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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΗ

31 Ιουλίου 1938
«Πόλεμος έστί ή αιματηρά σύρραξις δύο ή πε

ρισσοτέρων άντιπάλων Λαών, καθ’ ήν έκαστος έπι- 
ζη ίΕ Ϊ νά καταστρέψη ή νά έξασθενήση τόν Ετερον 
καί είς σημεΐον ώστε νά μή δύναται οδτος νά έξα- 
κολουθήστ) τήν Αντίστασιν καί μέ τόν σκοπόν διιως 
τελικώς έπιβάλη έπ’ αύτοΟ τάς θελήσεις του>.

Ύπό τήν έννοιαν ταυτην ήρξατο ό πόλεμος άνα- 
<|>αινόμενος άφ’ ής έποχής καί ό σχημοιτισμός έθνο- 
τήτων καί Κρατών αύθυπάρκτων.

Ώ ς  πρώτα πολεμικά μέσα οί άνθρωποι, έκτός 
της φυσικής αύτών ίκοινότητος καί ρώμης μετεχει- 
ρίσθησαν καί διάφορα άλλα πρόχειρα μέσα καί 
ώς ταυτα πάρείχοντο ύπό της φύσεως.

Τά μέσα ταυτα διά βαθμιαίας κοιτεργασίας καί 
άναλόγως της κτωμένης πείρας καί της προόδου 
του έν άγρία καί βαρδάρω καταστάσει ευρισκομέ
νου άνθρώπου, άπετέλεσαν τά πρώτα δπλα τούτου.

Ταυτα διά της διαρκούς έξελίξεως καί τελειο- 
τιοιήσεώς των καί άναλόγως των έκάστοτε ύλών 
καί μεθόδων, κοττασκευής των καί Ιδίως άναλόγως 
της προόδου βραδύτερον της βιομηχανίας του σι
δήρου καί του χάλυδος, έφθασοτν είς τά γνωστά 
Επιθετικά καί άμυντικά δπλα τοΟ μεσαίωνος.
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Ή έφεύρεσις της πυρίτιδος καί ή χρησιμοτιοίη- 
σις ταύτης ώς μέσου βλητικού, έπέφερε πλήρη Ανα
τροπήν είς τήν μέχρι τότε έξέλιξιν των δπλων, διά 
της δημιουργίας των πυροβόλων δπλων. Τά πρό 
αύτης άμυντικά δπλα, ώς καί τά πλεΐστα των άγχε- 
μάχων, άπεκλείσθησαν έκ του όπλισμοΰ των πο- 
λε μ ιστών, λόγω της Ισχύος καί του βεληνεκοΟς 
των πυροβόλων δπλων.

Τά πυροβόλα δπλα χρησιμοποιηθέντα έπΐ μα
κράν χρόνον ώς έμπροσθογεμή καί μέ σύστημα 
πυροδοτήσεως άτελές καί βλήματα σφαιρικά, 
τελειοποιούμενα συνεχώς, χάρις είς τάς κοσταπλη- 
κτικάς προόδους της βιομηχοινίας καί της βλητι
κής, έξήχθησιχν, κατά τό τέλος του παρελθόντος 
σΐώνος καί Ιδίως κοιτά τό διαρρευσιχν χρονικόν 
διάστημα του παρόντος, είς τέλεια βλητικά μηχα
νήματα.

Καί ουτω άπό τά ρόπιαλα καί τά όστα των ζώων 
καί τάς ξυλίνους λόγχας τοΟ άρχεγόνου άνθρώπου, 
έφθάσαμεν είς τά γνωστά είς δλους σημερινά δπλα, 
πολυβόλα, πυροβόλα, καί λοιπά πολεμικά μηχα
νή μοπα καί των όποιων ή τελειότης καί Ισχύς κα- 
τοιπλήσσει τόν άνθρώπινον νουν, ένω συγχρόνως ή 
έξέλιξις τούτων καί ή αδξησις της κοιταστρεπτι- 
κής των Ισχύος δέν σταμοαα ούδέ έπΐ στιγμήν.

Α λλά πάντα τά δπλα ταυτα, όσονδήποτε καί 
&ν είναι ή καταστούν Ισχυρά, ύπόκεινται πάντοτε 
είς £να περιορισμόν. Τόν περιορισμόν της μέχρις 
ένός όρίου άκτΐνος ένεργείας τούτων καί τό όποιον 
δριον όσονδήποτε καί &ν αύξηθη παραμένει πάν-
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τότε μικρόν. ΈπΙ πλέον ύφίοτανται καί τήν δου- 
λείαν του έδάφους, των Ανωμαλιών καί έμποδίων 
τούτου, δντα ύποχρεωμένα νά «πορεύονται καί νά 
δρώσι προσκολλόμενα έπ* αότου.

3Α λλά  είς τά δπλα ταυτα προσετέθη ήδη Εν 
νέον δπλον, τό δπλον του άέρος, τό ά ε ρ ο π λ ά -  
νον ,  τό όποιον οϋτε περιορισμούς, ώς πρός τήν 
άκτΐνα των πιθανών πολεμικών ένεργειών του, 
οϋτε έμπόδια ώς πρός τήν πορεί<χν του γνωρίζει.

Ή κατάκτησις του άέρος ύπηρξε προσπάθεια 
του άνθρώπου χρονολογουμένη άτιό του μυθικου 
* Ι κάρου.

Αυτή άπετέλεσεν δνειρον, τό όποιον άνέκαθεν 
έβασάνιζε τόν Ανθρώπινον νουν καί τό όποιον δμως 
δέν έπραγματοποιεΐτο παρά μόνον είς τήν φαντα
σίαν των ποιητών, καί είς τά φανταστικά έναέρια 
ταξείδια των μυθιστοριογράφων.

Τέλος κατά τό 1782 έφευρέθη ύπό των Α δελ
φών Μογκολφιέρων τό άερόστοπτον καί του όποίου 
ή συνεχής έξέλιξις καί τελειοττοίησις ί-φθασεν είς 
τήν κατασκευήν των σημερινών πελωρίων πηδαλι- 
ουχουμένων (Χεροπλοίων.

Τό άερόστατον, του όποίου ή άνύψωσις όφείλε- 
ται είς τήν άρχήν «της άνυψώσεως των έλαφροτέ- 
ρων του άέρος σωμάτων», άπετέλεσε τήν πρώτην 
λύσιν του προβλήμοχτος της έναερίου πτήσεως

Τήν δευτέραν καί σπουδαιοτέραν λύσιν τούτου, 
άπετέλεσε τό άεροπλάνον, ήτοι μηχανή βαρυτέρα 
του άέρος καί ή διιοία βασίζεται έπΐ της άρχης 
της «πτήσεως των πτηνών».
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Ή  προσπάθεια της πτήσεως διά μηχανής βαρυ- 
τέρας τοΟ άέρος ένετάθη άπό των άρχών του πα
ρελθόντος αΐώνος καί μόλις κοιτά τό 1900 οί Α με
ρικανοί Αδελφοί Ράϊτ κατώρθωσιαν νά παρου
σιάσουν ένδιαφερούσας πτήσεις δι’ ένός άεροπλά
νου άτελους καί άνευ κινητηρος καί δχοντος άνάγ- 
κην είδικής έκσφενδονίσεως.

Τό πρωτόγονον τοΟτο άε ροπλάνο ν βελτιωθέν 
άκολούθως παρά των Ιδίων Αδελφών Ράϊτ, άπε- 
τέλεσε τήν βάσιν κιατασκευής τελειότερων Αερο
πλάνων παρ’ <5λλων καί Ιδίως του Ερρίκου Φαρ- 
μάν καί Λουδοβίκου Μπλεριό. Οδτοι έξετέλεσαν 
διά των Αεροπλάνων των άξιολόγους πτήσεις κατά 
τό 1908 καί μέ τοιχύτητα περίπου 80 χλμ. τήν ώραν.

Α λλά τό γεγονός τό όποιον Ιση μείωσε στα
θμόν έν τη ίστορίοι της άεροπλοΐας, είνε ή ύπό τοΟ 
Μπλεριό, κοιτά Ιούλιον τοΟ 1909, διάδασις τοΟ 
στενού της Μάγχης.

Άπό της ήμέρας έκείνης ή Άεροπλοΐα είσήρ- 
χετο πλέον εις τό στάδιον τής χρησιμότητος αύ- 
της καί τό προαιώνιον δνειρον της κοιτακτήσεως 
του άέρος ύπό του άνθρώπου έγένετο έπΐ τέλους 
πραγματικότης.

"Εκτοτε τό άεροπλάνον καί Ιδίως κοιτά τήν 
διάρκειαν τοΟ μεγάλου πολέμου καί £τι περισσό
τερον μετ’ αύτόν, έξειλίχθη άλματωδώς φθάσαν εις 
τό σημερινόν γιγάντιον άεροπλάνον μετά τριών ή 
καί περισσοτέρων κινητήρων, διανΟον τεράστιας 
Αποστάσεις, μέ τακτικήν τοιχύτητα 200 — 250 χλμ.



τήν ώραν καί δυνάμενον νά φέρη πολλούς συγχρό
νως έπιβάτας.

Καί τοώτα τά όλίγα δσον άφορα τό μέγα κα
τόρθωμα του άνθρώπου της κατακτήσεως του άέ- 
ρος, πρώτον διά του άεροστάτου καί άκολούθως 
καί κυρίως διά του άεροπλάνου.

Καί ήδη &ς έξετάσωμεν τό άεροπλάνον ώς μέ
σον πολεμικόν.

Πρώτη έν πολέμω χρησιμοποίησις του άεροπλά
νου έγένετο ύπό Ελλήνων * Αεροπόρων κατά τούς 
Βαλκανικούς πολέμους, καίτοι τούτο έπαρουσία- 
ζεν άκόμη μεγάλας άτελείας. Δι' αυτό και ή δλη 
δραοις τούτου περιωρίσθη είς όλίγας μόνον καί 
περιωριαμένας Αναγνωρίσεις του έχθρου κατά τήν 
πολιορκίαν των ΜωαννΙνων καί άνωθεν των Δαρ- 
δ(χνελλίων.

Παρόμοιαι Αναγνωρίσεις έσημειώθησαν καί 
κατά τήν πολιορκίαν της Άδριανουπόλεως ύπό του 
Βουλγαρικού Στρατού, ώς καί όπό Τούρκων Αερο
πόρων άνωθεν των Βουλγαρικών γραμμών της 
Τοατάλτζης καί Σέρβων κατά τήν πολιορκίαν της 
Σκόδρας.

Κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον ή Αεροπορία έν 
άρχη περιωρίζετο είς άναγνωρίσεις καί έρευνας 
στρατηγικός, άκολούθως, τελειοποιουμένων έν τω 
μεταξύ καί των άεροπλάνων, ή δράσις αύτης έπε- 
ξετάθη καί είς <ίίλλας άποστολάς: Τήν λήψιν φω
τογραφιών, τήν παρατήρησιν καί τόν κανονισμόν 
της βολής πυροβολικού, τόν σύνδεσμον μεταξύ 
των διαφόρων δπλων καί των διοικήσεων τούτων,
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τον βομδαρδισμόν,τόν έναέριον άγώνα,καί τήν έκτέ- 
λεσιν πυρών διά πολυβόλων έπΐ έπιγείων στόχων.

Μεταπολεμικώς καί Ιδίως κατά τά τελευταία 
£τη ή έξέλιξις του άεροπλάνου, ώς πολεμικού δ- 
πλου, όπηρξε μεγίστη.

ΑΙ πτητικαί δυνατότητες τούτου ηύξήθησαν ση- 
μαντικώτοπ:α.

Ή βελτίωσις των όργάνων της έναερίου πλεύ
σεως καί των άντιστοίχων έπιγείων όργανώσεων, 
έπιτρέπει τήν τυφλήν πτησιν, είτε κατά τάς νύκτας, 
είτε καί έν «ώρα κακοκαιρίας.

Νέα όργανα σκοπεύσεως και άφέσεως των βομ
βών έβελτίωσαν κατά πολύ τήν εύστοχίαν των 
βομβαρδισμών.
- Έ άν συγκρίνωμεν τάς έπιδόσεις, ήτοι ταχύτη

τα, ϋψος, άκτΐνα ένεργείας καί φορτίον βάρους, του 
σημερινού βομβαρδιστικού άεροπλάνου, μέ τάς έπι- 
δόσεις του βομβαρδιστικού άεροπλάνου του μεγά
λου πολέμου, θά ίδωμεν δτι ύπάρχει ίμεγάλη ή καί 
μεγίστη διαφορά μεταξύ τούτων.

Εξακολουθεί έξ άλλου ή κατασκευή νέων τύ
πων, των όποιων αί έπιδόσεις όλοέν καί αυξάνουν.

Ή άκτίς ένεργείας ού μόνον των έλαφρών βομ
βαρδιστικών άεροπλάνων, άλλα καί των βαρέων 
τοιούτων, ηύξήθη τοσουτον, ώστε νά έπιτρέπη τήν 
έναέριον προσβολήν οίουδήποτε σημείου καί του 
πλέον έκτεταμένου Κράτους της Εύρώπης παρ’ 
οίουδήποτε έκ των γειτόνων του.

ΕΙς τό μέλλον δέον νά όπολογίζωμεν δτι θά έκ- 
τελώνται αί άερεπιθέσεις είς. οΐανδήποτε στιγμήν
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της ή μέρας ή τής νυκτός καί σχεδόν ύιτό οίανδή- 
ττδτε καιρικήν κατάστασιν.

ΟΙ άπό του άέρος κίνδυνοι. — ΑΙ πτητικαί καί 
καταστρεπτικού δυνατότητες της σημερινής Αερο
πορίας, αί δποΐαι, ώς εΐπομεν, συνεχώς βαίνουσιν 
αύξανόμεναι καί Ιδίως ή μεγίστη άκτίς ένεργείας 
ταύτης, μετέδαλον τούς άλλοτε στρατιωτικούς καί 
μετωπικούς πολέμους είς πολέμους όλοκληρωτι- 
κούς. "Εκαστος των έμπολέμων δύναται νά 'ττλήζτ] 
διά του δπλου του άέρος τόσον τάς έν τω μετώπω 
ένόπλους δυνάμεις του άντιπάλου του δσον καί 
πάοας τάς στρατιωτικός, παροτγωγικάς καί λοι- 
πάς δυνάμεις τούτου, όπουδήποτε καί &ν εύρίσκων- 
ται έν τω έσωτερικω της χώρας του καί κατά προ- 
τίμησιν έκείνας των όποιων ή σημασία, άναλόγως 
των διαφόρων σταδίων καί φάσεων του άγώνος, 
κρίνεται έκάστοτε σπουδαιοτέρα.

θ ά  έπιδιώξη καί μάλιστα &μα τη ένάρξει του 
πολέμου ή καί προ αύτης, νά καταστρέψη διά της 
Αεροπορίας αύτου τάς στρατιωτικός καί άεροπο- 
ρικάς έγκαταστάσεις του Αντιπάλου, νά παρεμπο- 
δ(στ) τήν μετακίνησιν καί τήν συγκέντρωσιν των 
στρατευ μάτω ν του, νά καταστρέψη τά σπουδαιό
τερα κέντρα έργασίας καί παραγωγής, δπως στα- 
ματήστ] ή μειώστ) τήν παραγωγήν των μέσων δι
εξαγωγής του πολέμου, νά πλήξη τήν οικονομικήν 
ζωήν τούτου, νά καταρρίψη τό ήθικόν του άμάχου 
πληθυσμού του, βομδαρδ(ζων σφοδρώς τά μεγαλύ
τερα κατωκημένα κέντρα καί τέλος νά δαμσση τήν
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ψυχικήν άντοχήν κα'ι νά κάμψη τήν ικανότητα τού
του πρός Αντίστασιν.

Συνεπώς ή Αεροπορία έχει τήν δυνατότητα νά 
έπιφέρη καίρια τραύματα είς τήν ύλικήν ίσχύν της 
άντιπάλου χώρας καί εις τό ψυχικόν σθένος του 
λαού αύτης πρός συνέχισιν του πολέμου, κάμπτουσα 
κατ* Ακολουθίαν καί αύτήν άκόμη τήν άντοχήν του 
στρατιωτικού μετώπου, του όποιου αΐ όλικαί καί 
ήθικαί βάσεις εύρίσκονται είς τό έσωτερικόν αότής.

Ώ ς μέσον ένεργείας τό άεροπλάνον χρησιμο
ποιεί κυρίως βόμβας, αί δποΐαι, άναλόγως της κα
τασκευής των κα'ι των έπιδιωκομένων ύπ* αύτών 
άτιοτελεσμάτων, διακρίνονται είς έκρηκτικάς, έμ- 
πρηστικάς καί τοξικάς.

Αί έκρηκτικαί ένεργουν, διά των θροισμάτων 
των καί των συντριμμάτων των διαφόρων στόχων, 
ώς καί διά της ίσχυροτάτης καί βιαίας μετατοπί- 
σεως του άέρος συνέπεια τής έκρήξεώς των.

ΑΙ έμπρηστικαί ένεργουν διά της δημιουργίας 
ττυρκαΐών καί αί τοξικαί ένεργουν διά των χημι
κών δηλητηριωδών ούσιών, τάς όποίας περιέχουν 
καί αί όποΐαι, άναλόγως της χημικής συνθέσεώς 
των, έπιφέρουν καί άναλόγους βλάβας έπΐ του άν- 
θρώπου, ώς καί έπΐ παντός άλλου ζωικού 
όργανισμου.

ΑΙ ούσίαι αδται, εύριακόμεναι κατ' άρχήν έν 
ύγρα ή στερεά καταστάσει κατά τήν Ικρηξιν των 
βομβών, διασκορπίζονται ύπό μορφήν λεπτότατων 
σταγονιδίων ή ύπερμικροσκοπικής κόνεως. Αδται 
καλούνται καί «πολεμικά (Χέρια» ή καί άπλώς «άέ-
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ρια», ή δέ διά τούτων ένέργεια «Χημικός Πόλεμος» 
ή καί είδικώτερον «Εναέριος Χημικός ή Άεροχημι- 
κός Πόλεμος> δτσν αΰτη διεξάγεται άπό του 
άέρος.

ΑΙ περισσότερον καταστρεπτικού έκ των βομ
βών είναι αΐ έκρηκτικαί, λόγω της μεγάλης ισχύος 
καί καταστρεπτικής δυνάμεως τούτων καί Ιδίως 
των του μεγάλου βάρους, δυνσμένου νά φθάστ) καί 
μέχρι 2.000 χιλιογράμμων.

Τοιούτων δμως βομβών μεγάλου βάρους σπα- 
νίως θέλει γίνει χρήσις καί μόνον κατά στόχων 
έξαιρετικής σημασίας, λόγω του έλαχίστου άριθμου 
τούτων, δν δύναται νά μεταφέρη τό άεροπλάνον.

Συμφερώτερον διά τόν έτιιτιθέμενον είναι να 
κάμη χρήσιν βομβών μικροτέρου βάρους, έλαττον 
των 300 χιλγ. καί αΐ όποιαι ριπτόμεναι έπΐ κοττω- 
κημένων κέντρων ή καί άλλων εύικχθών στόχων 
έχουν την δύναμιν νά ιτροκαλέσουν σημαντικάς 
ζημίας.

Ό  έκ των έμπρηστικών βομβών κίνδυνος έξαρ- 
ταται έκ των στόχων, έπΐ των όποιων αδται θά πέ
σουν. Έάν οΐ στόχοι είναι εΟφλβκτοι ή έπιδεκτικοΐ 
άναφλέξ€ως έπΐ τοσουτον καί 6 κίνδυνος είναι μέ- 
γας. Καθίσταται δέ οδτος μικρότερος ή καί μηδα
μινός, έφ’ δσον οί στόχοι ουνίστανται έζ υλών δυσ- 
φλέκτων ή άφλέκτων.

Ό  κίνδυνος έκ τον πολεμικών άερίον έξαρ- 
τσται έκ των μέτρον προστασίας και άμυνης 
κ<χτ* αυτών.
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Ό τα ν  τό πρώτον κατ’ Απρίλιον του 1915 έγέ- 
νετο χρήσις τούτων αίφνιδιαστικώς ύπό των Γερ
μανών, οί Σύμμαχοι εόρεθέντες άνεο ούδενός μέ
τρου προστασίας καί άμύνης, όπέστησαν σοδαράς 
άπωλείας. Τά δέ τμήματα, όαινα έδέχθησοιν τήν 
αιφνιδιαστικήν καί άγνωστον αύτήν έπίθεσιν, άπο- 
λέσοίντα τό ήθικόν των, σχεδόν διελύθησοιν.

Ακολούθως δμως όργανωθείσης ύπό των έμ- 
πολέμων της άμύνης καί του νέου τούτου ΰπλου, εις 
μεταγενεστέρας καί εόρυτέρας έκτάσεως έπιθέ- 
σεις διά πολεμικών αερίων, αΐ άπώλειαι ήλαττώ- 
θησαν τά μέγιστα, τό δέ ήθικόν των στροιτιωτών 
διετηρεΐχο άκμαΐον.

Ή κοαά τόν Παγκόσμιον πόλεμον χρησιμοποίη- 
σις δηλητηριωδών ούσιών δέν είναι ή πρώτη. Ανέ
καθεν ύπηρξεν ή Ιδέα καί ή προσπάθεια είς τόν 
(άνθρωπον χρησιμοποιήσεως τοιούτων ούσιών κοιτά 
τούς πολέμους.

Άπό της έποχής τοΟ ΠελοποννησιακοΟ Πολέμου 
άναφέρονται ίστορικως τοιαΟτα περισκχτικά χρη- 
σιμοποιήσεως ή άποπείρας χρησιμοποιήσεως δια
φόρων χημικών πολεμικών μέσων είς τούς έκά- 
στοτε πολέμους.

ΕΙς τόν τελευταΐον δμως Παγκόσμιον πόλεμον 
εΟρον ταΟτα τήν τιλήρη έπιστημονικήν καί βιομη- 
χοίνικήν πραγμάτωσίν των καί τήν συστηματικήν 
καί εύρεΐαν έν πολέμω χρησιμοποίησίν των.

ΕΙς μελλοντικούς πολέμους δέον νά άναμένω- 
μεν Ιτι συστημαστικήν καί εύρεΐοιν τήν χρησιμοποίη-
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σΐν των, ούχΐ μόνον κατά των ένόπλων δυνάμεων, 
άλλα καί κατά των άμάχων πληθυσμών·

Τό ύποστηριζόμενον παρά πολλών δτι πρέπει 
νά άπαγορευθί) ή χρήσις των πολεμικών άερίων 
κατά τούς πολέμους, ώς άποτελούντων βάρβαρον 
καί άπάνθρωπον μέσον, δέν πρόκειται δυστυχώς νά 
ίσχύση εις τήν πραγματικότητα.

Ό  σκοπός του πολέμου, δστις είναι ή νίκη, έπι- 
βάλλει τήν συντριβήν καί τήν καθυπόταξιν του άν- 
τιπάλου διά παντός μέσου καί τρόπου καί άνευ ού- 
δενός οίκτου.

Διά τούτο οί άνθρωποι άνέκαθεν έχρηοιμοποίη- 
σαν κατά τούς μεταξύ των πολέμους τά πλέον 
ισχυρά καί Αποτελεσματικά μέσα της έποχής των.

Πασα άπαγόρευσις των πολεμικών άερίων δια 
συνθηκών ούδέν άποτέλεσμα θά είχεν. Ή πείρα 
μας διδάσκει δτι ή σκληρά δοκιμασία του πολέμου 
καί αΐ συνέπειαι της έκδάσεως τούτου έιτί της τύ
χης των έμπολέμων ούδεμίαν συνθήκην άνέκα
θεν άφήκαν σεβαστήν, άλλά πάσας τάς κατέστη- 
οαν άκύρους.

"Αλλως τε, δλα τά Κράτη σήμερον, είτε μυ
στικά, είτε φοα/ερά, παρασκευάζονται δραστήριος 
διά τόν χημικόν πόλεμον.

Τό μόνον άρα άσφαλές μέσον προστασίας των 
άμάχων πληθυσμών έκ του έναερίου χημικού πολέ
μου καί γενικώς έκ του έναερίου πολέμου θά ήτο ή 
κατάργησις της * Αεροπορίας. Α λλά αύτό είναι βε
βαίως άδύνατον. Ουδέποτε ή άνδρωπότης ύπεχώ- 
ρησε πρό οίασδήποτε νέας έψευρέσεως καί 2τι μαλ-

/
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λον δέν είναι δυνατόν νά ύποχωρήοτ) προ μιας έφ- 
ευρέσεως, ώς τό άεροπλάνον, τό όποιον τόσον 
έξυπηρετεΐ και μέλλει άπείρως νά έξυπηρετήοη 
ταύτι^ν έν είρήνη.

Συνεπώς εις Μνα μελλοντικόν πόλεμον καί μά
λιστα μεταξύ περισσοτέρων καί Ισχυρών Κρατών, 
αί κατά του άμάχου πληθυσμού έναέριοι έπιθέ- 
σεις καί δι* δλων των δυνατών μέσων, δέον νά θεω- 
ρώνται βέβαιαι.

Εκείνο τό όποιον θά ήδυνατο νά μετριάση ί\ 
καί νά άποσοβήση άκόμη τάς έναερίους έχθρικάς 
έπιθέσεις κατά του άμάχου πληθυσμού ένός έμπο- 
λέμου Κράτους, δέν είναι ή φιλανθρωπία του Αντι
πάλου, διότι φιλανθρωπία έν πολέμω δέν υπάρχει 
προ της έπιδιώξεως ένός εύνοΐκου Αποτελέσματος, 
άλλ’ ό φόβος των άντιποίνων κατά του έσωτερικου 
κα'ι του άμάχου πληθυσμού τούτου.

Έ ξ οδ καί ή άνάγκη ύπάρξεως Ισχυρας Αερο
πορίας βομβαρδισμού, Ικανής καί έτοιμης νά άντα- 
ποδώση αυθωρεί τά δμοια καί μάλιστα εις μεγα- 
λυτέραν ί-κτασιν καί σκληρότητα.



II

ΟΜΙΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
5 Αύγούστου 1938

ΕΙς τήν σημερινήν μας όμιλίαν θά έξετάσωμεν 
διά ποιων μέσων θά δυνηθώμεν νά προστατεύσωμεν 
τό έσωτερικόν καί τόν όίμαχον πληθυσμόν της Χώ
ρας μας έκ των άπό τοΟ άέρος κινδύνων.

Κοιτά των κινδύνων τούτων όπκχντα τά Κράτη 
σήμερον λαμβάνουν δραστήρια καί σύντονα μέτρα 
άμύνης καί προστασίας τοΟ έσωτερικοΟ καί άμά- 
χου πληθυσμού των, διά της όρχανώσεως της Αν
τιαεροπορικής Άμύνης των.

Ή όργάνωσις της Αντιαεροπορικής Άμύνης 
μιας Χώρας άποτελεΐ σήμερον 2να άπό τούς σπου- 
δαιοτέρους παράγοντας της πολεμικής παρασκευής 
αύτης.

ΑΟτη δέν προστατεύει μόνον τόν έσωτερικόν 
καί τόν δμοιχον πληθυσμόν της έκ των έναερίων έπι- 
θέσεων τοΟ έχθροΰ, άλλά καί καθιστφ ταύτας δυσ- 
κολωτέρας καί σποινιωτέρας, ώς έκ του κινδύνου, 
τόν όποιον αδται δκχτρέχουν.

Έ ξ &λλου, παρέχει τό δικαίωμα καί τήν δυνα
τότητα είς τόν Ισχυρώς άεραμυντικώς ώργοινωμένον 
καί μή φοβούμενου ώς έκ τούτου κοσταστρεττηκά 
άντίποινα, νά έπιχειρτ) τολμηροτέρας καί δραστη- 
ριοτέρας εναερίους έπιθέσεις κατά τοΟ άντιπά- 
λου του.

2
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Μία τοιαύτη ύπεροχή είς έναερίους έπιθέσεις 
του ένός των άντιπάλων δυναται νά 2χη σοβαρόν 
άντίκτυπον ύπέρ αύτου καί έπΐ των πολεμικών έπι- 
χειρήσεων του μετώπου καί της δλης τύχης τοΟ 
πολέμου.

Διά τούτο καί άπό πολεμικής παρασκευής καί 
Ισχύος ή όργάνωσις της Αντιαεροπορικής ’Αμύνης 
καθίσταται έπιδεβλημένη διά παν Κράτος.

Ιδιαιτέρως δέ διά τήν Ελλάδα αϋτη προσλαμ
βάνει 2τι σπουδαιοτέραν σημασίαν λόγω της γεω
γραφικής θέσεως αύτης, ή όποΐα έπόμενον είναι νά 
διευκολύντ) καί Ιδίως άττό θοελάσσης τάς έναερίους 
έχθρικάς έπιδρομάς καί καθ* δλον τό μήκος του 
έσωτερικου αύτης.

Ή Αντιαεροπορική "Αμυνα ή Αεράμυνα, διά 
τό συντομώτερον, άττοτελεΐται άπό τήν Ενεργόν 
καί Παθητικήν τοιαύτην.

Καί ή μένΈνεργός*Αεράμυνα σκοπόν ί-χει δπως, 
χρησιμοποιούσα τά ένεργά μέσα Άεραμύνης, είτε 
έναέρια, είτε έπίγεια είναι ταυτα (πυροβόλα, πο
λυβόλα, άεροπλάνα διώξεως κλπ.), παρεμποδίζη 
τήν ένέργειαν των έχθρικών άεροπλάνων, κατα- 
στρέφουσα ή έξαναγκάζουσα ταυτα νά άποχωρή- 
σουν πρίν ϊ) ένεργήσουν ή πρίν ϊ] φέρουν είς πέρας 
τήν Αποστολήν των. Ή δέ Παθητική Αεράμυνα σκο
πόν 2χει δπως έξουδετερώση ή περιορίση τά άπο- 
τελέσματα της ένεργείας της έχθρικής ’Αεροπο- 
ρΐας έπΐ των διαφόρων στόχων διά της λήψεως ώρι- 
σμένων μέτρων έμμέσου προστασίας τούτων.
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Είναι φανερόν δτι, λόγω του άπεριορίστου του 
διαστήματος, ή Ενεργός Αεράμυνα, όσονδήποτε είς 
άριθμόν καί τελειότητα μέσα καί &ν μεταχειρισθη, 
δέν θά κατορθώση νά παρεμποδίση πάντα τά Αε
ροπλάνα ένός έχθρικου σμήνους δπως, τινά τού
των, φθάσουν μέχρι των στόχων, έναντίον των ό
ποιων κατευθύνονται. Έ ξ  οδ προκύπτει ή έπιτα- 
κτική άνάγκη της έμμέσου άμόνης τούτων, δηλαδή 
της Παθητικής Άεραμύνης των.

*Αλλ* δπως ή Ενεργός δέν δύναται νά έξασφα- 
λίαη μόνη της τήν προστασίαν του άμάχου πληθυ
σμού, οΰτω καί ή Παθητική ’Αεράμυνα δέν δύνα- 
ται μόνη της καί &νευ της Ενεργού νά έξασφαλίστ| 
ταύτην. Συνεπώς είναι Απαραίτητον δπως άμφότε- 
ραι συνυπάρχουν καί ή μία νά συμπληρώνη τήν 
<5λλην.

Καί δσον άφορα τήν όργάνωσιν καί τήν διεξα
γωγήν τήςΈνεργου’Αεραμύνης άρμόδιον καί ύπε6- 
θυνον είναι τό Κράτος. "Οσον δμως άφορα τήν Πα
θητικήν ’Αεράμυναν, τό Κράτος είναι άρμόδιον μό
νον διά τήν γενικήν όργάνωσιν καί κατεύθυνσιν 
<χύτης καί διά τήν ληψιν μέτρων προστασίας των 
στρατιωτικών καί κρατικών εύπαθών στόχων. Δι* 
βλον τό άλλο μέρος αύτης άρμόδιοι καί ύπεύθυνοι 
εΐναι οΐ Δήμοι, αΐ Κοινότητες, αΐ διάφοροι Όργα« 
νώσεις, Επιχειρήσεις, Μδρύμοττα καί τέλος αύτά 
τά  <5τομα καί είς 8,τι άφορα τήν προστασίαν αύτών 
καί των οικογενειών των.

Ή όργάνωσις της Παθητικής Άεραμύνης πε
ριλαμβάνει:
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— Μέτρα γενικής άσψαλεΐας (διαφώτισις καί έκ- 
παίδευσις του κοινού, έπιτήρησις Του άέρος, μέσα 
συναγερμού, σβέσις φώτων, τεχνητή άπόκρυψις καί 
έξασφάλισις ϋδοιτος, τροφίμων κλπ.).

Μέτρα ττρός έλάττωσιν της τρωτότητος (κα
ταφύγια καί όρύγματα, πρόληψις πυρκαϊών, προ
στασία άττό των πολεμικών άερίων, άραίωσις κα
τοίκων, έκκένωσις έιτικινδύνων χώρων κλπ.).

— Μέτρα θεραπευτικά καί έπανορθωτικά (πρώ
τη ιιερίθοίλψις των θυμάτων, διακομιδή καί νοση
λεία αυτών, άπολύμανσις μολυνθέντων χώρων, κα- 
τάσδεσις πυρκαϊών, καταστροφή μή έκραγέντων 
βλημάτων, άποκατάστασις της κυκλοφορίας κλπ.).

*Ως βλέπομεν, ή προπαρασκευή της Παθητικής 
Άεραμύνης περιλαμβάνει τήν λήψιν πολλών μέ
τρων καί τήν πρόβλεψην άπειρίας λεπτομερειών, τό 
σύνολον των όποΐων, λΐοίν περίπλοκον, άπαιτεΐ συ
στηματικήν, εόσυνείδητον καί λεπτομερή μελέτην 
καί όργάνωσιν <3πτό του καιρού της εΙρήνης, Ινα 6 
δλος μηχτχνισμός της Ποιθητικής Άεραμύνης δυνηθή 
νά τεθή κοιτά τήν ώραν του κινδύνου είς λειτουρ- 
γίαν  άπροσκόπτως καί έπιτυχως. Ά νευ της μελέ
της καί της όργοινώσεως ταύτης έν καιρω είρήνης 
ούδέν δύνοιται νά λειτουργήση έν ώρα πολέμου. 
ΑΙ δέ έκ τούτου συνέπειαι θά είναι τρομεραί.

Συνεπώς, Ινα ή Ποιθητική Αεράμυνα δυνηθή νά 
λειτουργήση, έν τω συνόλω αυτής, έν πολέμω, πρέ
πει άπαραιτήτως νά όργοινωθή καί δσον τό δυνα
τόν άρτιώτερον άπό του καιρού της είρήνης.
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Διά τούτο Εκαστος καί έν τώ κύκλφ της άρμο- 
διότητός του, όφείλει νά έργασθί) μ$τά εύσυνειδη- 
σΐας καί δραστηριότητος διά τήν όργάνωσιν καί 
τήν έξασφάλισιν της Παθητικής Άεραμύνης.

Καί οΐ πρώτοι, οι όποιοι όκρείλουν νά δώσουν χό 
παράδειγμα είναι οΐ Δήμοι, διά της λήψεως τό τα- 
χύτερον των άφορώντων τούτους μέτρων Παθητικής 
*Αεραμύνης, ώς είναι ή διαρρύθμισις του δικτύου 
του ήλεκτροφωτισμοϋ, διά τήν εΰκολον καί ταχειαν 
σβέσιν των φώτων, ή ένίσχυσις της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας τούτων, ή κατασκευή Δημοτικών κατα
φυγίων κΧιχ.

Επίσης τά διάφορα Μδρύμοττα, έργοστάσια καί 
γενικώς ττάντες οΐ Βιομηχανικοί καί Οικονομικοί 
ΌργανισμοΙ όφείλουν, δι* Ιδίων μέσων καί δαπα
νών, νά όργανώσουν άρτίως τήν Παθητικήν * Αερά
μυναν αύτών καί συμψώνως μέ τάς έκδοθείαας υπό 
της Υπηρεσίας ήμών όδηγίας «Περί Ανεξαρτήτων 
Μδρυμάτων>. Οίανδήποτε θυσίαν καί ίχν ύποστουν, 
ούδέποτε θά είναι μεγάλη έναντι της άπειλουμέ- 
νης ζημίας ή καί καταστροφής των άκόμη έκ των 
έναερίων βομβαρδισμών, &νευ της όργανώσεως της 
Παθητικής Άεραμύνης των.

Περί 8λων των μέτρων της Παθητικής Άεραμύ- 
νης καί του τρόπου της λήψεως τούτων ή Ύπηρε- 
οΐα ήμών £χει συντάξει Ιδιαίτερα λεπτομερή μαθή- 
ματα, τά όποια καί θά μεταδοθούν διά του Ραδιο
φωνικού Στάθμου.

Διά τοΟτο ΘΑ άρκεαθδ σήμερον νά εϊπω όλίγα 
μόνον γενικά περί των κυριωτέρων έκ τούτων.



- 72 -

Διαφώτισις. — Πρώτιστον καθήκον των άρμο- 
δίων είναι ή διαφώτισις του άμάχου πληθυσμού, ώς 
πρός τούς κινδύνους, τούς όποιους διατρέχει έκ 
τοΟ άέρος καί τά μέσα αύτοιιροστασίας του, τά 
όποια όφείλει νά χρησιμοποιήση κατ’ αύτών.

Α λλά καί καθήκον καί ύποχρέωσις του λαού 
είναι δχι μόνον νά δεχθή, άλλά καί νά έπιδιώξη 
τήν διαφώτισίν του αύτήν.

Ή  άγνοια φέρει τόν αιφνιδιασμόν καί ό αιφνι
διασμός τήν κοαάπτωσιν του ήθικοΟ καί τόν ποινι
κόν. Είναι δέ ή άπώλεια του ήθικοΟ δ μεγαλύτε
ρος έξ δλων των έκ τοΟ πολέμου κινδύνων.

Δι’ αύτό πιστεύομεν δτι δέν πρέπει νά σιωπά τις 
έπΐ του ζητή μαστός των άπό του άέρος κινδύνων ύπό 
τό πρόσχημα δήθεν νά μή ταράσση τά πνεύματα. 
Ά λλ’ άντιθέτως όφείλει νά μή διστάζη νά όμιλή 
έλευθέρως καί όίνευ βεβαίως ύπερβολών, περί τής 
σοβαρότητος των κινδύνων τούτων, ώς καί περί των 
ένδεδειγμένων μέτρων της κοίτ’ αύτών άμύνης.

Όλόκληρος 6 πληθυσμός πρέπει νά άποκτήση 
γνώσεις άπλάς, άλλ’ Ακριβείς, έπΐ του κινδύνου, δν 
διοιτρέχει καί έπΐ των ληπτέων μέτρων πρός άντι- 
μετώπισιν τούτου. Δέον λ.χ. νά γνωρίζη άπαραιτή- 
τως τό σημεΐον της ένάρξεως καί πέρατος του συ
ναγερμοί), τήν τηρητέαν στάσιν κοιτά τήν έναέριον 
έπίθεσιν, τάς όδηγίας της σβέσεως των φώτων, της 
χρησιμοποιήσεως των κοιταφυγίων, της προστασίας 
έκ των πολεμικών άερίων, τήν κοιλήν καί τοιχεΐαν 
χρησιμοποίησιν των προσωπίδων, τάς άμέσους πρώ-
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τας βοηθεΐας πρός τά θύματα, τήν προστασίαν των 
τροφίμων κλπ.

Πρός τον σκοπόν τούτον ή *Ανωτέρα ΔιοΙκησις 
της Αντιαεροπορικής Άμύνης της Χώρας, έκτός 
των σχετικών δ ι α λ έ ξ ε ω ν ,  &ς κατά καιρούς έξε- 
τέλεσε και έκτελεΐ, προέβη καί είς τήν Μκδοσιν έν- 
τύπων οδηγιών πρός τόν άμαχον πληθυσμόν, καί 
τελευταίως ένός φυλλαδίου «ή Οικογενειακή *Α- 
μυνα>. Τούτο διοίνέμεται δωρεάν κατά χιλιάδας είς 
τάς οικογένειας των μεγάλων πόλεων. Εναπόκει
ται ήδη είς τούς οίκογενειάρχας, τάς μητέρας καί 
•κάντας τούς πολίτας νά μελετήσουν μετά προσο
χής καί ένδιαφέροντος τό φυλλάδιον τούτο καί νά 
ττροβουν άπό τουδε εις τήν λήψιν των δι* αύτου συ- 
νιστωμένων μέτρων, χάριν της προστασίας καί της 
άσφαλείας αύτών καί των οίκογενειών των. Τό <ρυλ- 
λάδιον αυτό πρέπει νά φυλάσσηται καλώς καί νά 
άναγνωσθη παρ* δλων των μελών της οίκογενεΐας.

Επίσης παρά τη ’Ανωτέρα Διοικήσει της Αντι
αεροπορικής ’Αμύνης λειτουργεί κατά περιόδους τό 
Κεντρικόν Σχολεΐον Παθητικής *Αεραμύνης, διαρ- 
κείας έκάστοτε ένός περίπου μηνός.

ΕΙς τούτο <|>οιτουν άπό δλα τά  μέρη της Ε λλά 
δος ’Αξιωματικοί, δλων των δπλων καί 1δ(ως της 
Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας καί Πυροσβεστικής Υ
πηρεσίας, Κρατικοί καί Δημοτικοί Υπάλληλοι, Ια
τροί καί λοιποί έπιστήμονές, έκπρόσωποι των ^δια
φόρων ’Ανεξαρτήτων βΙδρυμάτων, ώς καί ΙδιώΥαι 
άμφοτέρων των φύλων, των όποιων έγκρίνεται ή 
<{κ>1τησις. Οδτοι καλώς καταρτιζόμενοι άναλαμβώ-
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νουν, μετά τήν <έκ του Σχολείου άποφοίτησίν των, 
τήν όργάνωσιν της Ποιθητικής Άεραμύνης των Υ
πηρεσιών ή των Ιδρυμάτων καί λοιπώνΌργοινώ- 
σεων, είς δ ς  άνήκουν. Πολλοί τούτων, καί Ιδίως οΐ 
έκπαιδευτικοΐ λειτουργοί, οΐ * Ιατροί καί οΐ Αστυνο
μικοί, προορίζονται καί διά τήν διαφώτισιν του άμά- 
χου πληθυσμού.

Πρός τόν τελευταΐον τοΟτον σκοπόν λειτουργούν 
ήδη είς ώρισμένας πόλεις, καί θά λειτουργήσουν 
προσεχώς είς δλας τάς μεγάλας πόλεις. Λαϊκά 
Σχολεία Παθητικής Άεραμύνης, διάρκειας όλίγων 
μόνον μαθημάτων καί είς ή μέρας καί ώρας κοιθ’ 
&ς δύνανται οΐ πολΐται νά παρακολουθήσουν αυτά.

Συνιστώ είς πάντας τούς κοπτοίκους των πόλεων 
τούτων δπως προθύμως παρακολουθήσουν τά  όλίγα 
ταυτα μαθήμοπα ή καί τάς σχετικάς διοιλέξεις περί 
Ποιθητικής Άεραμύνης όσάκις δίδονται τοιαΟται.

“Εχουν πολλά νά ώφεληθοΟν καί τά όποια πιθα
νόν μίαν ήμέραν νά συντελέσουν είς τήν σωτηρίαν 
αύτών καί των οίκογενειών των. Ιδιαιτέρω ς αΐ γυ
ναίκες θά πρέπει νά δείξουν μεγοίλύτερον ένδιαφέ- 
ρον καί προθυμίοιν είς τήν έκπαίδευσίν των εις τά 
μέσα της Ποιθητικής Άεραμύνης. ΑΟται προορίζον
ται έν περιπτώσει πολέμου νά διαδραματίσουν 
σπουδαίου ρόλον είς τήν Ποιθητικήν Αεράμυναν.

ΟΙ δνδρες, οΐ Ικανοί καί οΐ δυνάμενοι νά προσ
φέρουν υπηρεσίας, λόγφ της έπιστρατεύσεως ή καί 
άλλων Κρατικών ή Ιδιωτικών ύπηρεσιών, θά Απου
σιάζουν κοιτά τό πλεΐστον των οίκογενειών των.
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Συνεπούς αΐ γυναϊκ€ς θά ύποχρεωθοΟν νά προσφέ
ρουν τάς ύπηρεσίας των καί τήν συνδρομήν των, 
τόσον είς τάς Ιδίας αύτών οίκογενείας, δσον καί 
είς δλόκληρον τήν Κοινωνίοιν, καί είς δ,τι άφορα 
τήν προστασίαν τούτων έκ των άπό του άέρος κιν
δύνων.

Α λλά διά νά δυνηθοΰν νά προσφέρουν έπιτυχώς 
καί άποτελεσματικώς τάς ύπηρεσίας των ταύτας, 
πρέπει άπό του καιρού της εΙρήνης νά έκπαιδευ- 
θοΟν καί νά καταρτισθουν καλώς είς τά της Παθη
τικής Άεραμύνης.

Μεταξύ του άμάχου πληθυσμού καί £ν μέρος 
τούτου καί έξ άμφοτέρων των φύλων (έκ των άν- 
δρών δσοι δέν θά υπέχουν λόγω ήλικίας ή άλλων 
λόγων στροαιωτικήν ύποχρέωσιν) θά έκλεγή ώς 
ένεργόν προσωπικόν της Ποιθητικής Άεραμύνης. 
Τό προσωπικόν τούτο, καλώς ώργανωμένον καί ή- 
σκημένον άπό του καιρού της εΙρήνης, θά άναλάβη 
κοιτά τάς άερεπιθέσεις τήν έκτέλεσιν ώρισμένων 
είδικών ύπηρεσιων έντός ή έκτός των οίκιών. "Ον 
δέ ύποχρεωμένον νά παραμένη έκτός των καταφυ
γίων θά φέρη προσωπίδας ή καί είδικά άκόμη έν- 
δύμοιτα.

Πασα δμως θεωρητική διδασκαλία τόσον τοΟ 
άμάχου πληθυσμού, δσον καί Ιδίως τοΟ ένεργοΟ 
προσωπικού Παθητικής Άεραμύνης, θά ήτο Ανε
παρκής όνευ συγχρόνως καί πρακτικών άσκήσεων.

ΤοιαΟται άσκήσεις συχνάκις έκτελοΟνται ήδη 
«Λς δλα τά Κράτη.
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Έ ν Έλλάδι έλλείψει ώρισμένων Απαραιτήτων 
μέσων, δέν κατέστη μέχρι τουδε δυνατή ή έκτέλεσις 
τοιούτων άσκήσεων €ΐμή μόνον είς περιωριαμένην 
κλίμακα καί είς ώρισμένας πόλεις.

"Ηδη συμπληρουμένων των κυριωτέρων έλλεί- 
ψεων καί Ιδίως έγκαθισταμένων λίαν προσεχώς 
σειρήνων εις τάς μεγαλυτέρας πόλεις της Ε λλ ά 
δος, θά άρχίσωμεν και ένταυθα την έκτέλεσιν γενι
κότερων άσκήσεων Παθητικής Άεραμύνης.

Επίσης θά έκτελεσθώσι καί άσκήσεις συνδεδυα- 
σμέναι Ενεργού και Παθητικής Άεραμύνης. Διά 
τήν έπιτυχίαν δμως τούτων σπουδαίος θά συντε- 
λέση ό βαθμός της διαφωτίσεως, £κπαιδεύσεως καί 
πειθαρχίας του άμάχου πληθυσμού και ετι περισ
σότερον 6 βαθμός της έκπαιδεύσεως του ένεργοΟ 
προσωπικού της Παθητικής Άεραμύνης.

Άραίωσις· — Ή άπομάκρυνσις έκ των μεγάλων 
κατωκημένων κέντρων, κατά των όποιων ό άντί- 
τκχλος θά £χη συμφέρον νά κατευθύνη τάς έπιθέ- 
σεις του, είναι §ν μέσον άσφαλους σχεδόν προστα
σίας. Διά τούτο οΐ μή χρήσιμοι, λόγω ύπηρεσίσς, 
έργασίας ή <5&λων όποχρεώσεων, συμφέρον είναι 
καί δι* αύτούς καί διά τούς λοιπούς παραμένον- 
τας, νά άπομακρύνωνται των κέντρων τούτων.

’Αλλά μία τοιαύτη άραίωσις των πληθυσμών 
των μεγάλων πόλεων, διά τήν δποίαν ώς πρωταρ
χικός δρος τίθεται ή αύστηρά τήρησις της τάξεως 
καί της πειθαρχίας, παρουσιάζει μεγίστας δυσκο
λίας. "Οπως αί δυσκολίσι αδται μειωθούν είς τό
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έλάχιστον δυνατόν, πρέπει τό μέτρον τοΟτο της 
άραιώσεως νά 2χη μελετηθή λεπτομερώς άπό του 
καιρού της εΙρήνης καί κατά προτίμησιν νά περι- 
ορίζηται είς τά πέριξ των πόλεων, έξ ών θά λάδη 
χώριαν αϋτη.

Ή  μή μεγάλη άπομάκρυνσις θά διευκολύνη καί 
τήν συντήρησιν ώς καί την εΟκολον έπικοινωνίαν 
τών άπομακρυνομένων μετά των λοιπών μελών των 
οίκογενειών των των παραμενόντων εις τάς 
οίκίας των.

Συνεπώς έκαστος οικογενειάρχης Ιχει συμφέ- 
φον δπως άπό του καιρού της εΙρήνης μελετήση τό 
ζήτημα τούτο της άπομακρύνσεως ή της άραιώ
σεως της οίκογενείας του έκ των μή χρησίμων με
λών της, είς όΰίλο μέρος μή άπειλούμενον ή όλιγώ- 
τερον άπειλούμενον έξ έναερίων έπιθέσεων, συμ- 
μορφούμενος έπακριβώς μέ τάς όδηγίας ή τάς ’Α- 
στυνομικάς διοιτάξεις δσον άφορα τήν τάξιν, τόν 
χρόνον, τδν τόπον καί τά μέσα της άραιώσεως.



III

ΟΜΙΛΙΑ ΤΡΙΤΗ

12 Αύγούστου 1938
ΕΙς τήν σημερινήν δμιλίαν μας θά δμιλήσωμεν 

ιτερί καταφυγίων. Τά Καταφύγια δι* δσους θά Οτιο- 
χρεωθουν νά παραμεΐνουν έντός των μεγάλων κα- 
τωκημένων κέντρων ή καί χώρων, οίτινες λόγω 
της φυσεώς των (μεγάλα έργοστάσια, λιμένες, σι
δηροδρομικοί σταθμοί κλπ.), θά προκαλέσουν ένα- 
ερίους έπιθέσεις, είναι τό άσφαλέστερον μέσον προ
στασίας. Ταυτα κατασκευάζονται, είτε έντός των 
ύπογείων των οικοδομών κατά προτίμησιν, είτε καί 
ύπό τό έλεύθερον έδαφος, Ή δέ κοττασκευή των εί
ναι τοιαύτη, ά,τιό άπόψεως στεγοχνότητος καί άντο- 
χής, ώστε νά παρέχουν εις τούς έντός αύτών τχλήρη 
προστασΙων έκ των πολεμικών άερίων, έκ των 
θραυσμάτων τον έκρηκτικον βομβών, τον συντριμ
μάτων καί τον καχαπιπτόντων έτι* αυτών έρειττίον 
των οικοδομών, ώς £ν τινι μέτρω καί έκ των πυρ- 
καιών. Διά τήν περίπτωσιν της έπΐ τούτων πτώσεως 
όλοσώμων βομβών, έλάχιστα πιθανής, παρέχουν 
προστασίοα/ μέχρι βάρους βομβών, διά τό όποιον 
στροϋπολογίσθη κατά τήν κατασκευήν των ή άνθε- 
κτικότης τούτων.

Ό  τρόπος καί οΐ τεχνικοί δροι της κατασκευής 
ένός καταφυγίου, ώς καί ή έντός τούτου διάρρυθ-
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μισις καί λειτουργία θά άποτελέσοαν μάθημα Ιδι
αίτερον.

Ό  σκοπός μου σήμερον είναι δίχως τονίσω τήν 
μευ[στην άξίοχν των καταφυγίων κοττά του Εναε
ρίου κινδύνου καί νά συστήσω πρός πάντας τούς 
κοττοικουντας είς μέρη άπειλούμενα έκ του κινδύ
νου τούτου, δπως, πάση θυσία, άποκτήσουν ή έξα- 
σφαλίσουν δι’ αύτούς καί τάς οίκογενείας των, άπό 
του καιρου της εΙρήνης, §ν καταφύγιον διά τήν πε
ρίοδον του πολέμου. Πρέπει νά νοηθη παρά πάντων 
δτι ή έξασφάλισις ένός καταφυγίου δέν είναι ζή
τημα έπουσιώδες, άλλά ζήτημα ύπάρξεως διά τους 
μέλλοντας νά χρησιμοποιήσουν τούτο. Ό  έκ του 
έναερίου βομβαρδισμού κίνδυνος είναι μέν έντοπι- 
σμένος προκειμένου περί έκρηκτικών βομβών καί δι* 
δσους θά εύρεθουν έντός της άκτΐνος τής ένεργείας 
τούτων, είναι δμως πολύ εύρείας έκτάσεως προ
κειμένου περί πολεμικών άερίων, έφ* δσον ή άκτίς 
ένεργείας τούτων έξικνεΐται πολλάκις καί άναλό- 
γως του πνέοντος άνέμου καί της Ατμοσφαιρικής 
κοπταστάσεως, είς άπόστασιν πολλών χιλιομέτρων* 
Είναι συνεπώς ένδεχόμενον οί κάτοικοι μιας συ
νοικίας μή βομβαρδισθείσης, νά διατρέξουν κίνδυ
νον έκ του βομβαρδισμού διά πολεμικών άερίων 
άλλης συνοικίας, έστω καί άπομεμακρυσμένης. Έ ξ 
αύτου σαφώς προκύπτει δτι οόδέν άτομον καί ούδε- 
μία οικογένεια είναι έπιτετραμμένον νά μή £χτ) <3πτό 
του καιρού της ειρήνης, έξσσψαλίση §ν καταφύ
γιον, έντός του όιτοίου κατα<}>εύγουσα, νά προστα- 
τευθη κατά τήν ώραν των άερεπιθέσεων.
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"Ανευ καταφυγίου είναι, ούχΐ άπλώς προβλη
ματική, άλλά καί λΐοίν έπικίνδυνος, ή παραμονή 
παντός έντός των μεγάλων πόλεων κατά τήν πολε
μικήν περίοδον.

Τά Καταφύγια είναι: Δημόσιος Δημοτικά καί 
Ιδιωτικά.

Τά Δημόσια καί Δημοτικά κατασκευάζονται 
ύπό τά  κτίρια του Δημοσίου ή του Δήμου, ή καί 
κάτωθεν άνοικτών χώρων καί προορίζονται διά 
τους ιιολίτας, οίτινες θά εύρεθουν κατά τήν &ραν 
της άερεπιθέσεως, μακράν των οίκογενειών των καί 
πλησίον τούτων.

Τά Ιδιωτικά κατασκευάζονται, κατά προτίμη- 
οιν, ύπό τάς οίκοδομάς καί προορίζονται διά τήν 
προστασίαν των έν αύταΐς οίκοόντων, είτε οδτοι 
άνηκουν είς μίαν οίκογένεκχν, είτε άνήκουν είς πε- 
ρισσοτέρας, προκειμένου περί πολυκατοικιών. °Εν 
Κίχταφυγιον μιας οίκοδομής δύναται νά χρησι- 
μευστ) καί διά τήν προστασίαν των ένοικων γειτο
νικών οίκιων, έφ* δσον δέν κατέστη δυνατόν, διά 
τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους νά κοπτασκευα- 
οθουν καί ύπ* αύτάς καταφύγια. Ή χρησιμοτιοίη- 
σις δμως καταφυγίου ύπό των ένοίκων μιας οικίας, 
ευρισκομένης κοοτά τό μάλλον ή ήττον, μακράν 
τούτου, παρουσιάζει καί άναλόγους δυσκολίας, 
καί αΐτινες αύξάνονται 2τι περισσότερον τιροκειμέ- 
νου περί νυκτερινών άερεπιθέσεων, αΐ όποΐαι θά 
είναι καί αΐ συνηθέστεραι, άλλά καί αΐ αίφνιδια- 
στικώτεραι, καί κατά τάς όποίας, ώς είναι εύνόη- 
τον, θά είναι &ν μή άδύνατον, πάντως πολύ δύσκο-
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λον είς τούς κατά τήν ώραν έκείνην κοιμωμένους, 
νά εύρεθουν έγκαίρως υπό ξένον καταφύγιον, 
£στω καί γειτονικόν καί άφου προηγουμένως έξα- 
σφαλίσουν καί διευθετήσουν τά της κατοικίας των, 
συναποκομίζοντες καί ώρισμένα Απαραίτητα είδη 
διά τήν έντός του καταφυγίου παραμονήν των. Δι* 
δλα ταυτα δέν θά διατίθενται συνήθως παρά όλίγσ 
μόνον λεπτά της ώρας, μέχρι τής ένάρξεως του έχ- 
θρικου βομβαρδισμού.

Διά τούτο τό προτιμώτερον καί συμφερότερον 
είναι, δπως πας κάτοικος καί πασα οίκογένεια έξα- 
σφαλίστ) καταφύγιον έντός της οικίας, είς τήν 
όποιαν κατοικεί.

Έ πΙ πλέον διά του μέτρου τούτου έπιτυγχάνε- 
ται καί ή διασπορά του πληθυσμού κατά μικράς 
όμάδας, τουθ* δπερ μειώνει τάς άπωλεΐσς είς πε- 
ρίπτωσιν πτώσεως όλοσώμου βόμβας έπ* αύτου του 
καταφυγίου.

Συνεπώς τά μικρά καταφύγια, τά όποια είναι 
καί τά οίκογενειακά, πρέπει νά Αποτελούν τον κα
νόνα καί τά μεγάλα τήν έξαίρεσιν. Τά τελευταία 
ταυτα πρέπει πάντως νά ύπάρχουν είς διάφορα κεν
τρικά σημεία των πόλεων καί είναι Απαραίτητα δι 
δσους κατά τήν <55ραν του βομβοίρδισμοΟ θα ευρε- 
θουν έκτός καί μακράν τον οικιών τον, δίχως έτιΐ- 
σης είναι άπαραίτητα καί διά τά μεγάλα έργοστά- 
σια καί λοιπάς έπιχειρήσεις διά τήν προστασίαν 
του πολυαρίθμου έργοτπκου προσωπικού των.

Κατόπιν τούτον, &ς ΐδομεν κατά ποιον τρόπον
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οΐ κάτοικοι θά Αποκτήσουν καταφύγια έντός των 
οίκιών των.

Διά τάς νέας μεγάλας οίκοδομάς, των μεγάλων 
πόλεων, κατόπιν άποφάσεως του Κεντρικού Συμ
βουλίου Παθητικής Άεραμύνης καί συμφώνως τω 
σχετικφ Νόμω, ή κοττασκευή καταφυγίων έντός 
των ύπογείων τούτων καί καθ* δλους τούς τεχνι
κούς κανόνας καί δρους είναι υποχρεωτική. Ταυτα 
δέον νά παρέχουν πλήρη Ασφάλειαν έκ των πολε
μικών άερίων, των έρεπτΐων των οίκιών, των θ ρ ο ι
σμάτων των βομβών, των ιτυρκαΐών καί έκ των 
όλοσώμων βομβών μέχρι βάρους 50 χλγρ.

Μεγαλυτέρα άντοχή των καταφυγίων διά τάς 
οίκοδομάς, πέραν τής άντοχής ταύτης, κατά όλο
σώμων βομβών, δέν ζητείται, είμή δι* είδικάς μό
νον περιπτώσεις. Πρώτον διότι τά  έχθρικά Αερο
πλάνα σπανίως θά χρησιμοποιήσουν βόμβας μεγα- 
λυτέρου βάρους διά βομβαρδισμούς κατά κατω- 
κημένων χώρων, ή δέ πιθανότης του νά πέση βόμβα 
έπ* αύτου του καταφυγίου είναι έλαχίστη καί δεύ
τερον διότι ή έπιζήτησις μεγαλυτέρας (Αντοχής 
συνεπάγεται μεγαλυτέρας δοπτάνας.

Έ κ  της έφαρμογης του ύποχρεωτικου τούτου 
μέτρου, κατασκευάσθησαν ήδη άρκετά καταφύγια
εις ώρισμένας μεγάλας πόλεις. Έντός των Άθη- 
νών 6 άριθμός των κατασκευασθέντων καταφυγίων
ύπερέβη τόν άριθμόν των 450 καί συνεχώς βαίνει 
αυξανόμενος.

Προς άποφυγήν δημιουργίας παραπόνων καί μέ
χρι πληρεστέρας διαφωτίσεως του Ελληνικού
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Λαού καί κατανοήσεως ύπό τούτου του μεγέθους 
του έναερίου κινδύνου,τό μέτρον τούτο έφηρμόσθη 
έν άρχη διά τάς άνω των τριών όρόψων καί άκο- 
λούθως διά τάς άνω των δύο όρόφων νέας οικο
δομάς. Μέλλει δέ νά έπεκταθη σύν τω χρόνω καί 
διά τάς μικροτέρας οίκοδομάς ώρισμένων πόλεων.

Είναι φυσικόν οί μέλλοντες νά οικοδομήσουν, 
άν όχι δλοι, τούλάχιστον οί μή κατατοπισμένοι έ- 
παρκώς μέ τό ζήτημα της άεραμύνης, νά αίσθάνων- 
ται δυσφορίαν διά την έπιβαλλομένην αύτήν ύπο- 
χρέωσιν της κατασκευής καταφυγίου, ί^τις καί συν
επάγεται δαπάνην έπΐ πλέον κατά 7 -10 % της άπαι- 
τουμένης διά τήν δλην οικοδομήν. Αύτό συνέβη καί 
είς πολλούς των μέχρι τουδε οίκοδομησάντων καί 
ύποχρεωθέντων είς κατασκευήν καταφυγίων. *Αλλά 
δτε έξηγήθησαν εις τούτους, παρά της άρμοδίας 
Υπηρεσίας ήμών, οί λόγοι οί έπιβάλλοντες τήν κα
τασκευήν τούτων, ώς καί τό μένα πλεονέκτημα, 
τό όποιον θά παρουσιάζη άπό πάσης άπόψεως, καί 
ιδία είς τό μέλλον, πάσα οικοδομή έφωδιασμένη 
διά καταφυγίου, έναντι των στερουμένων τοιούτου, 
σιροθύμως άπεδέχθησαν ταύτην. Τινές μάλιστα τού
των έζήτησοα/ μόνοι των καί δρους τεχνικούς με- 
Υαλυτέρας άντοχής των ύπό της Υπηρεσίας ήμών 
έπιβαλλομένων, παρά τήν μεγαλυτέραν, ώς έκ τού
του, δαπάνην, ήν θά ύφίσταντο.

Καί πράγματι, δέν άπέχομεν πολύ της ή μέρας, 
άπό της όποιας αΐ άνεν κοτταφυγ[ου οίκοδομαί θά 
εύρεθουν είς πολύ μειονεκτικήν θέσιν έναντι των 
έφωδιασμένων διά τοιούτου.

3
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Συνεπώς πας, μέλλων νά οίκοδομήση, έστω καί 
άν δέν Οποχρεουται παρά τοΟ ίσχόοντος ήδη μέ
τρου, έχει παν συμφέρον νά κατασκευάση, οίκειο- 
θελώς καί προθύμως, έντός του ύπογείου του κα- 
ταφύγιον, μή ύπολογίζων τήν έπΐ πλέον δαπάνην, 
ί^τις θά άπαιτηθη. Ή έπΐ πλέον μικρά αυτή δα
πάνη θά έξασφαλίστ) μίαν ήμερον τήν ζωήν της 
οίκογενείας του καί θά προσδώση είς την οικίαν 
του καί τώρα καί €τι μάλλον είς τό μέλλον, πολύ 
μεγαλυτέραν άξίαν. Τό καταφύγιον, άλλως τε, δέν 
είναι νεκρός χώρος, δύναται νά χρησιμοποιηθώ 
κάλλιστα καί έν καιρω ειρήνης διά διαφόρους οΐ- 
κιακάς άνάγκας, άρκεΐ νά μή διατρέχη κίνδυνον 
βλάβης καί νά είναι εΟκολος ή έκκένωσίς του.

*Ήδη θά έξετάσωμεν τό ζήτημα του κοτταφυ- 
γίου, δσον άφορα τάς όφισταμένας οίκοδομάς. Τό 
ζήτημα τούτο παρουσιάζει είς τήν λύσιν του άρκε- 
τάς δυσκολίας. Καταφύγια μέ τάς Απαιτήσεις ένός 
κανονικού καί άσφαλους καταφυγίου άπό άπό- 
ψεως στερεότητος καί άντοχής κατά όλοσώμων 
βομβών, £στω καί μικρού βάρους, δύσκολον είναι 
νά δημιουργηθουν είς όφισταμένας οίκοδομάς, έκ- 
τός έάν συντρέχουν εύνοΐκοΐ δροι των ύπογείων αύ- 
τών καί της δλης κατασκευής των.

Τό καταφύγιον είναι χώρος περίκλειστος, μέ 
τοιχώματα, δάπεδον καί όροφήν έκ σιδηροπαγούς 
σκυροδέματος (μπετόν άρμέ) καί πάχους άναλό- 
γως της έπιζητουμένης άντοχής δι* δλοσώμους 
βόμβας. Τά τρία ταυτα στοιχεία, τοιχώματα, όροφή 
καί δάπεδον, συνδέονται έκ κατασκευής κατά τρό-
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ιιον ώστε να άποτελουν £ν σύνολον (κλωβόν). Κου- 
<|>ώματα εξωτερικά 6έν έπιτρέπονται, έκτός δύο, 
της εισόδου έκ του έσωτερικου της οίκίας καί της 
εξόδου κινδύνου πρός τήν όδόν. ΈπΙ πλέον πρέ
πει νά πληρούν καί άλλους δρους κυβισμού καί 
Εσωτερικής διασκευής τούτων.

Πάντα ταυτα δυνάμενα εΰκόλως νά κατασκευα- 
σθουν καί μέ μικρών σχετικώς δαπάνην, εις οικίαν 
έκ θεμελίων κτιζομένην, παρουσιάζουν μεγάλας 
δυσχερείας, προκειμένου περί έκτισμένης οίκίας.

Ά λλα έπειδή ύπάρχουν χιλιάδες ήδη έκτισμέναι 
οίκίαι καί αί όποΐαι δέν είναι δυνατόν νά άντικα- 
τασταθουν διά νέων μετά κοχνονικου καταφυγίου, 
εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά δημιουργήσωμεν έντός αύ- 
τών ώς έχουν ήδη καί εις χώρον προσφερόμε- 
νον £ν κοααφύγιον. ΤοιοΟτον χώρον θά άναζητή- 
σωμεν κατά προτίμησιν έντός του ύπογείου. Τόν 
χώρον τούτον καί άναλόγως των διαστάσεων καί 
της οίκοδομικής καταστάσεώς του, διασκευάζομεν 
είς καταφύγιον, είτε δι* ένισχύσεως αύξάνοντες τά 
πάχη των τοίχων, της όροφής καί του δαπέδου του, 
€Ϊτε δι* ύποστηρίξεως της όροφής καί ένισχύσεως 
κατά τό δυνατόν αύτής και των άλλων στοιχείων, 
είτε τέλος έάν ή άνάγκη τό έπιβάλη καί δι* άπλής 
μόνον ύποστηρίξεως μέ ξυλίνους δοκούς, έξασφα- 
λίζοντες δι* δλας τάς περιπτώσεις, τήν στεγανό- 
τητα τούτου, διά φράξεως των περιττών κουφωμά
των, της άεροσταγους έφαρμογης των θυρών καί 
έμφράξεως των σχισμών, ρωγμών καί γενικώς πά- 
οης όιτης, δι* Τ)ς θά ήδύνατο νά είσέλθη άήρ.
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Ελλείψει ύπογείου έκλέγομεν προς διασκευήν 
διά καταφύγιον 2να κατάλληλον χώρον είς τό 
Ισόγειον.

Τά οΰτω δη μιουργούμενα, έντός των ύφισταμέ- 
νων οίκοδομών καταφύγια παρέχουν άσφαλή έπί- 
σης προστασίαν έκ των πολεμικών άερίων, ήτοι έξ 
ένός τόσον έκτεταμένου καί σοβαρού κινδύνου, ώς 
καί προστασίαν, άνάλογον μέ τήν άντοχήν αυτών 
και της δλης οίκοδομής, έκ των έκρηκτικών βομ
βών. Πάντως ή στερέωσις της όροφής τούτων, δι* 
ύποστηρίξεως πρέπει νά είναι τοιαύτη, ώστε νά δύ- 
ναται αϋτη νά κρατήση τά τυχόν έρείπια του όπε- 
ράνω αύτης μέρους της οικοδομής.

Δι* ένός τοιούτου έκ διασκευής οικογενειακού 
καταφυγίου, έπιτυγχάνομεν προστασίοα/ έκ των 
άερίων, των έρειπίων καί των θραυσμάτων των βομ
βών καί έξ αύτών άκόμη των πυρκαιών καί άνα- 
λόγως του τρόπου καί των μέσων της διασκευής 
τούτου. Δέν έπιτυγχάνομεν δμως προστασίοίν έξ 
όλοσώμων βομβών, δστω καί μικρού βάρους, 
έκτός έάν είναι δυνατόν ή 8λη διασκευή του 
νά καταστί] στερεωτέρα. Αλλά, ώς εΐπωμεν ήδη, ή 
σύμπτωσις του νά πέση όλόσωμος βόμβα έπ* σΰ- 
του τούτου του καταφυγίου δέον νά θεωρήται έλά- 
χιστα πιθοχνή.

Συνεπώς δύναται καί διά της καλής καί προσε
κτικής διασκευής ένός καταλλήλου χώρου όπό τάς 
ύψισταμένας οίκοδομάς ώς καταφυγίου νά έπιτευ- 
χθη μεγίστη προστασία διά τούς έν αύταΐς οΐ- 
κουντας.



Κατόπιν των λεχθέντων περί οΙκογενειακοΟ κα
ταφυγίου, πάντες οί Ιδιοκτηται υφισταμένων οίκο- 
δομων όψείλουν νά κοιτασκευάσουν ή νά δημιουρ
γήσουν εις τά ύπόγεια αύτών κοιταφύγια. Τά κα
ταφύγια ταΟτα, έφόσον ή οικοδομή προσφέρεται, 
δέον νά ώσιν τύπου ένισχυμένου καταφυγίου, έπι- 
τυγχανομένου, ώς εΐπομεν, δι’ αύξήσεως του πά
χους των τοίχων, της όροφής καί τοΟ δαπέδου, ή 
έν άνάγκη διά της στερεώσεως καί ύποστηρίξεως 
διά ξύλινων Ισχυρών δοκών. Έάν δέ τούτο δέν εί
ναι δυνατόν, όφείλουν άπαραιτήτως νά προβλέ- 
ψουν άπό τουδε, άφ’ ένός διά τήν συμπλήρωσιν ώρι- 
σμένων έλλείψεων του έκλεγέντος χώρου καί άφ’ 
έτέρου διά τόν εφοδιασμόν μέ δλα τά άπαιτούμενα 
μέσα, ύποστηρίξεως, έμφράξεως κλιι. διά τήν έν 
περιπτώσει άνάγκης, ταχίστην διασκευήν τούτου, 
ώς προχείρου οΙκογενειακοΟ καταφυγίου.

Πρέπει νά έχουν πάντες ύπ’ δψιν δτι δταν θά 
έπιστη ή στιγμή της άνάγκης ΰπάρξεως καταφυ
γίου, τότε θά είναι άδύνατος ή έξεύρεσις των άπα- 
ραιτήτων τεχνιτών καί ή προμήθεια των άπαιτου- 
μένων μέσων πρός δημιουργίαν τούτου. Διά τούτο 
ϊχουν έπιτακτικήν τήν ύποχρέωσιν νά έξασφαλί- 
σουν άπό τοΟδε, χάριν της προστασίας των καί της 
προστασίας των οίκογενειών των, δπως δήποτε 6ν 
κοααφόγιον, διασκευάζοντες τό ταχύτερον τόν πρός 
τούτο κοιτάλληλον χώρον της οΙκίας των.

ΤοιοιΟτα έκ διασκευής οίκογενειακά καταφύ
για, βπως χρησιμεύσουν ώς όποδείγματα, κατε- 
σκεύασε καί κατασκευάζει ή Υπηρεσία ήμών είς
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τάς μεγάλας πόλεις ύπό οίκήματα του Δημοσίου 
καί Ιδίως Σχολεία.

Ταυτα παραμένουν άνοικτά ώρισμένας ώρας 
Της ή μέρας, καθ’ δές δύναντσι οΐ πολίτου νά τά έπι- 
σκέπτωνται. Κοττάλληλον προσωπικόν καί άνηρτη- 
μέναι πινακίδες έξηγοΟν τόν τρόπον της κοιτσ- 
οκευής των καί χρησιμοποιήσεώς των. Ή δαπάνη 
Τούτων είναι σχετικώς μικρά. Πάντες οί κάτοικοι 
όψείλουν νά τά έπισκεφθοϋν καί να διασκευάσουν 
Τό ταχύτερον παρόμοια κοσταφύγια καί έντός των 
όΐκιών των.



IV

ΟΜΙΛΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

19 Αύγουστου 1938
Είς τήν σημερινήν 6μιλ(<αν μας θά όμιλήσωμεν 

περί τοΟ κινδύνου καί τοΟ τρόπου προστασίας έκ 
των ιτυρκαΐων, τοΟ πολεοδομικοΰ κινδύνου, των προ
σωπίδων καί τινων άλλων προστοττευτικών μέσων.

Ό  έκ των πυρκαϊων κίνδυνος είναι δ μεγαλύ
τερος έξ δλων των άπό τοΟ άέρος κινδύνων, δταν 
ό δΓ έμπρηστικών βομβών βομβαρδισμός κατεο- 
θύνεται κατά στόχων συγκειμένων έξ Ολικών εύ- 
φλέκτων ή καί έπιδεκτικών άναφλέξεως.

Διά τάς πόλεις, των όποιων αί οίκοδομαί περι
λαμβάνουν ύλικά άναφλέξιμα, καθίσκχται αύτό- 
χρημα τρομερός, λόγω τοΟ δυνιχτοΟ της δημιουρ
γίας συγχρόνως μεγάλου άριθμοΟ πυρκαϊών έξ 
ένός καί μόνου έναερίόυ βομβαρδισμού δι’ έμπρη
στικών βομβών.

Τάς ιϊυρκαΐάς ταύτας δέν είναι δυνοιτόν νά κα- 
Ταοβέση ί5λας ή Πυροσβεστική Υπηρεσία, δσον δή- 
ιίοτε καί βν αΰτη είναι ένισχυμένη καί καλώς ώρ- 
Υανωμένη. Διά τούτο αδται πρέπει, κοιτά τό δυνα
τόν, νά προλαμβάνονται έν ΐί) γενέσει των, διά της 
άμεσου κατασβέσεως της άναφλεχομένης έμπρη- 
στικής βόμβας. ΤσΟτο έπιτυγχάνεται ύπό των Ιδίων 
των κατοίκων και καθ' δν τρόπον διαλαμβάνουν αί
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όδηγίαι της Υπηρεσίας ήμών. Ά λλ’ έπειδή είναι 
άδόνοιτον νά προληφθοΰν δλαι αί τιυρκαΐαΐ καί συν
επώς καί ή έξάπλωσις τούτων, προβάλλει πάντοτε 
μέγ<χς καί τρομερός ό έκ των πορκαϊών κίνδυνος 
διά τάς πόλεις. Ό  κίνδυνος δμως οδτος θά ήδύ- 
νοιτο νά μετριασθή κοιτά πολύ, ή καί νά κσπαστή 
μηδαμινός, έάν αί οίκοδομαι άπετελοΟντο έξ όλι- 
κών όλιγώτερον εύφλέκτων ή καί άφλέκτων.

Συνεπώς οι μέλλοντες νά οικοδομήσουν Ιχουν 
πόα. συμφέρον νά άποφυγουν τήν χρησιμοποίησιν 
ύλικών ξύλινων καί Ιδίως τήν κατασκευήν κερα
μοσκεπών στενών, έπΐ ξύλινων σκελετών, προτι- 
μώντες τάς έκ πλακός έκ σιδηροπαγούς σκυροδέ
ματος τοιαύτας. ΑΙ έμπρηστικαί βόμβαι, πίπτουσαι 
έπΐ των κεραμοσκεπών στεγών, δ ς  δύνανται νά δια- 
περάσουν, μεταδίδουν δΓ αύτών, τήν πυρκαϊάν καί 
είς τήν λοιπήν οίκοδομήν.

ΟΙ ίχοντες ήδη οίκοδομήσει πρέπει, πρός τό 
Ιδιον οώτών συμφέρον, ώς καί τό γενικώτερον τοι- 
ουτον, νά μεριμνήσουν νά μειώσουν τά αίτια της 
εύκόλου άναφλέξεως των οίκοδομων των, άπομα- 
κρύνοντες έξ αυτών παν εϋφλεκτον ύλικόν καί πρό 
πάντων άντικαθιστώντες καί έφ’ δσον θά ήτο δυνα
τόν, τάς κεραμοσκεπεΐς στένας, δι’ έτέρων έξ όλι- 
κών άφλεκτων. Έ άν δέ τοΟτο είναι άνέφικτον, νά 
λάβουν άπό τουδε πάντα τά ύπό των σχετικών όδη- 
γιων όριζόμενα μέτρα πρός μετριασμόν των πιθα
νοτήτων του κινδύνου της πυρκαΐας.
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Κίνδυνος πολεοδομικός. — Ή  πολεοδομική ιταί- 
ζει μέγα ρόλον σήμερον ώς πρός τόν έναέριον κίν
δυνον. Οδτος είναι άνάλογος της πυκνότητος των 
οίκοδομών καί άντιστρόφως, άνάλογος των άνοι- 
κτών χώρον (πλοετειον, δδον, κήπον κλπ.). Οσον 
άραιώτεραι μετιαζύ τοον εΐνοιι οιΐ οίκοδομαί, οΐ δέ 
κοινοί χώροι μεγαλύτεροι, έπΐ τοσοΟτον καί 6 έκ 
των έκρηκτικών, έμπρηστικών καί τοξικών βομβών 
κίνδυνος είναι μικρότερος. Δηλαδή, προκειμένου 
περί του έναερίου κινδύνου, Ισχόει κςχΐ διά τάς πό
λεις ή άρχή της άρσιας τάξεως, δπως καί διά τούς 
μοιχητάς είς τό τιεδίον της μάχης. Καί πράγματι, 
δπως είς τό πεδίον της μάχης ή άροιιά τάζις έξοι- 
σφαλίζει μικράν τρωτότητα καί συνεπώς όλιγωτέ- 
ρας άπωλείας των μςχχητών, οΰτω καί είς τάς πό
λεις έξασφαλίζει μικροτέριχν τρωτότητα των οικο
δομών καί συνεπώς όλιγωτέρας άπωλείας των έν 
οιύταΐς οίκούντων. Τούτο είναι φανερόν, καθ’ δσον, 
λόγω της άραιάς τάξεως, δ μεγαλύτερος άριθμός 
των βομβών θά πίπτη έ-ιτί Ανοικτών χώρων. ΑΙ δέ 
έκρηγνοόμεναι πυρκαΐσί, είς μεμονωμένος σχετι- 
κώς οΙκίας, δυσκόλως θα μεταδίδωνται καί θά έξα- 
πλοΟνται είς μεγάλην έκτασιν της ιιόλεως. Έ πι 
■πλέον θά διευκολύνεται κατά πολύ, μέσω των άνοι- 
κτων χώρων καί ή διάλυσις των δηλητηριωδών άε- 
ρ(ων ύπό του πνέοντος άνέμου.

Διά τοΟτο, δσον άφορφί τήν Αντιαεροπορικήν 
"Αμυναν καί έν γένει τήν κατά των πυρκαΐών προ- 
στασίαν, συνιστώ μεν τάς οικοδομάς μετά κήπων, 
έπιτυγχανομένης ουτω σχετικής μετοίζυ των άτιο-
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στάσεως. Ταυτα βεβαίως δέν δυνανται νά ίσχύσουν 
διά τάς ύψισταμένας συνεχομένας ήδη οικοδομάς, 
άλλα θά ήδύνατο νά ληφθη σχετική πρόνοια, ύπό 
των άρμοδίων Γραφείων Σχεδίου Πόλεων και των 
πολεοδομικών Επιτροπών, διά τάς μελλούσας οΐ- 
κοδομάς καί Ιδία των έπεκτάσεων των μεγάλων 
πόλεων καί των πέριξ τούτων δημιουργουμένων 
συνοικισμών καί προαστε(ων.

Προσωπίδες. Ή προσωπίς είναι έπίσης §ν μέ
σον προστασίας άσφαλές, έναντίον δλων των μέ
χρι τουδε χρησιμοποιηθέντων έν πολέμω αερίων.

Ά λλα καί διά νέα άκόμη άέρια, τό διηθητικόν 
αυτής κυτίον, δι* οδ άπολυμαίνεται ό εΐσίτνεόμενος 
ύπό του άνθρώπου Ατμοσφαιρικός άήρ, παρέχει 
λόγω των έν αύτω περιεχομένων ουσιών, πάσαν 
πιθανότητα προστασίας. Ή προσωπίς δπως δι* έκα
στον στρατιώτην άποτελεΐ έξάρτημα του όπλισμου 
του, ούτως είναι άπαραίτητος, έν καιρω πολέμου, 
καί δι* Εκαστον πολίτην, οίκουντα έντός εύπαθών 
στόχων, (πόλεις, έργοστάσια κλπ.), ή καί πλησίον 
τούτων. Τυγχάνει δέ άπολύτως Απαραίτητος δι* 
δσους, λόγω της έργασίας των, ή τής έν τη *Αερα- 
μύνη ύπηρεσίας των, (ένεργόν προσωπικόν Παθη
τικής καί Ενεργού ’Αεραμύνης), είναι όποχρεωμέ- 
νοι νά παραμένουν έκτός καταφυγίου. Δι* δοους θά 
καταφύγουν είς άσφαλη καταφύγια θά ήδύνατο ή 
προσωιιΐς νά λειψή. *Αλλά διά τό ένδεχόμενον μιας 
βλάβης του καταφυγίου καί τόν κίνδυνον της εΐ- 
σόδου έντός αυτου μολυσμένου άέρος, ή καί του
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έξαναγκασμοΰ νά έξέλθουν τούτου οΐ έντός αύ- 
του, συμφέρον έχουν καί οδτοι νά έφοδιοισθοΰν διά 
προσωπίδων, ή τούλάχιστον δσοι τούτων θά ήδύ- 
ναντο.

Επομένως πάντες οί προοριζόμενοι νά Ιιαρα- 
μείνουν έκτός κοααφυγίων είναι όποχρεωμένοι νά 
έφοδιασθουν διά προσωπίδων. Διά τούς λοιπούς, 
οίτινες θά καταφύγουν είς καταφύγια καί οί όποιοι 
θά άποτελουν καί τόν δγκον τοΟ άμάχου πληθυ
σμού, ό διά προσωπίδων εφοδιασμός των δέν είναι 
ύποχρεωτικός. Οδτος θά έξαρτηθή πρός τούτοις 
καί έκ τοΰ βαθμού άσφαλείας καί ιδίως στεγανό- 
τητος τοΟ καταφυγίου. Τό νά έφοδιασθουν δμως 
πάντες οί δυνάμενοι διά προσωπίδων πλεονεκτικόν 
καί συμφέρον θά είναι διά παν ένδεχόμενον. Πάν
τως τά Ανεξάρτητα Ιδρύματα(ΒιομηχοινΙαι, Τρά- 
πεζαι καί λοιπαΐ έπιχειρήσεις) όφείλουν νά έφοδιά- 
σουν τό προσωπικόν τούτων διά προσωπίδων.

ΑΙ προσωπίδες είναι δύο είδών: ΣτρατιωτικαΙ 
καί Πολίτικα!, διαφέρουσαι μεταξύ των κυρίως 
Κίχτά τήν διάρκειαν της ένεργείας των. Αί ιτολιτι- 
καΐ είναι ,άπλούστεραι καί εύθηνότεραι. Μέχρι τοΟ- 
δε αδται εΙσήγοντο έκ του έξωτερικοΟ. *ΑΚό τίνος 
χρόνου δμως ήρχισε ή κατασκευή τούτων καί έν 
Έλλάδι ύπό του έν Καλλιθέα Εργοστασίου της 
Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας €Ε.Κ.Α.Π.».

Λίοιν συντόμως ύττόσχεται ή Εταιρεία αΰτη νά 
παρουσιάση προσωπίδας είς μεγάλας ποσότητας 
ιτβός εφοδιασμόν τον ύττοχρεουμένων ή καί βουλο- 
μένων νά προμηθευθοΟν τοιαύτοις.
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Καταβάλλονται Ίΐροσπάθειαι δπος ή τιμή τού
των όριαθτ) δσον τό δυνοττόν εύθηνοτέρα. ΈπΙ πλέον 
μελετάται ύπό της Υπηρεσίας ήμών καί ό καθορι- 
σμός ένός τύπου λαϊκής προσωπίδος κατά πολύ εύ- 
θηνοτέρας τον (ίχλλοον ιτροαωττίδοον.

Ούδέν είδος Παθητικής Άεραμύνης καί συνεπώς 
καί αι προσωπίδες θά έκτίθενται πρός πώλησιν, 
6νευ προηγουμένου αύστηρου έλέγχου παρά Ε π ι
τροπής έξ ειδικών άξιωματικών, διατιιστουμένου 
δι είδικής σφραγΐδος έπΐ των όλικων.

Επί του σημείου τούτου έφιστώ Ιδιαιτέρως τήν 
προσοχήν του κοινού* ούδέν είδος Παθητικής *Αε- 
ραμύνης νά προμηθεύηται, έάν τούτο δέν φέρη τήν 
σφροχγϊδα της Επιτροπής Ελέγχου. Προκειμένου 
περί προσωπίδων οΐ προμηθευταί θά ύποχρεωθουν 
νά διδάσκουν συγχρόνως είς τούς προμηθευσμέ- 
νους, διά κοτταλλήλου καί ήσκημένου προσωπικού 
των καί τήν καλήν χρησιμοποίησιν τούτων.

Επίσης, δι* ώρισμένον ένεργόν προσωπικόν της 
Παθητικής Άεραμύνης, θά χρειασθουν καί είδικά 
προστατευτικά ένδύματα, πρός προστασίαν του σώ
ματος έναντίον των χημικών καυστικών ουσιών, 
καί κυρίως του ύπερίτου.

Εφοδιασμός διά  των Απαραιτήτων φαρμά- 
κων» χλχοραοβεστίου, έργαλείων κλπ· — Α παραί
τητον έπίσης τυγχάνει, δπως έκάστη οΙκογένεια 
ίχε ι έφοδιασθή άπό του καιρού της εΙρήνης μέ 
ώρισμένα φάρμακα» έργαλεΐα καί άλλα προστα
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τευτικά μέσα, τα όποια όρίζουν αί έκδοθεΐσαι 
όδηγίαι.

Τά φάρμακα τοποθετούμενα είς μικρόν κιβώ
τιου καί έξηλεγμένα ύπό της άρμοδίας Επιτρο
πής, θά άιτοτελοΟν §ν μικρόν καί στοιχειώδες φαρ- 
μακεΐον δι’ έκάστην οικογένειαν καί ήτις δέν πρέ
πει νά τά χρησιμοποιή έν καιρω εΙρήνης δι’ ούδε- 
μίοιν Ανάγκην, έκτός έάν πρόκειται νά άντικοττα- 
στήση ώρισμένα έξ αύτών διά νέων τοιούτων.

Επίσης άπαραίτητος είναι 6 έφοδιασμός έκά- 
στης οίκογενείας διά μικρας ποσότητος χλωρασβέ- 
στου, του μόνου εύθηνου μέσου άπολυ μάνσεως του 
ύπερίτου, ώς καί άμέσου θεραπείας τούτου.

Ή παραγωγή της θά άρχίση λΐεχν προσεχώς 
καί έν Έλλάδι καί είς μεγάλας ποσότητας ύπό 
έργοστασίου, Ελληνικής έταιρείας, ίδρυομένου 
είς τόν κόλπον της Έλευσΐνος.

Προστασία των έκτός των πόλεων. — "Οσοι εύ- 
ρεθοΟν έκτός των πόλεων μακράν κοιταφυγίων καί 
&νευ προσωπίδων, διά τήν έκ των πολεμικών άε- 
ρίων προστασίαν των, πρέπει νά κοιταφεύγουν πρός 
τά ύψηλότερα σημεία του έδάφους, κσχθ’ δσον τά 
δηλητηριώδη άέρια, ώς βαρύτερα του άέρος, κα
τέρχονται είς τά χαμηλότερα καί νά κατευθύνων- 
ται άντιθέτως της διευθύνσεως του πνέοντος άνέ- 
μου, έν Ανάγκη κοιλύπτοντες τούς ρώθωνας καί τό 
στόμα μέ τό μοη/δήλι των ή καί οίονδήποτε άλλο 
ύφασμα καί εί δυνατόν βρεγμένο.
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Προκειμένου δέ περί έκρηκτικών βομβών, νά 
κοττακλίνωνται κατά γης καί κατά προτίμησιν πλη
σίον τοίχων ή βράχων, ή νά εισέρχονται έντός τά
φρων καί εκσκαφών του έδάφους.

Αύτά είναι τά κυριώτερα μέτρα καί μέσα Πα
θητικής Άεραμύνης καί αυτοπροστασίας, τά όποια 
άπαραιτήτως Μκαστος καί έν τω κύκλω της άρμο- 
διότητός του, όφείλει άπό τοΟδε νά λά6η.

Πολλοί θέλοντες νά δικαιολογήσουν τήν Αδια
φορίαν των καί τήν άδράνειάν των, ώς ιχρός τήν 
λήψιν τούτων, Ισχυρίζονται δτι «καλόν είναι νά μή 
γίνη πόλεμος καί δτι σαν θά γ[ντ] δλα αύτά είναι 
περιττά, ώς μή έχοντα τήν δύναμιν νά τούς προστα
τεύσουν».

Ή δικαιολογία των αυτή είναι μοιρολατρική καί 
άβάσιμος. Β ε β α ί ω ς ,  πλήρης καί άπόλυτος Ασφά
λεια έκ του έναερίου κινδύνου δέν δύναται νά ύπάρ- 
ξη, δπως δέν δύναται νά ύπάρξη τοιαύτη καί διά 
τούς οτροττιώτας έν τη μάχη. Άλλ* δπως αΐ άπώ- 
λειαι των στροοτιωτών περιορίζονται τά μέγιστα 
διά της ύπό του έδάφους προστασίας τούτων καί 
λοιπών άλλων προστατευτικών μέσων, οΰτω καί 
διά τό έσωτερικόν καί τόν όόμοίχον πληθυσμόν αΐ 
ζημίαι καί αΐ άπώλειαι θά περιορισθουν είς τό έλά- 
χιστον, έάν έκ παραλλήλου μέ τό Κράτος, οί Δήμοι, 
τά  Ανεξάρτητα Ιδρύματα, αΐ διάφοροι Όργανώ- 
σεις καί πάντες οί πολΐται καί έκαστος διά λογα
ριασμόν του λάβη τά Αντίστοιχα μέτρα άμύνης καί 
προστασίας κατά των έναερίων έπιθέσεων.
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Τό Καταφυγιον, λόγου χάριν, διά μίαν οικογέ
νειαν είναι δτι καί £ν χαράκωμα ή £ν όχυρόν διά 
τους στρατιώτας του μετώπου.

Καί έάν οί υπερασπιοταί ένός άχυρου, παρ* δ- 
λον τόν σφοδρόν καί συνεχή βομβαρδισμόν τούτου 
παρά του Αντιπάλου πυροβολικού, σώζονται, κατά 
πολύ μείζονα λόγον θά σωθούν οί έν τω καταφυ
γ ή  καταφεύγοντες, δπου τόν μόνον σοβαρόν κίν
δυνον, τόν όποιον διατρέχουν είναι ό έκ της πτώ
σεως όλοσώμου βόμβας έπ* αύτου του καταφυγίου 
καί Ικανής συγχρόνως νά τό διαπεράση. Αλλά ή 
σύμπτωσις, ώς εΐπομεν, του νά πέση μία έκρηκτική 
βόμβα έπ* αύτου τούτου του καταφυγίου πρέπει 
νά θεωρήται, δν μή άπίθανος, πάντως δμως σπα- 
νιωτάτη, δεδομένου δτι καί ό όπό του άεροπλάνου 
μεταφερόμενος άριθμός έκρηκτικών βομβών είναι 
μάλλον περιορισμένος.

"Αλλως τε, ή μεγίστη χρησιμότης καί άποτελε- 
σματικότης των μέσων Παθητικής Άεραμύνης διε- 
πιστώθη καί διαπιστουται όλοέν έκ των ΐ^δη διεξα- 
γομένων πολέμων έν Ισπανία καί "Απω Ανατολή.

Έ ν άρχη αΐ άπώλειαι του άμάχου πληθυσμού, 
τόσον έν 'Ισικχνία, δσον καί Ιδίως έν Κίνα ήσοχν 
τρομακτικαί. Κρατική όργάνωσις Άεραμυνης δέν 
όπηρχεν. Οί κάτοικοι των βομβαρδιζομένων πό
λεων, στερούμενοι παντελώς των μέσων αυτοπρο
στασίας καί άγνοουντες καί αύτούς τούς στοιχει
ώδεις κοα/όνας τηρητέας στάσεως καί πειθαρχίας 
κατά τήν διάρκειοχν των άερεπιθέσεων, έξεχύνοντο 
πανικόβλητοι είς τάς όδούς καί τότς πλατείας,
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σπεύδοντες δπως έξέλθουν των πόλεων, δπου καί 
άπεδεκατίζοντο ύπό των θραυσμάτων των βομβών 
καί των συντριμμάτων καί έρειπίων των κρημνι- 
ζομένων οίκιών.

Ύπό τήν κοτταθλιπτικήν πίεσιν αύτης πλέον της 
προτγματικότητος καί της άνάγκης ήρξατο έσπευ- 
σμένως ή λήψις μέτρων Παθητικής Άεραμύνης καί 
προστασίας καί Ιδίως ή κοιτασκευή καταφυγίων, 
τόσον έκ μέρους των Κροιτικών Αρχών, δσον καί 
έκ μέρους των κατοίκων.

Καί έφ’ δσον συνεχίζονται καί συμπληρουνται 
τά  μέτρα ταΟτα, έπΐ τοσουτον καί αί άπώλειαι του 
άμάχου πληθυσμού καθίσκχνται όλιγώτεραι.ΕΙς 
ώρισμένας πόλεις, δπου ή λήψις των μέτρων της 
Παθητικής Άεραμύνης ύπηρξε πληρεστέρα, αί ά- 
πώλειαι ήσοιν καί είναι έλάχισται.

"Ηρκεσε ή τοποθέτησις όλίγων σειρήνων είς τήν 
Κσχντώνα καί &λλας Κινεζικάς πόλεις, δι’ <5ν νά ει
δοποιούνται οΐ κάτοικοι έγκαίρως περί του έπερ- 
χομένου κινδύνου καί νά σπεύδουν είς καταφύγια 
ή καί άλλους χώρους παρέχοντας προστασίαν, διά 
νά έλαττωθουν τά μέγιστα αί άπώλειαι τούτων.

Ό  Γάλλος Στροστηγός Απηοηςβικί, δστις πα- 
ρηκολούθησεν είς τήν Κυβερνητικήν Μσπανίοιν έκ 
του πλησίον τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις, είς μίοιν 
περισπούδαστου μελέτην του «6 Πόλεμος της * Ισπα
νίας* καί προκειμένου περί της δράσεως της άντι- 
πάλου άεροιιορίας άναφέρει:

«ΕΙς τούς Κυβερνητικούς δέν μένουν πλέον, είμή 
δύο Χύσεις, έάν ή έπέμβασις των Μεγάλων Δυνά-
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μεων δέν θέση τέρμα εις τούς βομβαρδισμούς των 
άνοχυρώτων πόλεων — ή νά κατασκευάσωσι πο
λυάριθμα στέγαστρα (δηλαδή καταφύγια) εις τά 
μετόπισθεν, ώς γίνεται εις τά πρόσω, ή νά έπιχει- 
ρήσουν έναντίον των Βαλεαριδών συνδεδυασμένην 
έπίθεσιν Στρατού, Στόλου καί Αεροπορίας».

Είναι δέ αί Βαλεαρίδες βάσις καί όρμητήριον 
της άντιπάλου Αεροπορίας.

"Αλλοι έπίοης περισσότερον αισιόδοξοι καί θέ- 
λοντες νά δικαιολογήσουν καί οδτοι τήν άδιαφο- 
ρίαν καί τήν άδράνειάν των, προβάλλουν ώς έπιχεί- 
ρημα τό δτι «δέν θά γίνη πόλεμος καί συνεπώς 
περιττά είναι καί τά μέτρα Παθητικής Άεραμύ- 
νης>.

Καί οΐ οΰτω σκεπτόμενοι διαπράττουν μέγα 
σφαλμα.

Πρώτον διότι οΐ πόλεμοι δυστυχώς πολύ δύσ* 
κολον, &ν μή άδόνατον, είναι νά λείψουν μεταξύ 
των άνθρώπων, καί δεύτερον διότι έάν θέσωμεν 
ώς βάσιν τό δτι «δέν γίνεται πόλεμος» τότε περιττή 
θά ΐ)το καί πασα άλλη πολεμική προετοιμασία ή 
Αμυντική όργάνωσις.

Καί συνεπώς οΐ Στρατοί της ξηρας, της θαλάσ
σης καί του άέρος, ώς καί τά διάφορα όχυρωμα- 
τικά Μργα θά ήσοχν περιττά. Έ ν τούτοις δλα τά 
Κράτη σήμερον διαθέτουν δισεκατομμύρια όλό- 
κληρα διά τήν πολεμικήν των παρασκευήν καί διά 
τάς όχυρώσεις τον συνόρων των.

Τούτο δηλοΐ δτι ό πόλεμος είναι πάντοτε πιθα
νός. Συνεπώς καί ήμεΐς πρέπει νά τόν θεωρουμεν ώς

4
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τοιουτον καί μάλιστα £τι περισσότερον, ώς έτακεί- 
μενον, διότι τότε μόνον θά δυνηθώμεν νά εύρεθώ- 
μεν έγκαίρως έτοιμοι και νά άμυνθώμεν κατά των 
κινδύνων τούτων.

Έ άν άποφύγωμεν τον πόλεμον, τούτο δεν ση
μαίνει δτι ειργάσθημεν ή δτι έδοπκχνήσαμεν με
γάλα χρηματικά ποσά έπΐ ματαίω, χάριν της Πα
θητικής Άεραμύνης. Τούνοεντίον μάλιστα πρέπει 
νά έχωμεν υπ δψιν μας δτι ή πολεμική προπαρα- 
σκευή, εις την όποιαν υπάγεται καί ή όργάνωσις 
της Παθητικής Άεραμύνης, είναι έκείνη ή όποια 
κυρίως θά έξασφαλίστ) την ήσυχίοτν καί τήν ειρή
νην έν τη Χώρα ήμών, δεδομένου δτι καί δλα τά 
άλλα Κράτη μετά σπουδής και δραστηριότητος 
έξοπλίζονται.

"Αλλως τε, ή όργάνωσις της Παθητικής Ά ερα
μύνης δέν άφορα μόνον τό παρόν, άλλα καί τό μέλ
λον καί μάλιστα τό διηνεκές μέλλον, καί συνεπώς 
παν δ,τι συντελεΐται ύπέρ της Παθητικής Άεραμύ
νης, θά Ισχύση και διά τώρα καί διά πάντοτε. Διά 
δέ των λαμβανομένων καί συνεχώς συμπληρουμέ- 
νων μέτρων Παθητικής Άεραμύνης, έξασφαλίζο- 
μεν δχι μόνον τήν Ιδικήν μας προστασίαν, άλλά 
καί των μελλουσών Ελληνικών γενεών καί πρό 
παντός τούτων, έάν ληφθη υπ* δψιν δτι ό έναέριος 
κίνδυνος άρξάμενος μόλις πρό δλίγων έτών, βαί
νει καί θά βαίνη συνεχώς αυξανόμενος, ή δέ όργά- 
νωσις της Παθητικής Άεραμύνης δέν είναι ζήτημα 
όλίγου χρόνου, άλλά είναι ζήτημα χρόνου μακρου 
καί δαπανών κολοσσιαίων.



Τύαοις : «ΠΥΡΣΟΥ» Λ. Ε.


