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υποχρεώσεις τους, έχουν κα'ι τις μεγαλύτερες απαιτήσεις. Αυτοί ανακαλύπτουν τά ελαττώ
ματα τών διοικητικών οργάνων, γιά νά καλύψουν τήν δική τους ασυνέπεια. Δέν διστάζουν νά 
συκοφαντήσουν τούς υπευθύνους καί νά φθάσουν στό σημείο νά εργάζονται ακόμη γιά τήν κατα
στροφή τοΰ έργου, μόνο καί μόνο γιά νά δικαιολογήσουν τήν δική τους κακοπιστία. Δέν δια
γράψαμε ωστόσο τούς συνεταίρους αυτούς γιατί πιστεύαμε πώς δέν είναι δλοι οί καθυστεροΰντες 
κακόπιστοι. "Αλλο ι ϊσως είχαν δυσχέρειες καί ένώ ήθελαν νά είναι έν τάξει δέν μπορούσαν. " Α λ 
λοι ήταν τελείως άποροι καί έπρεπε νά τούς δώσουμε τις ευκολίες πού τούς υποσχεθήκαμε. 
Τέλος τούς κακόπιστους κα'ι τούς δύσπιστους έπρεπε νά τούς αφαιρέσουμε κα'ι τήν πιό άπλή 
δικαιολογία· νά πείσουμε τούς καλούς συνεταίρους δτι οί αντιδρώντες είναι οί κακόπιστοι καί 
τό αντίθετο νά γίνη κοινή συνείδηση δτι πρέπει νά τούς διαγράψουμε. Τότε μονάχα θά ήταν 
δυνατόν νά καλλιεργήσουμε τό ήθος καί τήν ανωτέρα συνείδηση τοΰ χρέους τών ατόμων πού 
κινοΰνται σέ μιά συλλογική προσπάθεια. "Ετσι σκεφθήκαμε καί πράξαμε. Μέχρι τόν Δεκέμβριο 
τοΰ 1951 δέν διεγράψαμε παρά μόνο αυτούς πού ζήτησαν μόνοι τους νά διαγράφουν, καί άπό 
τις διακόσιες περίπου εκκρεμείς αιτήσεις έγγραφης ελάχιστες εγκρίναμε. 
Ξαφνικά, καινούργιο εμπόδιο, απροσδόκητο, εμφανίστηκε. Στις πρώτες μέρες τοΰ "Ιανουαρίου 
1952 δημοσιεύτηκε τό νέο Σύνταγμα. Ό κ. "Υπουργός Γεωργίας εξέδωσε επείγουσα εγκύκλιο, 
καί καταργούσε τ'ις χορηγηθείσες άδειες τοΰ Ν . 3250 γιά πώληση αγροτικών εκτάσεων, άν δέν 
έγίνοντο τά συμβόλαια μέχρι τής 8ης Ιανουαρίου 1952. Ή εγκύκλιος εστάλη δύο ήμερες πριν 
λήξει ή προθεσμία αυτή. 
"Επρεπε λοιπόν μέσα σέ δύο ήμερες νά βροΰμε 130.000.000 δραχ. πού μας έλειπαν κα'ι νά 
τακτοποιήσουμε δλες τις λεπτομέρειες γιά τήν υπογραφή τοΰ συμβολαίου, αλλιώτικα θά έχανε 
ή άδεια τήν ίσχύ της. 
Τό Δ . Σ . απεφάσισε σέ έκτακτο συνεδρίαση νά έπιτύχη τήν υπογραφή τοΰ Συμβολαίου μέ 
κάθε προσωπική θυσία τών μελών του. Είχε τήν συνείδηση τοΰ χρέους καί δχι τής ευθύνης, 
γιατί δέν είχε εύθΰνες, άφοΰ οί συνεταίροι δέν ήσαν έν τάξει. 
Τό συμβόλαιο συνετάχθη στόν Συμβολαιογράφο κ. Πολυκαλά πού εδέχθη τήν άποψη τοΰ Νο
μικοΰ Συμβούλου τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » δτι δέν ισχύει ή ανακλητική άπόφασις τοΰ "Υπουργού Γε
ωργίας ώς παράνομος (ακόμη ούτε ό νέος κ. "Υπουργός Γεωργίας είχεν αναγνωρίσει τήν μή 
ίσχύ τής ανακλητικής αποφάσεως, ούτε τό Συμβούλιο Επ ικρατε ίας είχε ^εκδώσει τήν απόφαση 
του πού είναι σύμφωνη μέ τήν άποψη τοΰ Νομικοΰ Συμβουλίου τής « Α Ι - Ω Ν Η Σ » ) , Τήν 11 1)2 
τήν νύκτα τής 8ης Ιανουαρίου είχε υπογραφή τό συμβόλαιο ύπ' άριθ. 27385)1952, μέ τό οποίο 
αγοράσαμε τήν υπόλοιπο γιά τήν συμπλήρωση τών 150 στρεμμάτων έκταση. Τά μέλη τοΰ Δ . Σ . 
είχαν αναλάβει μέ προσωπική τους εγγύηση νά πληρώσουν χρέος 25.000.000 τήν επομένη τής 
υπογραφής τοΰ Συμβολαίου καί 80.000.000 μετά 20ήμερον. 'Εκτός αύτου, κατώρθωσαν νά γίνη 
κατά τήν υπογραφή τοΰ συμβολαίου, νέα δωρεά τών συνιδιοκτητών, μείωση τοΰ τιμήματος 
περίπου 25.000.000. Μετά τήν καινούργια αυτή μείωση τοΰ τιμήματος, οί ίδιοκτήται εισέπρα
ξαν γιά δλη τήν έκταση πού μάς μετεβιβάσθη, τά 350 στρέμματα, 1000 χρυσές λίρες άγγλίας 
περίπου λιγώτερες άπό τήν αρχική συμφωνία πού έγινε μέ τό ύπ' άριθ. 7671)1950 Συμβόλαιο . 
Αυτή ήταν ή μεγαλύτερη πρακτική επιτυχία τών διοικητικών οργάνων τής « Α Ι - Ω Ν Η Σ » πού 
οφείλεται μέν στήν δραστηριότητα καί επιμονή τους, άλλά επιτελέστηκε χάριν τών πνευματικών 
σκοπών τοΰ συνεταιρισμοΰ. Τά χρήματα έπληρώθησαν εντός τών προθεσμιών χάρις στήν ακα
ταπόνητη προσπάθεια δλων τών μελών τοΰ Δ . Σ . , κυρίως δμως τοΰ Προέδρου κ. I. Παπαδοπού
λου, πού έχοντας άνωτέραν συνείδησιν τοΰ λόγου τιμής σάν έμπορος άλλά καί άπό οικογενει
ακή παράδοση, έσπευσε νά έγγράψη εκλεκτούς συνεταίρους καί Ετσι τάχιστα συνεπληρώθη 
τό μεγάλο ποσόν πού έπιστώθη ό συνεταιρισμός. Καί ένώ αυτά πραγματοποιούσε τό Δ . Σ . 
ή μικρή ομάδα τών κακών συνεταίρων μαζί μέ τούς έκτος τοΰ συνεταιρισμού αντιδρώντες στό 
έργο του, ανέπτυξαν παραλλήλως μιάν αντίθετη δράση πρός τόν απροκάλυπτο πλέον σκοπό 
νά διαλύσουν τόν συνεταιρισμό, άντί πάσης θυσίας, χωρίς τίποτα νά επιδιώκουν τό συγκεκρι
μένο, χωρίς νά λένε ούτε τήν αλήθεια. Τερατώδεις πληροφορίες κυκλοφορούσαν στους συνε
ταίρους. Είπαν δτι τά χρήματα τά κατασπατάλησε τό Δ . Σ . Διέδοσαν δτι τά οικόπεδα τά υποθή
κευσε τό Δ . Σ . καί δτι δέν τά έχει αγοράσει, άγνοοΰντες δήθεν τά ύπογραφέντα συμβόλαια. 
Κυκλοφορούσαν επίσης τήν πληροφορία δτι ουτε έγιναν ούτε θά γίνουν τά σχέδια τοΰ κ. 
Πικιώνη ένώ είχαν ήδη έτοιμασθή καί ύποβληθή πρός έγκρισιν. Τέλος δτι ό Δήμαρχος Γλυφά
δας, δέν ενέκρινε τό σχέδιον—αληθές αυτό—καί δτι επομένως δέν πρόκειται ποτέ νά έγκριθή, 
ένώ παραλλήλως έδημοσιεύοντο στόν ημερήσιο τύπο ανακοινώσεις τοΰ Δημάρχου Γλυφάδας, 
δτι δέν θά έγκριθοΰν τά σχέδια τών εκτάσεων πέριξ τής Γλυφάδας πού αγόρασαν οί διάφοροι 
συνεταιρισμοί, γιατί οί εκτάσεις είναι άναδασωτέες. 
Μέσα εις αυτόν τόν άθλιο κύκλο τών συκοφαντιών τό Δ . καί Ε . Σ . μέ πλήρη ενότητα, έχοντας 
κοντά του τόν εκλεκτό "Ελληνα διανοητή κ. Δ . Πικιώνη, καί δλους τούς συνεταίρους 
πού παρακολουθούσαν τήν δημιουργική προσπάθεια τοΰ Δ . Σ . συνέχιζαν τό έργο, αντιμετω
πίζοντας μέ περιφρόνηση τις μικρότητες καί τις συκοφαντίες τών ταπεινών ανθρώπων. Μήπως 
στόν Περικλή καί στόν Φειδία δέν ε ίπαν οί κακοί Α θ η ν α ί ο ι τής εποχής τους δτι σπαταλού
σαν τό Δημόσιο χρήμα ; μήπως ή διχόνοια καί ή ταπεινή αντιδικία, ή αρνητική κα'ι στείρα κρι
τική δέν είναι ή κακή μοίρα πού παρακολουθεί τό "Εθνος ; μήπως υπήρξε εποχή Ιστορική πού 
νά μήν έκδηλωθή στήν "Ελλάδα αντίδραση στις δημιουργικές προσπάθειες; Ή « Α Ι Ξ Ω Ν Η » 
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Εγινε γ 1 α να πολεμήση ακριβώς την άρνηση και τήν φθορά· είναι ή δημιουργική πορεία του 
Εθνους στήν παρούσα στιγμή. Στήν άρνηση απάντησε μέ θέση καί δημιουργία. 
Τήν 9ην Ιανουαρίου 1952 επιτροπή αποτελούμενη άπό τους κ. κ. Δ . Πικιώνη, Α . Παπαγιαννό-
πουλο καί Ν . Πουλιόπουλο, υπέβαλε στήν Δημαρχία Γλυφάδας τα πολεοδομικά σχεδιάγραμμα 
του Α Ι Ξ Ω Ν Ι Κ Ο Υ οικισμού. Τήν 18ην Φεβρουαρίου 1952 το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας 
απέρριψε τήν αΐτησίν μας περί επεκτάσεως τοϋ σχεδίου Γλυφάδας. Τήν απορριπτική απόφαση 
τό Δ . Σ . μέ νέα αίτηση του, όπου εξηγούσε τους σκοπούς τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ , υπέβαλε στο αρμό
διο Τμήμα τοϋ "Υπουργείου Προνοίας. Ή αρμοδία υπηρεσία, μετά μελέτη του σχεδίου Πικιώνη 
καί αυτοψία, ενέκρινε κατ' αρχήν αυτό τό σχέδιο, μέ αφαίρεση ενός μικρού τμήματος προς 
τον λόφο, λόγω μεγάλης κλίσεως, άλλά Εθεσε ώς ορούς αυτούς πού αναφέρει ή ΰπ' άριθ. 
79130)2353 άπόφασις τοϋ κ. "Υπουργού Προνοίας, μεταξύ τών οποίων ό σοβαρότερος είναι οτι 
ό συνεταιρισμός πρέπει νά κατάθεση χρηματική εγγύηση δτι θά ανοικοδόμηση τά οικόπεδα 
τμηματικώς. Ό "Υπουργός τής Ε ρ γ α σ ί α ς κ. Γ . Καοιμάτης πού παρακολουθεί μέ μεγάλο ενδι
αφέρον τήν προσπάθεια τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » έσπευσε νά συνηγορήση στον "Υπουργό Προνοίας κ. 
Ζαΐμη, παρουσιαζόμενος προσωπικώς μέ επιτροπή τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » για τήν άρση τών περιο
ρισμών τής δ)γής αυτής. Ό κ. Ζαΐμης, γνωρίζοντας καί αυτός, δπως μας έδήλωσε, τήν υπόθεση 
τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » άπό προσωπική του επίσης παρακολούθηση τής προσπάθειας, Εδωσε εντολή 
στήν υπηρεσία νά μελετήσει μαζί μας τον τρόπο τής άρσεως τών περιορισμών. 
Αυτό είναι τό Εργο πού συνετελέσθη μέχρι σήμερα. 

• 
Είναι αναγκαίο τώρα νά κάνουμε Ενα απολογισμό μέ αριθμούς, θ ά αναφερθούμε στήν πορεία 
τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » άπό τόν Μά'ίο τοϋ 1950. θ ά συγκρίνουμε επίσης τό Εργο πού Εθεσε ώς σκοπό 
της μέ τούς σκοπούς άλλων οικοδομικών συνεταιρισμών. Ε π ί σ η ς θά συγκρίνουμε τις δαπάνες 
μας γιά τό'χρονικό διάστημα Μαΐου 1950—Δ)βρίου 1951 μέ τις δαπάνες άλλων συνεταιρισμών. 
Τέλος θά αναφέρουμε μέ αριθμούς τί επιτύχαμε περισσότερα αυτών πού υποσχεθήκαμε. 
Τό πρώτο πρακτικό ιδρύσεως τής « Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ » τό υπέγραψαν ώς Πρόεδρος ό εφημέριος τής 
εκκλησίας άγιος Νικόλαος Πυρναρής, ό πηγαδάς Μωραΐτης ώς Γεν. Γραμματεύς, ό πολύτεκνος 
Νταμαρτζής Καμακάρης ώς ταμίας, ό δικηγόρος Ν . Πουλιόπουλος ώς Νομικός Σύμβουλος καί 
είκοσιτρεϊς άλλοι άστεγοι βιοτέχνες, εργάτες, ψαράδες, υπάλληλοι κάτοικοι τής Γλυφάδας (Μαυ-
ρογιάννης, Δεληγιάννης, Βιδάλης, Σφέτσας, Βιτάλης, Χαλδαιος , Φραγκόπουλος, Όρφανίδης. 
Ή πρώτη γενική συνέλευση μέ ιούς είκοσιεπτά, έγινε στο ύπαιθρο, σέ ενα μισοχτισμένο μαγαζάκι 
σιοϋ Κασκαβέλη. Έκεϊ είχαν τοιχοκολληθή οί πρώτες χειρόγραφες ειδοποιήσεις, πού προσκα?.οϋσαν 
τούς άστεγους να εγγραφούν μέλη στον συνειαιρισμό. Στο ίδιο μαγαζάκι μίλησαν σέ λίγες μέρες, 
δσο πιό άπλα μπορούσαν μέσα άπό τήν καρδιά τους δμως, ό μουσουργός Ίοισήφ Γκρέκας, ό καθηγη
τής τοϋ Πολυτεχνείου Δ. Πικιώνης, ό αρχαιολόγος Παπαγιαννόπουλος, ό γιατρός Μπλαίηζ καί ό 
λογοτέχνης Μεραναίος. Μίλησαν για τήν γνήσια Ελληνική παράδοση, πού μας διδάσκει πώς πρέπει 
να βοηθήσουμε τό λαό να λύσει τά υλικά του προβλήματα και να συντηρήσει τήν συνέχεια καί τήν 
αξία της. Τότε ό συνεταιρισμός ονομάστηκε « Α Ι Ξ Ω Ν Η » , παίρνοντας τό όνομα του αρχαίου Δήμου 
(πρότασις του αρχαιολόγου Παπαγιαννόπουλου) καί έθεσε ώς σκοπό του νά φιάξη τα σπίτια τοϋ 
νέου οικισμού, δπως μας διδάσκει ή παράδοση τοϋ τόπου μας. Ό ταμίας συγκέντρωσε 600.000 άπό 
42 μέλη" κανείς δέν πήρε κα'ι κανείς δέν έζήτησε απόδειξη. Ή εμπιστοσύνη τοϋ ενός προς τον άλλο 
είχε θεμελιώσει τήν συλλογική αύτη προσπάθεια κα'ι ό άφρων ενθουσιασμός γιά τήν επιτυχία ένό; 
μεγίστου σκοπού συνεκλό«ιζε τούς πρώτους αυτούς « Α Ι Ξ Ω Ν Ε Ι Σ » . Μέχρι τότε δέν υπήρχε καμμιά 
συμφωνία ουυε πρόβλεψις γιά τήν περιοχή δπου θά χτιζόταν ή « Α Ι Ξ Ω Ν Η » . Υπήρχαν μόνον ανάγ
κες καί ιδέες. "Εγινε ή πρώτη κροϋσις προς τούς ιδιοκτήτες τής περιοχής πού αγόρασε τήν 2α 
Ιουλίου τοϋ 1950 ό συνεταιρισμός τών Εργατικών στελεχών, σέ απόσταση 3 χιλ. άπό τήν εκκλησία τοΰ 
αγίου Νικολάου. Οί ιδιοκτήτες Νόσος, Στέφας κλπ ζήτησαν 18 λίρες κατά στρέμμα, προθεσμία 
εξοφλήσεως δυο μηνών καί προκαταβολή τό 1]3. Δέν μποροΰσε βέβαια νά γίνη καμμιά συζήτηση 
σοβαρά ά.ιό τήν Α Ι Ξ Ω Ν Η , γιά καμμιά περιοχή, γιατί δέν υπήρχε καμμιά προϋπόθεση, ουτε οικο
νομική ούτε κα'ι τά ακατάλληλα ακόμη πρόσωπα πού ήταν δυνατόν νά αποτελέσουν εγγύηση για άμεσο 
συγκέντρωση χρημάτων. Οι Ίδρυταί δμως είχαν πίστη καί ενθουσιασμό γιά το εργο πού είχαν όρα-
ματισθή, προπάντων διαυγή προοπτικήν. "Εσπευσαν νά εξεύρουν τήν περιοχή. Ό Νομικός Σύμβουλος, 
ύστερα άπό μια έρευνα τών τίτλων τής περιοχής Γλυφάδας, άνεκάλυψε (αυτή εΤναι σωστή διατύ
πωση) δτι υπήρχε μια εξαίρετη περιοχή, παρόδια εγκεκριμένου δρόμου πού άρχιζε άπό τό ρέμμα 
Γλυφάδας Βούλας καί τήν Βίλλα Εύγενίδου καί τελείωνε στις ποιμενικές καλύβες, ίσως λησμονημένη 
άπό τούς ιδιοκτήτες Γλυφάδας Καραπάνου, Ζέππους, Ζαμάνου, Ευγενίδη κλπ. κατόχους ολοκλή
ρου τής εκτάσεως τοϋ προαστείου, πού προφανώς δέν γνώριζαν τήν ακριβή τοποθεσία καί αξία 
της. Γιατί δέν εξηγείται πώς ενώ ή περιοχή τών ιδιοκτητών Στέφα, Νάσου κλπ. έκτος σχεδίου καί 
αυτή κατωτέρα αναμφισβήτητα τής άνακαλυφθείσης, άφοΰ έκτος τών άλλων απείχε άπό τόν κεν 
τρικό δρόμο Βουλιαγμένης 2 χιλιόμετρα καί προσεφέρθη 18 λίρες άγγλίας ένώ τής Καραπάνου 
κ.τ.λ. μέ 12 λ. τό στρέμμα. Μετά τόν προσδιορισμό τής τιμής τής περιοχής πού ζήτησε νά άγοράση 
ή Αιξωνή πού ήταν ασφαλώς εξαίρετη, έπρεπε νά γίνη ή συμφωνία. Καί έγινε δπως αναφέραμε στήν 
άρχήι χωρίς χρήματα χωρίς προκαταβολές, χωρίς συμβόλαιο. 
"Ετσι ό συνεταιρισμός «ΑΙΞΩΝΗ» έδέσμευσε τούς ιδιοκτήτες μέ τήν υπογραφή τής επιστολής έκ 
μέρους των τήν 10η "Ιουνίου 1950. Τήν 2α Ιουλίου 1950 ό συνεταιρισμός τοϋ εργατικών στε· 
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λεχών υπέγραψε τό ύπ" άρ. 16589 συμβόλαιο στόν Σ|φο Α. Παπαδημητρίου καί αγόρασε τμήμα 
περιοχής έκτος σχεδίου, συνέχεια τής δικής μας, άπό τούς "ιδιοκτήτες Νάσο, Στέφα μέ 19 χ.λ. άγγ. 
κατα στρέμμα, κατέβαλε τό τίμημα μέρους τής εκτάσεως καί προσυμφιόνησε νά άγοράσχ) τήν υπό
λοιπο έκταση, ^ μέ τήν τρέχουσα εκάστοτε τιμή κατά τήν ημέρα τής πληρωμής. Σήμερα αγοράζει 
ακόμη άλλά μέ τιμή 40 λιρών. "Αγόρασε άπό 19 - 40 λίρες κατά διαστήματα άπό τόν Ιούλιο τοΰ 
1950 μέχρι σήμερα. Τήν ίδια εποχή μέ τό ύπ'άρ. 17190]1950 συμβόλαιο τοϋ ιδίου Σ)φου ό συνε
ταιρισμός τής Πανελληνίου Ενώσεως τραυματιών πολέμου 1940—41 αγόρασε στήν ίδια περιοχή 
έκταση μέ 35 χ.λ. άγγλίας τό στρέμμα. 
Επίσης άπό τούς ιδιοκτήτες Καραπάνου, Ζέππου κλπ. πού μας έπώλησαν τήν έκταση τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ , 
άγόρασεν τήν έν συνεχεία έκταση,^ πολύ κατωτέρας άξιας, μέ τό ύπ'· άρ. 8161]1 - 3 - 1951 συμβό
λαιο τοϋ Σ]φου Ρ . Γαρταγάνη, ό συνεταιρισμός Υ'παλλήλων τοϋ Υπουργείου Στρατιωτικών άντί 
δρχ. 4.167.000 κατά στρέμμα καί μέ τό ύπ' άρ. 9877] Απριλίου 1952 συμβόλαιο τοΰ ίδιου Σ]φου 

οιινΕίαιρισμός Καφεπωλών Αθηνών άντί δρ. 5.625.000 έν συνεχεία, ακόμη πολύ κατωτέρας 
αξίας έκταση.^ Τήν ιδιαιτέρα τουριστική αξία τής εκτάσεως πού αγοράσαμε, αναφέρει καί αυτή ή 
απορριπτική άπόφασις περί επεκτάσεως τοΰ σχεδίου πρός « Α Ι Ξ Ω Ν Η Ν » , τής Δημαρχίας Γλυφάδας μέ 
τήν φράση « . . . περιοχής τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ . . . πού είναι αυτη εις τό μάλλον Τουριστικόν σημεϊον. . . 
(Γλυφάδας)». 
Μέ αυτήν τήν σύγκριση πείθεται ό καθένας πόσο συμφέρουσα άγόρά έκαμε ή « Α Ι Ξ Ω Ν Η » 
μέ τήν θαρραλέα έκ μέρους τών ιδρυτών καί τοΰ Δ .Σ . ανάληψη ευθυνών, πέραν τών δυνα
τών καί πραγματοποιήσιμων προβλέψεων καί περισσότερο μέ τήν ακτινοβολία τών πνευματικών 
της επιδιώξεων. 

• 
Γιά νά εξασφάλιση ή Α Ι Ξ Ω Ν Η τήν συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της μέ τήν Αθήνα, Επρεπε νά 
κατασκευασθή ή οδός αγίου Νικολάου, πού συνδέει τήν λεωφόρο Βουλιαγμένης άπό τήν 6η 
στάση μέ τήν « Α Ι Ξ Ω Ν Η » . "Ετσι μικραίνει ή απόσταση Α θ η ν ώ ν Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ τρία χιλιόμετρα καί 
άν καθιερωθή άπό τώρα τό δρομολόγιο του αγίου Νικολάου νά περνάει άπό τόν ομώνυμο 
δρόμο, θά Εχουμε εξασφαλίσει τήν συγκοινωνία πριν χτιστή ό συνοικισμός. 
Οί ίδρυταί, μέ τούς Α Ι Ξ Ω Ν Ε Ι Σ εργάτες, άντί νά επιβαρύνουν τό ταμείον τοϋ συνεταιρισμού, 
ανέλαβαν τήν πρωτοβουλία ενός εράνου στους κατοίκους τής συνοικίας αγίου Νικολάου. Γιά 
τήν κατασκευή τοϋ δρόμου 40 εργάτες πρόσφεραν δωρεάν 80 ημερομίσθια, ή επιτροπή του ερά
νου συγκέντρωσε άπό τούς κατοίκους 6.000.000 καί ό συνεταιρισμός πιστοδότησε τό Εργο μέ 
άλλα 12.950.000, μέ τήν προοπτική δτι τό ποσόν αυτό μπορεί νά είσπραχθή άπό τούς κατοίκους 
άγ. Νικολάου. "Ετσι μέσα σέ δυό μήνες Εγινε ό δρόμος αυτός, ενός χιλιομέτρου μήκους καί 
12 μ. πλάτους, πού καθιέρωσε τήν Α Ι Ξ Ω Ν Η στους κατοίκους Γλυφάδας καί απέδειξε δτι ή 
πρωτοβουλία μας αποβλέπει στήν πρόοδο ολοκλήρου τής περιοχής Γλυφάδας καί τήν πραγμα
τοποιεί μέ τά πιό ελάχιστα μέσα. Ή αξία τής Λεωφόρου πού κατασκευάσθηκε είναι 50.000.000 
τουλάχιστον καί διετέθησαν μόνον 21.000.000. ΓΙρέπει νά σημειωθή, δτι γιά μιά άπλή επισκευή 
ενός τμήματος 500 περίπου μέτρων τής όδοΟ ^.άνθου πού κατεστράφη καί πάλιν σέ δυό μήνες 
ό Δήμος Γλυφάδας έδαπάνησε περίπου 10.000.000. Τέλος πρό ήμερων εγκρίθηκε άπό τό Υ π ο υ ρ 
γείο Συγκοινωνιών νά περνάη τό λεωφορείο τής συγκοινωνίας Αθηνών— Γλυφάδας άπό τόν 
νέο δρόμο μέ τέρμα τήν "Εκκλησία αγίου Νικολάου. " Α ν κατασκευασθούν άλλα 600 μέτρα, ή 
συνέχεια τοΰ δρόμου, ή συγκοινωνία ασφαλώς θά Εχη τέρμα τήν Α Ι Ξ Ω Ν Η . Κανείς άπό τούς 
συνεταιρισμούς πού αγόρασαν τις γύρω περιοχές δέν πραγματοποίησε τέτοιες επιτυχίες στό 
θέμα τής συγκοινωνίας, ούτε τό αντιμετώπισαν κάν. 
Οί κ. κ. Δ . Πικιώνης, Ν . Πουλιόπουλος, Α . Παπαγιαννόπουλος, Φ. Βανδώρος καί Χ . Διαπούλης 
μέ τούς ειδικούς κ.κ. Καρακασώνη ύγιειονολόγο καθηγητή τοΰ Πολυτεχνείου καί Ψαριανό γεω
λόγο, ερεύνησαν τήν περιοχή γιά νερό μέ τήν προοπτική γεωτρήσεως. 'Εδοκίμασαν τό 
νερό τοΰ Κοσμά Μαυρίδη, πού βρίσκεται πλάι στήν « Α Ι Ξ Ω Ν Η » σέ απόσταση 30-μέτρων 
καί αποδίδει 20 κυβικό τήν ώρα. Οί ανωτέρω ειδικοί ανέλαβαν νά μελετήσουν τό θέμα τής 
υδρεύσεως καί τών αποχετευτικών Εργων τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ . Τό ζήτημα μελετάται επίσης καί άπό 
επιτροπή τοΰ Συνεταιρισμού καί ή λύση του είναι κατ ' αρχήν δυνατή, δηλαδή υπάρχουν 
νερά γύρω μας πόσιμα έκτος τών ιαματικών πηγών πού εξασφαλίζουν επαρκώς τήν ύδρευση 
τοϋ οίκισμοϋ καί δέν μένει παρά νά βρεθή ό συμφερώτερος τρόπος ρυθμίσεως τοϋ δλου ζητή
ματος γιά τήν ύδρευση (σωληνώσεις, γενικές υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ.). 
Ή Εκδοση τοϋ περιοδικού, πραγματοποιεί Εναν βασικό σκοπό μας, στόν πνευματικό τομέα. Ή 
γενική άντίληψις είναι δτι άπό απόψεως περιεχομένου ή Εκδοση του αποτελεί Εναν σταθμό 
γιά τόν ελληνικός περιοδικό τύπο. Τά θέματα πού θέτει καί οί συνεργάτες που έξησφάλισε 
έκαμαν τήν « Α Ι Ξ Ω Ν Η » αναμφισβήτητα τό περιοδικό τής "Ελληνικής Παραδόσεως. Ή επικουρία 
στό Εργο πού επιτελεί ό συνεταιρισμός, άπό τό περιοδικό είναι φανερή. " Α ν ό συνεταιρισμός 
δέν είχε τό περιοδικό, είναι βέβαιο δτι ή ηθική ακτινοβολία τής προσπάθειας του θά ήταν μη
δαμινή και θά περιοριζόταν στά οικόπεδα, σέ μιά ταπεινή και συνήθη οικονομική επιδίωξη. Τό 
περιοδικό μας ξεχωρίζει άπό τούς άλλους οικοδομικούς συνεταιρισμούς καί δίνει τόν πραγμα
τικό χαρακτήρα στήν προσπάθεια μας. Συγχρόνως επαληθεύει τις επαγγελίες μας, γιά τήν με
λέτη καί καλλιέργεια τής "Ελληνικής παραδόσεως, βασικό μας σκοπό καί συνδέει τούς συνεταί
ρους μέ τά διοικητικά δργανα τοΰ συνεταιρισμού πού πληροφορούνται γιά τήν πορεία τών έρ-
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γασιών του. Είς τόν τομέα της πνευματικής δράσεως του συνεταιρισμού περιλαμβάνεται και ή 
κινηματογράφηση του πανάρχαιου μνημείου της λαϊκής τέχνης, τής σπηλιάς τοΟ Νυμφολήπτου 
και των πρώτων λαϊκών εορτών τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ (καθαρή Δευτέρα στήν Α Ι Ξ Ω Ν Η — " Ε λ λ η ν ι κ ό 
γλέντι στις γυναίκες τοΰ Διεθνούς συνεδρίου). Ή δοκιμαστική αυτή ταινία, δείχνει τί μπορεί 
νά δώσει τό καλλιτεχνικό κινηματογραφικό συνεργείο τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ στό θέμα τής "Ελληνικής 
παραδόσεως. Ο οικονομικός έξ άλλου απολογισμός του περιοδικού και τής καλλιτεχνικής δρά
σεως του συνεταιρισμού είναι κάτι πού δείχνει και πάλι τήν στοργή τών Ιδρυτών και του Δ . Σ . 
γιά τά χρήματα τοΰ συνεταιρισμού, Τά Εξοδα γιά τήν έκδοση τοΰ περιοδικοΰ έπί ένα έτος καί 
τήν κινηματογράφηση, είναι δρ. 36.946.500. "Εναντι αυτών έπραγματοποιήθησαν είσπράξεις περιο-
κοΰ 38.403.526, ή δέ αποθήκη τού περιοδικοΰ έχει υλικό (τόμους δεμένους, χαρτί κλπ. (άξιας 
28.560.000. Τό περιοδικό δηλαδή άφησε κέρδη είς τόν συνεταιρισμό. 
Γιά τά έξοδα καί τις πληρωμές τοΰ συνεταιρισμού κατά τά έτη 1950 καί 1951 παραπέμπω 
στόν δημοσιευόμενο ισολογισμό. Αναφέρω μόνον δτι δλα τά έξοδα καί τών δύο ετών ήσαν 
245.121.663. Α ν α λ ο γ ί α δηλαδή 10.000.000 κατά μήνα. Σ ' αυτά περιλαμβάνονται οί δαπάνες 
ενοίκια γραφείου, διαφημίσεις, μισθοί και άξια εργασίας δώδεκα μηχανικών καί τοΰ κ. Πικιώνη 
πού ασχολήθηκαν μέ τοπογράφηση, περιμετρικά, πολεοδομικό καί αρχιτεκτονικά σχέδια. Ε π ί 
σης τά έξοδα τίτλων καί Νομικοΰ Συμβούλου, τών συνεργατών τοΰ περιοδικοΰ καί δέκα άλλων 
υπαλλήλων ανωτέρας κλάσεως. Δέν αναφέρονται στά βιβλία τοΰ συνεταιρισμού καί στους ισο
λογισμούς δτι ξόδεψαν τέραν τών εξόδων πού αναφέραμε οί ίδρυταί. Αυτά ελπίζουμε νά τά 
μνημονεύσουν κάποτε αυτοί πού παρηκολούθησαν τήν Α Ι Ξ Ω Ν Η άπό τήν ίδρυση της, 

Ή Α Ι Ξ Ω Ν Η κατά τούς δρους τοΰ 7671 προσυμφώνου έπρεπε νά πλήρωση αγοράζοντας 350 στρέμ
ματα 885.937.500 δηλ. 306.250 στρ . χ12 £ = 3675 
(απορίας) 43.750 » χ 6 » = 262.50 

3937.50=885.937.500 
"Αγοράσαμε μέ τό ύπ" άριθ, 7671(1950 συμβόλαιο τοΰ Ρήγα Γαρταγάνη στ. 70 έπλ. δρ. 145.200.0C0 
μέ τό ύπ" άρι 8084J16-12-50 τοΰ ίδιου συμβολαιογράφου » 60 » » 164.151.980 

» » 8252J12-5-51 » » » στρέμ. 46.790 » » 114.808.320 
» » 27386(8-1-51 » Σ)φου Πολυκαλά » 173.210 » » 327.501.120 

Σ ύ ν ο λ ο ν 350 751.661.420 
κατεβάλαμεν έναντι αποδείξεων 45.200.000 

Σ ύ ν ο λ ο ν 796.861.420 
άρα κατεβάλαμεν λιγώτερα διά τήν άγοράν τών οικοπέδων καί άπ' αυτήν τήν συμβολαιογρα
φική συμφωνία δρχ. 89.076.080. Είς τό ποσόν αυτό πρέπει νά προστεθούν δραχ. 21,046.263,75 
άξια τής δωρεάς Εύγενίδου, ποσόν πού δέν έπληρώθη, άπό τήν αξία τοΰ μεριδίου του, έκ τής 
μεταβιβασθείσης εκτάσεως, "Ετσι τό σύνολον τής εκπτώσεως άπό τήν αρχική συμφωνία τοΰ 
συμβολαίου 7671 γίνεται 110.122.343. Είς αυτό πρέπει επίσης νά προστεθή καί ή αξία τής δω
ρεάς υπέρ τών άπορωτέρων συνεταίρων πού έγινε μέ τό πρώτο συμβόλαιο 7671 δρ. 59.102.000. 
Ή δωρεά επομένως τών Ιδιοκτητών υπέρ τής Α Ι — Ω Ν Η Σ είναι δρχ. 169.224.343, Κατά τό ποσόν 
αυτό έμειώθη τό τίμημα τών 12 Λ . κατά στρέμμα πού είχαμε συμφωνήσει. Ποιό αναλυτικά. Μας 
μετεβιβάσθησαν μέ τά ύπ" αριθμ. 7671, 8051, 8252 καί 27386 στρέμματα 350χ12 Λ.=4 .200 Λ . χ. 
225.000=945.000.000. έπληρώσαμε 775.815.157.25 (796.861.420 ποσόν τών συμβολαίων άπό τό οποίον 
επεστράφησαν μέσω Τραπέζης "Ελλάδος δρχ. 21.046.263,75 τής δωρεάς Εύγενίδου). Σύνολον δω
ρεάς 170.Q00.000. Ή συμφωνηθείσα λοιπόν τιμή τών 12 Λ . κατά στρέμμα έγινε ουσιαστικά 10 Λ . 
Τό ποσόν αυτό κατόρθωσαν οί ίδρυταί καί τό Δ . Σ . νά κερδίσουν υπέρ τοΰ συνεταιρισμού μέ 
τήν προβολήν τών πνευματικών επιδιώξεων τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ πού τις κατενόησαν οί ιδιοκτήτες. 
Αυτός είναι ό απολογισμός τής Α Ι Ξ Ω Ν Η Σ . Ό δρόμος είναι δύσκολος καί τό εργο μεγάλο . 
'Εμε ίς κάναμε τήν άρχή μέ δσες δυνάμεις μπορούσαμε νά διαθέσουμε. Τό αποτέλεσμα πού 
πραγματοποιήσαμε ίσως νά μήν είναι μεγάλο. Κανείς δμως δέν μπορεί νά αμφισβητήσει τις 
καλές μας προθέσεις, τήν άξια τοΟ οραματισμού καί τό « Ελληνικόν» μας πάθος. 

Ν . Δ . Π . 
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ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΣ 

Περί με91κής Άρσεως τής άναδασώσεως έξ εκτάσεως τής ϋέσεω; «Πονρναρψ τής περιφε
ρείας Γλυφάδος. 

Π Α Υ Λ Ο Σ Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν 

"Εχοντες ύπ" όψιν το άρθρον 150 τοΰ νόμου 4173 «περί Δασικοί. Κώδιχος. καί πρότασιν τοΰ 
Ημέτερου επι της Γεωργός/Υπουργοί), στηρ,ζομένην εις τήν ύτ" ά ρ ΐ θ . 61 έ. ε\ σύμφωνο^γνώμην τοΰ 

παρα τφ Υπουργειψ Γεωργίας Τ ε χ ν ΐ κ θ 0 Συμβουλίου Δασών, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν: 

"Αρθρον μόνον 

Αΐρομεν τήν ύφισταμένην πράξιν άναδασώσεως έξ ιδιωτικής εκτάσεως τετρακοσίων πεοίπου 
στρεμμάτων της θέσεως «Πουρναρή» τής περιφερείας Γλυφάδος "Ατηκής, έμφαινομένης εις Γπροσηοτη 

υ ^ σ τ ο ^ Γ ^ Τ Γ Ι ^ Ζ - ^ Τ Γ Γ Γ Γ ^ ^ ^ Υ ^ ^ χ Χ ^ Τ ρ 
Ημετέρου έπί τής Γεωργίας ·γπουργοΰ! ' ' ' ' ' Σ ' Α ' * * α ™ ° ς κ θ ε ω ^ ° ν * « * « 0 
Δίατά0

νμαατος0ν ^ * Γ ε ω ρ γ ί ° ς ' Υ π ο υ < ? ν ό ν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος 

Έ ν "Αθήναις τχ) 23 "Απριλίου 1952 
Π Α Υ Λ Ο Σ 

Β " Ό έπΓτής Γεωργίας Υπουργός 
Σ Τ Υ Λ . Α Λ Α Μ Α Ν Η Σ 



Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 
Πρός άπαντα τά μέλη τοΰ συνεταιρισμού «ΑΙΞΩΝΗ» Ζυν. Π. Ε. 

καί τους Ζυνδρομητάς τοϋ ομωνύμου περιοδικού. 

Ειδοποιούνται τα μέλη τοΟ Συνεταιρισμοί) καί ot συνδρομηταΐ τοΟ 
περιοδικοί) « Α Ι Ξ Ω Ν Η » δτι δύνανται να καταθέτουν τας όφειλάς των, 
καθυστερούμενος συνεταιρικός δόσεις των καί συνδρομάς των είς τα 
κατά τόπους υποκαταστήματα τής Ε μ π ο ρ ι κ ή ς Τραπέζης τής Ε λ λ ά δ ο ς 
είς πίστιν τοΟ παρά τώ ύποκαταστήματι Μακράς Ιτοάς — Πειραιώς 
λογαριασμού ύπ' άριθ. 1005, τοΟ Συνεταιρισμού c A I E Q N H » . 

Ε π ί σ η ς οί έν Αίγύπτω εταίροι καί συνδρομηταί δύνανται να κα
ταθέτουν τάς συνδρομάς των είς τήν «Commercial Bank of Near Eas t 
Ltd» είς πίστιν τοΟ ώς ανω λ)σμο0. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Α. Ε. 

Κεντρικόν Κατάστημα: οδός Σοφοκλέους 11, τηλ. 30-451 — 30-452. 

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Θ Η Ν Ω Ν : όδος'Αθηνας Ι4α ' . Αχαρνών : δδος 
Αχαρνών 114. Βάθης: οδός Αριστοτέλους 15α'. Πλ. Η ρ ώ ω ν : οδό; Καραϊ
σκάκη 31. Καλαμιώτου: οδός Κλειτίου 10. Καλλιθέας: οδός Ιφιγένειας καί 
Λεωφ. Θησέως. Κάνιγγος : οδός Κάνιγγος δ. Κεραμεικού : οδός Πειραιώς 79. 
Κολωνού : οδός Συρράκου δ. Κυψέλης : οδός Κυψέλης 86. Νεαπόλεως : Γω
νία Μαυρομιχάλη - Καλλιδρομίου. Ν . Ιων ίας : οδός Αχελώου καί Άλατσάτων. 
Παγκρατίου : οδός Εύτυχίδου 23. Πατησίων : οδός Πατησίων 165. Πλάκας : 
οδός Καπνικαρέας 37. Σωκράτους: οδός Σωκράτους. 

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ : Κεντρικόν : οδός Ίωάν. Δροσοπούλου 1δ 
Καμινιών: οδός Α θ η ν ώ ν καί Ηπείρου. Νικαίας: οδός Αντιοχείας 2. 

Μ Α Κ Ρ Α Σ Σ Τ Ο Α Σ : Λ ε ω φ . Δ . Γούναρη 3. Τηλ. 40-291-40-422. 

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α Ε Π Α Ρ Χ Ι Ω Ν : είς Άγρίν ιον , Α'ίγιον, Άλεξανδροΰπο-
λιν, Αμαλιάδα, "Αργός, "Αρταν, Άργοστόλιον, Β α θ ύ - Σ ά μ ο υ , Βόλον, Λράμαν, 
Ζάκυνθον, Ήράκλειον, Θεσσαλονίκην, Ιωάννινα, Καβάλαν, Καρδίτσαν, Καρλό-
βασι, Κέρκυραν, Κομοτινήν, Λαμίαν, 'Λάρισαν, Ληξοΰριον, Μυτιλήνην, Νάξον, 
Ναύπλιον, Πάτριας, Πλωμάριον, Πρέβεζαν, Πΰργον, Ρέθυμνον, Ρόδον, Σΰρον, 
Τρίκαλα, Τρίπολιν, Φλώριναν, Χαλκίδα, Χανιά, Χΐον . 

Άνταποκριταί είς τάς κυριωτέρας πόλεις τοϋ Εξωτερικού. 

Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ αναλαμβάνει την εκτέ-
λεσιν πάσης φύσεως Τραπεζιτικής εργασίας υπό τούς πλέον συμφέροντος δρους. 


