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ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ή γνώμη των αρχαίων, δτι ή μηχανική δεν είναι, άξια ελευθέρου και μορφω
μένου άνθρωπου, διατηρείται ακόμη και κατά τον Μεσαίωνα. Μόνη ή ιπποσύνη 
εθεωρείτο ως επάγγελμα αξιοπρεπούς άνθρωπου. Εις το Γαλλικον λεξικον του 1680 
εις την λέξιν «μηχανική» άπαντώμεν τα έξης : «ή λέξις αντιτίθεται προς έλευθέ-
ριον καί τιμημένον» και κατωτέρω, «εις μεταφορικήν χρήσιν δήλοι το ταπεινόν, 
το άσχημον καί ήκιστα άρμόζον εις άξιότιμον καί έλευθέριον άνδρα». 

Αΰτη ήτο ή επικρατούσα ακόμη τότε γνώμη. 
'Αλλ' ή ακατάβλητος δύναμις της ανάγκης, μητρός πάσης εφευρέσεως πρα

κτικής, τήν οποίαν περιφρόνησεν ό 'Αρχιμήδης (εμπνευσμένος από τάς κρατούσας 
'ιδέας τών φιλοσόφων της εποχής, άπεστρέφετο τήν κατασκευήν μηχανών δια πρα
κτικούς σκοπούς, ως άναξίαν αληθινού φιλοσόφου, έπιστήμονος), βαθμηδόν άρ
χισε να επιβάλλεται. 

Ούτω πλησίον τών αριστουργημάτων καί επινοήσεων τών τεχνιτών τα δργανα 
του πολέμου, ως εικός, δέν καθυστερούν εις πρόοδον, π. χ. το ύγρόν Έλληνικον 
πυρ του Καλλινίκου, τα βρούντζινα πυροβόλα, ή πυρΐτις ήτις εμφανίζει κολοσ-
σιαίαν εν τη μικρά της ποσότητι δύναμιν κ.τ.λ. Της νέας αυτής κατευθύνσεως 
κυριώτερος εκπρόσωπος είναι ό Roger Bacon ό αποκληθείς Doktor mirabilis. 
Ριζοσπάστης άποστρεφόμενος τήν δογματικήν καί σχολαστικήν φιλοσοφίαν (αντι
θέτως προς τον Άριστοτέλην ούτος θεωρεί τα φιλοσοφικά προβλήματα ως λιμνά
ζοντα εν στασιμότητι καί Οτι μόνη ή τεχνική μεταμορφώνει συνεχώς τήν ζωήν) 
προτρέπει καί παρακινεί προς τον πειραματισμόν. 

«Άς μή μιμούμεθα. λέγει, τήν άράχνην ή οποία υφαίνει τον ίστόν της εκ της 
ιδίας αυτής ουσίας, άλλα τήν μέλισσαν ή οποία μεταβάλλει είς μέλι τους χυμούς 
πού μαζεύει άπο τα άνθη». 

Το φωτεινον τών ιδεών του εδρεν είς το τέλος τήν άνταμοιβήν του εις το σκό
τος της φυλακής, δπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, με τήν κατηγο-
ρίαν δτι έ^ιδασκεν υπόπτους νεωτερισμούς. 

Βραδύτερον μεγάλοι φιλόσοφοι του 17ου αιώνος άπηλλαγμένοι του μεσαιωνι
κού σχολαστικισμού μέ υψηλήν μαθηματικήν μόρφωσιν, ώς οί Descartes καί Leibnitz, 
αναγνωρίζουν τήν μεγάλην άξίαν τών μηχανών δια τήν πρόοδον καί το καλόν της 
άνθρωπότητος καί τήν ενισχύουν παντοιοτρόπως. 

Είναι γνωστόν δτι, πάσα νέα μεγάλη έφεύρεσις μεταβάλλει τάς συνθήκας της 
ζωής καί ανοίγει νέας λεωφόρους εφαρμογής. Τα αυτοκίνητα άπήτησαν τήν κατα
σκευήν νέων ευρύτερων λεωφόρων. Ή άνάπτυξις τής συγκοινωνίας ενίσχυσε τον 
τουρισμόν. Το χρήμα μετακινείται μέ τον αυτόν ρυθμόν. Είς τήν έξαφάνισιν τής 
ανεργίας συντελεί τα μέγιστα δυστυχώς καί ό πολεμικός οργασμός τών τελευ
ταίων ετών άπορροφών μέγα μέρος τών άνεργων. 

Π αραμένει ούχ ήττον καί μία βαρεία μομφή κατά τών άενάων εφευρέσεων καί 
τελειοποιήσεοιν τών μηχανών, ή οποία κάτακραυγάζεται ιδίως σήμερον κατά τών 
χημικών. Αϊ εφευρέσεις σας, λέγουν, σπείρουν τον θάνατον, τροφοδοτούν τους πο
λέμου; ! Ή μομφή δέν είναι νέα. Είναι παλαιά δσον καί οί πόλεμοι. 

Τί χρησιμεύει πλέον ή παλληκαριά ; ώδύρετο ό 'Αρχίδαμος ό υιός του βασι-
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λέως 'Αγησιλάου, εις την θέαν του πρώτου καταπέλτου καταφθάσαντος εκ Σικελίας. 
Τι θά έλεγε σήμερον δια τάς άτομικάς βόμβας, τους πυρηνικούς κώνους, τα 

υπερηχητικά αεροπλάνα, τα άσφυξιογονα, τάς έκρηκτικάς παγίδας, τα αυτόματα 
δπλα, τά υποβρύχια, τάς νάρκας, πυροτεχνήματα θανατηφόρα προωρισμένα να φω
τίσουν την άνθρωπίνην αθλιότητα και κακοδαιμονίαν. 

Την έφεύρεσιν των υποβρυχίων εϊχεν αποστέρξει και άπαρνηθή, ώς πρόξενον 
μόνον του κάκου καί του ολέθρου, ό μεγαλομανής μηχανικός καΐ θερμός υπέρμα
χος της μηχανής όσον καί διάσημος ζωγράφος Leonardo da Vinci, δστις είς το 
σημειωματάριόν του γράφει «<Διά ποιον λόγον δεν περιγράφω τον τρόπον πού 
γνωρίζοο να τρέχω υπό το ύδωρ επί όσας ώρας ημπορώ να μένω χωρίς τροφήν ; 
Έ ά ν δεν το καθιστώ γνωστόν καί δεν το διαδίδω, το πράττω φοβούμενος την κα-
κίαν τών ανθρώπων, οί όποιοι θά το έχρησιμοποίουν δια να δολοφονούν εις τα 
βάθη της θαλάσσης, δ'.ανοίγοντες τα πλοία καί βυθίζοντες αυτά καί τα πληρώ
ματα των». "Οντως θλιβερά προφητεία !! "Αλλοι δμως έπεκρότουν την τελειοποίη-
σιν τών πολεμικών μηχανών, διότι δι' αυτών αμύνεται ό πολιτισμένος άνθρωπος 
κατά του μεγάλου πλήθους τών απολίτιστων. 

Ό Αριστοτέλης άπεκρίνατο είς ερωτήσαντα αυτόν την γνώμην του περί τών 
νέων πολεμικών μηχανημάτων οΰτω : «μαζί μέ τα τείχη, είναι πολλάκις ή τελευ
ταία προσφυγή είς την γενναιότητα κατά του αριθμού». Εις τα πυροβόλα οφεί
λεται πρωτίστως ή κατάρριψις της δυνάμεως του φεουδαλισμού. 

Ό μέγας φιλόσοφος καί μαθημανικος Γοδεφρΐδος Γουλιέλμος Leibniz (1646— 
1716) υπολογίζων τάς προόδους της μηχανικής ώς προς τήν άνακάλυψιν τών πυ
ροβόλων λέγει : «Αυτά τα θεωρώ μάλλον ώς δώρον της άγαθότητος του θεοϋ 
ντάρα της οργής αύτου, διότι αυτά κυρίους συνέτεινον εις τήν άναχαίτισιν του χει
μάρρου τών 'Οθωμανών, ό όποιος έκινδύνευσε να πλημμυρίση τήν Εύρώπην, καί 
είς αυτά έλπίζομεν μίαν ήμέραν, να έξαγάγωμεν μέρος του λαοϋ αυτού έκ τοΰ 
σκότους καί της βαρβαρότητος, δια να απολαύσουν μεθ* ημών τήν χαράν τίμιας 
ζωής καί τήν γνώσιν τοΰ αγαθού, αποδίδοντες είς τήν Ελλάδα μητέρα τών επι
στημών καί είς τήν Άσίαν, μητέρα της θρησκείας, τα αγαθά τα όποια είς αύτάς 
όφείλομεν». 

'Οπωσδήποτε το να έπιρρίπτωμεν τα κακά τού πολέμου είς τους μηχανικούς 
ή χημικούς, είναι ώς να καταδικάζωμεν δια τον φόνον τήν μάχαιραν καί δχι τον 
δολοφόνον. Δυνάμεθα μέ τήν άξίνην να φονεύσωμεν αντί να καλλιεργήσωμεν τήν 
γήν. Μέ τα φάρμακα να δηλητηριάσωμεν αντί να θεραπεύσωμεν. Τήν μόρφωσίν 
μας δυνάμεθα δια του δπλου τοΰ λόγου να χρησιμοποιήσωμεν διά τήν ένίσχυσιν 
τοΰ καλοΰ ή καί τοΰ κακοΰ, αναλόγως της διαθέσεως μας. 

Δεν είναι ή πυρΐτις, ό ύπερίτης ή ή ατομική ενέργεια καί άλλαι μεγάλαι εφευ
ρέσεις αϊ όποΐαι φονεύουν, άλλ' è προπατορικός άγριάνθρωπος πού κατοικεί ακόμη 
είς τήν ψυχήν μας. "Ηδη ό γνωστός ποιητής καί ουμανιστής Franzesko Petrarcha 
( 1304—1374) εξηγείρετο κατά τών συγχρόνων του, διότι τάς ανακαλύψεις, αϊ 
όποΐαι είχον ^ίνζι δια τήν ύπεράσπισιν της ελευθερίας της πατρίδος, τάς μετεχει-
ρίζοντο δια να καταστρέψουν καί υποδουλώσουν ελευθέρους λαούς. 

Δεν θά έπικρίνωμεν βέβαια τον Pasteur διότι άνεκάλυψε τά βακτήρια καί 
έσωσε καί σώζει μυριάδας ανθρώπων, πολύ περισσοτέρους άφ' δσους οί πόλεμοι 
θανατώνουν, διά τον λόγον δτι διά της καλλιέργειας των δύνανται να εξαπολύ
σουν τρομερός επιδημίας εις τον έχθρόν. 

Ό Nobel εφεύρε τήν δυναμίτιδα μέ τήν οποίαν διετρήσαμεν τάς "Αλπεις, (άλ
λοι τήν έχρησιμοποίησαν διά τήν έξόντωσιν τοΰ ανθρωπίνου γένους) καί διαμαρτυ
ρόμενος διά τήν κακήν χρήσιν της εφευρέσεως του, κατέλιπε τά εξ αυτής κερδη-
θέντα εκατομμύρια του δια τήν πρόοδον της καθαρας επιστήμης. 
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Μέ την επιστήμην και πάλιν καταφεύγομεν δια να εΰρωμεν το άντίδοτον, ευ
θύς ώς νέον τι δπλον θανάτου έπινοηθή. *Η επιστήμη καΐ πάλιν επινοεί νέας εφευ
ρέσεις έξουδετερούσας την κακήν χρήσιν των επινοημάτων της. 

Εις τάς ρουκέτας των αεροπλάνου αντιτάσσει τους αντιαεροπορικούς πυραύ
λους, εις τα άρματα εφόδου, τα αντιαρματικά δπλα, εις τα άσφυξιογόνα, τήν 
άντιασφυξιογόνον προσωπίδα μέ ένεργον άνθρακα κ.τ.λ. 

Πολλάκις λέγεται δτι, ή επιστήμη ή όποια εμπνέει τους έφευρέτας, μας απο
μακρύνει από τήν θρησκείαν και μας φέρει καθ' ήμέραν πλησιέστερα προς τον 
ύλισμόν, χαλαρώνουσα τους ηθικούς δεσμούς της άνθρωπότητος καΐ πληγώνουσα 
τήν ίδεολογίαν. 

Ώ ς προς το πρώτον το όποιον ίσχυρίσθησαν συχνά έρασιτέχναι της επιστήμης 
θεολόγοι ή καί ακόμη επιστήμονες έπιζητοΰντες άνοήτως να φέρουν σύγχυσιν εις 
τους δύο μεγάλους, άλλ' ανεξαρτήτους αυτούς κλάδους της πνευματικής ημών 
υποστάσεως, άφί\ομεν τον Roger Bacon να άπανιήση. Καί ό μέγας αυτός φιλό
σοφος καί φυσιοδίφης τον όποιον προηγουμένως εν βραχεί εσκιαγραφήσαμεν, ευ
σεβής μοναχός καί φωτισμένος ίεροκήρυξ, άπαντα : «Όλίγη επιστήμη απομακρύ
νει τον θεόν, πολλή τον επαναφέρει». 

Δέν Ιχομεν τήν άπαίτησιν βέβαια άπο τήν μηχανήν ν* άντικαταστήση το εύαγ-
γέλιον, οΰτε άπο τον επιστήμονα τον ιεροκήρυκα. Ουδέποτε θ' άνακαλυφθή μη
χανή διδάσκουσα τήν εύσέβειαν ή τήν τιμιότητα. Ή ηθική έπίδρασις της επιστή
μης δεν γίνεται δια κηρύγματος ή διδασκαλίας, είναι αφανής καί ενεργεί βαθύ
τερα καί άσυνειδήτως έπί του άνθρωπου. Δέν είναι επίσης λογικον να ζητώμεν 
άπο τάς θετικάς επιστήμας —διότι κατ' αυτών ρίπτονται τα βέλη— τών όποιων 
ή άνάπτυξις δέν αριθμεί περισσότερον τών δύο αιώνων να εξαφανίσουν δλα τα κα-
κοποιά υπόλοιπα, δσα άταβιστικαί παραδόσεις καί κληρονομικά! επιδράσεις ένε-
στάλαξαν εις το ύποσυνείδητόν μας. 

Άλλα μήπως το κατώρθωσεν ή φιλοσοφία καί αϊ άφηρημέναι έπιστήμαι, τών 
οποίων ή άνθησις χρονολογείται άπο δύο καί ήμισυ χιλιετηρίδων ; 

ΑΙ θετικαί έπιστήμαι μας συνηθίζουν να βλέπωμεν τα πράγματα δπως είναι 
καί οχι δπως έπιθυμουμεν να είναι. Οι προσπαθουντες να αποτρέψουν το βλέμμα 
άπο τήν πραγματικότητα κατήγοροι τών θετικών επιστημών μεταφυσικοί, αισθη
σιακοί, ή μυστικισταί, δημιουργουντες τουναντίον πνεύματα στενά ή ψευδαισθη
σιακά, καταλήγουν πολλάκις εις χιμαιρικούς ιδεολόγους ή δραματιστάς μηδέν αγα
θόν προσκομίζοντας εις τήν ψυχήν του άνθρωπου. 

Ή άπο κοινού προσπάθεια τών επιστημόνων δια τήν άποκάλυψιν του άληθοϋς 
καί ή κοινή χαρά της γνώσεως αύτου, δημιουργούν Ίδεολογικον κόσμον μεταξύ 
αυτών, τον σεβασμον της ατομικής ελευθερίας, τον πόθον όπως φέρουν τον κόσμον 
προς υψηλότερα ιδεώδη. "Ολοι αυτοί είναι είρηνισταί συνεργαζόμενοι άδελφικώς 
εις διεθ\ή άτμόσφαιραν άπηλλαγμένην παθών. Τήν μεγαλυτέραν δμως έπίδρασιν 
της επιστήμης έπί της έξυψώσεως του άνθρωπου θα άνεύρωμεν εις τήν βελτίωσιν 
τών συνθηκών της ζωής δια τών ανακαλύψεων αυτής. Ή άντικατάστασις τών 
ανθρωπίνων μυώνων δια του εμβόλου της μηχανής καί τούτου κατόπιν δια τών 
ηλεκτρικών καί πυρηνικών μηχανών ήλάττωσε τήν έργασίαν τών χειρών καί ηΰ-
ξησε τήν έργασίαν του νου. 

Λαούς άγριους καί απολίτιστους διαβιουντας ώς κτήνη έξημέρωσεν ή επι
στήμη, τάς έρημους των μέ τήν μηχανήν μετέβαλεν εις αγρούς, τους άπήλλαξε 
άπο τάς θανατηφόρους επιδημίας, τους έξεπολίτισεν, τους έξηνθρώπισεν. Δια τών 
μηχανών καί τών χημικών λιπασμάτων έπολλαπλασίασε τήν άπόδοσιν της γης 
καί κατέστησε προσιτας εις τον λαον καί τάς τροφάς, τάς οποίας μόνον εις τρά
πεζας πλουσίων ήδύναντο οί προπάπποι μας νά συναντήσουν. 
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Ή επιστήμη απεκάλυψε νέας άγνωστους δυνάμεις της φύαεως καί τάς εθεσεν 
εις τήν ύπηρεσίαν της άνθρωπότητος. Το ήλεκτρον του Θαλή φωτίζει, θερμαίνει, 
κινεί τάς μηχανάς και τήν σκέψιν. "Η γενεά εις την οποίαν ανήκει και ό σημε
ρινός ομιλητής ηύτύχησε νά ΐδη τα όνειρα του παιδικού του φίλου 'Ιουλίου Βερν, 
πραγματοποιηθέντα. Ή πρόοδος τών φυσικών επιστημών μας έδωσε τήν δυνατό
τητα νά διασχίζωμεν τους αιθέρας μετά του 'Ικάρου, νά συνεννοούμεθα δι' αΰλων 
κυμάτων εκ τεραστίων αποστάσεων, με τον κινηματογράφον δίδομεν ζωήν, <ρωνήν 
και άθανασίαν εις τάς σκιάς και γράφομεν τήν ίστορίαν μας ζωντανήν δια τους 
απογόνους μας. Με το ραδιόφωνον και τήν τηλεόρασιν μετακαλουμεν κατά βού-
λησιν εις τήν ήρεμίαν της οικίας μας τους διασημότερους αοιδούς, μουσικούς 
και καλλιτέχνας, τάς καλυτέρας ορχήστρας, μεταβάλλομεν ως δια μαγείας τήν 
καλύβην του χωρίου εις αϊθουσαν συναυλιών καί θεάματος. 

Τήν μεταμορφωτικήν δύναμιν της Χημείας χρησιμοποιοΰμεν διά νά έξάγωμεν 
άπό τον αέρα, τον άνθρακα, καί το ΰδωρ ή τήν πίσσαν, άνεξάντλητον σωρείαν 
χρωμάτων, αρωμάτων, πλαστικών ύλών1 καί παντός είδους εύθηνών υποκατάστα
των. Βλέπομεν άκούομεν, μανθάνομεν, άπολαμβάνομεν τήν ζωήν με τον ταχύν 
ρυθμον τον όποιον έδωσαν εις αυτήν αϊ νέαι εφευρέσεις καί επομένως ζώμεν πολύ 
περισσότερον ή οι γονείς καί προγονοί μας. Διότι ή ζωή — μετράται με τον αρι
θμόν τών γεγονότων πού* ζώμεν καί 6χι με τον αριθμόν στροφών του ώροδείκτου. 

"Οσα ανωτέρω άνεφέραμεν, δεν είναι αρκετά διά ν' άναγνωρίσωμεν εις τήν 
επιστήμην καί τάς εφευρέσεις της εν μέρος της ηθικής άνυψώσεως του ανθρώπου ; 
Ό άνθρωπος δμως είναι μεμψίμοιρος εκ φύσεως καί πρέπει νά είναι, διότι το απαι
τεί ή πρόοδος. Στέργε τα παρόντα άλλα ζήτει τά άμείνω. Είναι γεγονός δτι ή 
επιστήμη μας έχάρισε τήν άνεσιν, μας έπλούτισε τήν ζωήν, άλλα μας λέγουν δτι 
δεν μας έφερε ακόμη τον χρυσουν αιώνα, αλλά μόνον τον αιώνα του χρυσού. ' Ε π ί 
σης λέγουν δτι δεν μας εξυγίανε και τον πνευματικόν όργανισμόν μας, δεν μας 
έξεκαθάρισεν ακόμη άπο τά πάθη καί τά μίση πρ^ς τους συνανθρώπους μας, 
άτινα κατά περιόδους μεταβάλλουν τήν ζωοδότειραν γήν ε'ις γέενναν πυρός καί 
συμπόσια γυπών. 

"Ο "Ερασμος ειπεν δτι, ό άνθρωπος είναι ως προς τον άνθρωπον άλλοτε μεν 
θεός, άλλοτε δέ λύκος. Δεν πρέπει νά διαφεύγη άπο τήν μνήμην μας δτι, άπο 
τους δύο πρώτους ίδόντας το φώς του ηλίου αδελφούς, ό Κάιν έξώντωσε τον αγα
θόν "Αβελ άπο φθόνον καί συνεπώς ημείς έμείναμεν απόγονοι του Κάιν. Με τήν 
ύπομονήν έξημεροΰται καί ό λύκος. Ό άνθρωπος εξημέρωσε τον αίμοβόρον αϊλου-
ρον, τον άγριόγατον καί τον με-έφερεν άπο τά άγρια θηρία ε'ις τρυφεράς άγκά-
λας θωπειών. "Ομως το τόσον ήμερον πλέον «γατάκι» εις τήν θέαν πτηνού ή ερ
πετού έξαγριοΰται ένθυμούμενον μετά πάροδον αναρίθμητων γενεών, τον άγριον 
καί άρπακτικον τρόπον διά του όποιου οί προγονοί του έθήρευον τήν τροφήν των. 

Έ ν δσω τά κακοποιά κύτταρα τά όποια έκληρονόμησεν εις το υποσυνείδητου 
του ό άνθρωπος, δέν εκφυλισθούν διά της αγωγής καί παιδεύσεως, ούτος συχνά 
θα ένθυμίζη τον άνθρωπον - λύκον του Έ ρ ά σ μ ο υ . 

Ουδείς είναι δυνατόν ν' αμφισβήτηση, δτι δσον ό άνθρωπος εκπολιτίζεται καί 
μορφώνει διά της επιστήμης το πνεϋμα του, διαβάζει καλύτερα εις τήν ψυχήν του, 
εξαφανίζει ταχύτερα τά νοσηρά υπολείμματα της αγρίας ζωής του αμόρφωτου. 
Ό άνθρωπος πού γνωρίζει νά δαμάζη τήν φύσιν, είναι ανώτερος άπο εκείνον πού 
υποτάσσεται εις αυτήν απαίδευτος, απομακρύνεται βαθμηδόν άπο τον άνθρωπον -
λύκον του Έράσμου καί πλησιάζει περισσότερον προς τον άνθρωπον—Οεόν. 

Τήν κακοδαιμονίαν μας τήν έπιρρίπτομεν συχνάκις εις τήν μηχανήν, τήν πρόο-
δον. Ή πρόοδος δμως ομοιάζει με χείμαρρον, το ρεΰμα του οποίου ουδείς δύναται 
ν' άνακόψη. Όλιγώτερον παντός ή εΰρευστος μελάνη. «Πάντες οί άνθρωποι του 
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είδέναι ορέγονται φύσει» λέγει ό 'Αριστοτέλης. Ε'ίτε θέλομεν ε'ίτε 6χι, ή επιστήμη 
θα προοδεύση καί ή μηχανή θα τελειοποιήται καί θα διαδίδεται. Δέν ωφελεί τί
ποτε να συζητοΰμεν, αν ή διάδοσις της μηχανής άποβαίνη διά το καλόν ή δια το 
κακόν τής άνθρωπότητος, απλώς κάμνομεν φιλολογίαν. Πρέπει να φροντίζωμεν 
δπως δια κρατικών καί κοινωνικών μέτρων προλαμβάνωμεν ή περιορίζωμεν τάς 
βλάβας τάς οποίας ή αύξουσα διάδοσίς της ημπορεί να έπιφέρη εκάστοτε καί να 
πολλαπλασιάζωμεν τα ώφελήματχ τα όποια μας παρέχει. 

Κάποτε θα έλθη καί ό χρυτοΰς αιών. 'Αλλ' οχι δ κατ' ευφημισμόν χρυσούς 
αιών του 'Ησιόδου, δταν ό άνθρωπος ακόμη έπάλευε προς τα θηρία. Ό άνθρω
πος δεν αγωνίζεται πλέον κατά τών θηρίων, αγωνίζεται δμως πάντοτε προς τον 
συνάνθρωπόν του. Ό χρυσούς αιών θα ελθη, δταν οι δύο αυτοί τρομεροί αντίπα
λοι καταθέσουν τα δπλα. "Οταν δηλαδή ό άνθρωπος συμφιλιωθή με τον άνθρωπον. 

Θα παρέλθουν ακόμη γενεαί, εως ότου άνατείλη ή αυγή του χρυιοΰ αύτου 
αιώνος. "Ας έλπίσωμεν δχι πολλαί, διότι ή επιστήμη θα τους λιγοστεύση. Έ γ ώ 
τουλάχιστον το πιστεύω καί θα ήμουν ευτυχής, αν τήν πίστιν μου αυτήν ήδυνάμην 
οπωσδήποτε να τήν μεταλαμπαδεύσω καί προς τους άλλους. 

S U M M A R Y 

The applied sciences as a means of moral uplift of man. 

Many people today are speaking against the applied sciences, as sciences 

leading mankind to destruction. However, when, after the middle ages, these 

sciences advanced spectacularly, the cosciences had much hope in their benefi

cial possibilities for the human society. Today the applied sciences appear as a 

weapon, whose good or bad use depends on the good or bad intention of men. 

We should not, therefore, speak against these sciences, since the evil does not 

come from them but from the human behavior. The applied sciences, on the 

contrary, offer all the possibilities for the moral uplift of man, through the 

technology which they nurish with their achievements, and for a better material 

future for mankind. We, however, cannot reach this better material future, if 

we do not rely on the possibility of the taming not only of the material nature 

but also of the nature of man. 


