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ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 
 
 
 – Καὶ τὸ συμπέρασμα; 
 Ἡ ἐρώτησις δὲν εἶναι ἄτοπος. Εἶναι πολὺ φυσικὸν νὰ προβάλλεται ἀπὸ 
ἐκεῖνον ποὺ παρηκολούθησε τὴν σειρὰν τῶν ἄρθρων τῆς στήλης αὐτῆς. Πολὺ καλὰ 
ὅλα αὐτά, ὅσα ἐλέχθησαν διὰ τὴν ὀρθολογιστικὴν ἄρνησιν ποὺ εἶχε σηκωθῇ νὰ 
κτυπήσῃ τὴν πίστιν, μὲ ὁπλισμόν της τὴν φενάκην... καὶ τὴν πλαστογραφίαν. Ἀλλὰ 
τὸ συμπέρασμα; Τὸ πρακτικὸν συμπέρασμα; 
 Τὸ συμπέρασμα... Αὐτὸ διαφέρει ἀπὸ τὰς παρατηρήσεις ποὺ προηγήθησαν. 
Διαφέρει κατὰ τὴν κατεύθυνσιν. Αἱ παρατηρήσεις ἀναφέρονται εἰς τὸ παρελθόν, 
καὶ εἰς τὰ ὑπολείμματα τοῦ παρελθόντος. Τὸ συμπέρασμα εἶναι διὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ 
μέλλον καὶ ἀναφέρεται (ὄχι, βεβαίως, ἀποκλειστικῶς) εἰς τοὺς ἀναγνώστας τοῦ 
περιοδικοῦ τούτου. 
 Καὶ τὸ συμπέρασμα εἶναι μία ὑποχρέωσις. Ἡ ὑποχρέωσις τοῦ μάρτυρος ποὺ 
γνωρίζει τὴν Ἀλήθειαν «ἵνα μαρτυρήσῃ τῇ Ἀληθείᾳ». 
 Εἰδικωτέραν καὶ ἐντονωτέραν μορφὴν λαμβάνει ἡ ὑποχρέωσις αὐτὴ διὰ μίαν 
μερίδα τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ τοῦ περιοδικοῦ τούτου, διὰ τοὺς «ἐπιστήμονας». 
 Καὶ ἂς ἀρχίσωμεν μὲ τὴν προσήκουσαν εἰς τὴν περίστασιν σχολαστικότητα. 
Ἀπὸ τὸν ὅρον «ἐπιστήμων». Παράγεται, βέβαια, ἀπὸ τὸ «ἐπίσταμαι». Ἀλλὰ πόσην 
σχέσιν οὐσιαστικὴν ἔχει μὲ τὸ ρῆμα αὐτό; 
 Τὸ εἴδαμεν εἰς ἕνα προηγούμενον ἄρθρον! Καί, ἂς μὴν τὸ ξεχνᾶμε, τὸ 
ἐρώτημα τίθεται ὡς πρὸς τὴν «ἐπιστήμην» τῶν μεγάλων κορυφῶν. Ἂν ἐρωτήσωμεν 
πιὰ διὰ τὴν μᾶζαν ἐκείνων ποὺ τιτλοφοροῦνται «ἐπιστήμονες», διότι ἔτυχε νὰ 
πάρουν ὅπως-ὅπως ἕνα πτυχίον, διὰ νὰ ἀσχοληθοῦν κατόπιν... εἰς κάθε ἄλλο παρὰ 
τὴν ἐπιστημονικὴν ἔρευναν, τότε... 
 Ἐπιστήμη! Ὁ μεγαλοπρεπὴς αὐτὸς ὅρος – καὶ τὰ ἀντίστοιχά του εἰς τὰς 
διαφόρους ἄλλας γλώσσας, ὡς τεχνικὴ ἁπλῶς, κατὰ συνθήκην, ἔκφρασις δὲν θὰ 
ἔβλαπτεν ἴσως. Ἀλλὰ ἐξελήφθη κατὰ γράμμα. Καὶ αὐτὸ ὑπῆρξε τὸ «πρῶτον 
ψεῦδος» ἐπάνω εἰς τὸ ὁποῖον ἐζήτησε νὰ ἀκουμπήσῃ ἡ ἄρνησις τῆς Πίστεως, τοῦ 
Πνεύματος, τῆς Ἀληθείας. 
 Καὶ τὸ πρῶτον αὐτὸ ψεῦδος πρέπει νὰ καταγγελθῇ ὡς τοιοῦτο. Τὴν 
φαντασίωσιν ἀπὸ τὴν κακομεταχείρισιν ἑνὸς ἁπλῶς τεχνικοῦ, κατὰ συνθήκην, ὅρου 
πρέπει νὰ τὴν [σελ. 258] ἀντικαταστήσῃ ἡ ἄνευ περιστροφῶν καὶ δισταγμῶν 
ὁμολογία ὅτι, πέραν ἀπὸ ὡρισμένα ὅρια, πέραν ἀπὸ ὅσα μποροῦν νὰ ἐλεγχθοῦν 
ἀμέσως διὰ τῶν αἰσθήσεων, ὑπάρχουν τὰ μεγάλα, τὰ αἰώνια προβλήματα, τὰ 
ἀφορῶντα εἰς τὴν φύσιν, τὴν οὐσίαν, τὴν προέλευσιν, τὴν διακυβέρνησιν, τὸ 
μέλλον τοῦ παντός – καὶ τοῦ ἀνθρώπου εἰδικώτερον. Καὶ ὅτι τὰ ζητήματα αὐτὰ 



παραμένουν διὰ τὸν ἄνθρωπον μ υ σ τ ή ρ ι ο ν ,  ὁσονδήποτε καὶ ἂν αὐξάνῃ ἡ 
ταχύτης μὲ τὴν ὁποίαν πετοῦν τὰ ἀεροπλάνα... καὶ ὁ ἀστρονομικὸς ἀριθμὸς τῶν 
διπλωμάτων τὰ ὁποῖα ἐκδίδουν κατ’ ἔτος τὰ διάφορα Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου. 
Ὅτι ὁ ἐπιστήμων, ἀκριβῶς λόγῳ τῶν Πανεπιστημιακῶν του τίτλων, γνωρίζει τὰ ὅρια 
τῆς ἐπιστήμης του καὶ ὑποκλίνεται εὐλαβῶς ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου. Καὶ ὅτι ὁ 
ἐπιστήμων ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος, διὰ νὰ καλύψῃ μὲ μίαν φίρμαν τὰς ἀτομικάς του 
ἀρνητικὰς πεποιθήσεις, χρησιμοποιεῖ τὴν ὑπογραφὴν τῆς ἐπιστήμης διαπράττει, 
ἁπλούστατα, μίαν πλαστογραφίαν. 
 
 Μά, τὰ εἴπαμεν αὐτά, θὰ παρατηρήσετε. Ναί, τὰ εἴπαμεν καὶ ἄλλοτε! Τὸ 
ζήτημα εἶναι ὅμως ὅτι δὲν ἀρκεῖ νὰ τὰ εἰποῦμε μεταξύ μας, εἰς τὸν κύκλον τῶν 
ἀναγνωστῶν ἑνὸς περιοδικοῦ. Ἡ Ἀλήθεια, ἡ πράγματι ἐπιστημονικὴ Ἀλήθεια, ζητεῖ 
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θὰ τὰ μαρτυρήσουν ὅλα αὐτὰ ἐνώπιον τῆς κοινωνίας, αὐτῆς τῆς 
ἀνθρωπίνης κοινωνίας ἡ ὁποία εἶχε δηλητηριασθῇ μὲ τὸ πρῶτον αὐτὸ ψεῦδος. Οἱ 
ἐπιστήμονες-ἀναγνῶσται τοῦ περιοδικοῦ τούτου θὰ θεωρήσουν ἆρά γε ἑαυτοὺς 
δικαιουμένους νὰ τὴν ἀρνηθοῦν τὴν μαρτυρίαν αὐτήν; Θὰ τὴν ἀποκρύψουν, 
λοιπόν, τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν ἀπὸ τὸ περιβάλλον των, ποὺ ζητεῖ, ἴσως, τὴν 
καθοδήγησίν των, ἀπὸ τοὺς συναδέλφους των ποὺ ἐν πάσῃ ἀφελείᾳ κομπάζουν, 
νομίζοντες ὅτι γνωρίζουν τὸ πᾶν, ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτόν των; 
 Ναί, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μόνον τὸ πρῶτον βῆμα. Εἶναι, ἂς ποῦμε, ἡ ἀρνητικὴ 
ὑπεράσπισις τῆς ἀληθείας. Χρειάζεται, ὅμως, καὶ ἡ θετικὴ ὑπεράσπισις. Ὁ 
ἐπιστήμων ποὺ πρεσβεύει ὑγιεῖς ἀρχάς, ὁ πιστὸς Ἐπιστήμων κατὰ πρῶτον λόγον, 
ὀφείλει, βεβαίως, νὰ ἠμπορῇ νὰ τὰς ἐκπροσωπῇ τὰς ἀρχὰς αὐτάς. Καὶ ἐδῶ 
ἀπαιτεῖται ἰδιαιτέρα προσοχή. 
 Βεβαίως ἡ προχειρολογία ὑπῆρξε πάντοτε ἕνα χαρακτηριστικὸν τῆς ἐν 
«ὀνόματι τῆς ἐπιστήμης» ἐπιθέσεως κατὰ τῆς Πίστεως. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἀπὸ μιᾶς 
ἀπόψεως φυσικόν. Ἀλλ’ ἡ ἑκουσία καταφυγὴ εἰς τὴν προχειρολογίαν πρὸς 
ὑπεράσπισιν τῆς Πίστεως, αὐτὸ ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ δύναται νὰ ἐπιτραπῇ. 
 Καὶ ὅμως, αὐτὸ πολλάκις γίνεται. Ἡ Πίστις δὲν εἶναι κατ’ ἀνάγκην 
ἀποτέλεσμα μελέτης. Ἀλλ’ ἡ ἐνώπιον τῆς κοινωνίας ὑπεράσπισις καὶ ἐκπροσώπησις 
τῆς Πίστεως ἐκ μέρους τοῦ πιστοῦ ἐπιστήμονος, αὐτὴ προϋποθέτει μελέτην, 
μελέτην σοβαράν, σύντονον, συστηματικήν. 
 Ὁ Ἐπιστήμων ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος πιστεύει, ἤ, ἔστω, ἁπλῶς σέβεται τὴν Πίστιν, 
ὑποχρεοῦται νὰ μελετήσῃ πᾶν ὅ,τι συνδέεται μὲ αὐτήν. Αἱ πηγαὶ τῆς πίστεως, ἡ 
ἱστορία της, αἱ ἐκδηλώσεις της εἰς τὴν κοινωνίαν καὶ τὰ ἄτομα, τὰ προβλήματα ποὺ 
τίθενται, αἱ ἀπαντήσεις ποὺ δίδονται... ὅλα αὐτὰ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι ἄγνωστα. 
Καὶ ἡ γνῶσίς των δὲν εἶναι ἁπλῶς ζήτημα ἀγαθῆς προαιρέσεως καὶ ἐνθουσιασμοῦ. 
Εἶναι καὶ ζήτημα μελέτης. Συντόνου, μακρᾶς, ἐπιμόνου μελέτης. Ἡ ἔλλειψις 
εὐκαιριῶν διὰ τοιαύτην μελέτην ἠμπορεῖ νὰ ἀναπληρωθῇ. Ἀλλ’ ἡ παραμέλησις τῶν 
εὐκαιριῶν αὐτῶν καὶ ἡ ἑκουσία ἀντικατάστασις τῆς μελέτης διὰ τῆς προχειρότητος, 
αὐτὸ ἀποτελεῖ κἄτι τὸ ἐγκληματικόν. Καί, διὰ νὰ καταφύγωμεν καὶ εἰς μίαν 
λεπτομέρειαν: Πιστὸς ἐπιστήμων εἰς τὴν βιβλιοθήκην τοῦ ὁποίου δὲν 



ἐκπροσωπεῖται ἐν [σελ. 259] πάσῃ δυνατῇ ἀφθονίᾳ ἡ Πίστις ἀποτελεῖ σχῆμα 
ὀξύμωρον. 
 Ὑπάρχει ὅμως καὶ τρίτον. Ἡ μελέτη αὐτὴ τῆς ἀληθείας τῆς Πίστεως, καὶ ὅλων 
τῶν προβλημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ αὐτήν, δὲν θὰ γίνῃ, βέβαια, διὰ μόνην τὴν 
ἱκανοποίησιν τῆς πρὸς τὸ εἰδέναι τάσεως τοῦ μελετητοῦ. Οὔτε οἱ καρποὶ τῆς 
μελέτης αὐτῆς θὰ μείνουν σφικτοκλειδωμένοι μέσα του, καθ’ ἣν στιγμὴν ἡ 
σύγχρονος ἀνθρωπότης ἀκόμη ὑποφέρει ἀπὸ τὸν πνευματικὸν λιμὸν ποὺ 
προεκάλεσεν ἡ ἐν ὀνόματι τῆς ἐπιστήμης ἀποστασία τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος 
ἀπὸ τὴν Πίστιν. Ἡ μελέτη θὰ γίνῃ, διὰ νὰ ἀποκτηθοῦν ἐφόδια ποὺ θὰ 
χρησιμοποιηθοῦν διὰ τὴν θετικὴν συμβολὴν τοῦ Ἐπιστήμονος εἰς τὸ ἔργον ὑπὲρ τῆς 
Ἀληθείας. 
 Πῶς θὰ γίνῃ ἡ συμβολὴ αὐτή; Γενικὴ ἀπάντησις δὲν εἰμπορεῖ, βέβαια, νὰ 
δοθῇ ἐδῶ. Εἰδικότης εἰς τὰς ἐπιστημονικὰς σπουδάς, συνθῆκαι τοῦ περιβάλλοντος, 
ἱκανότητες, ἡλικία, τόσοι παράγοντες ποὺ δημιουργοῦν ποικιλίας ὡς πρὸς τὴν 
συμβολὴν ἑκάστου. Ἀλλὰ ἕνα εἶναι βέβαιον: Ὅτι ἀπαιτεῖται συνείδησις τῆς εὐθύνης 
τοῦ ἐπιστήμονος ἐκείνου ποὺ ἐγνώρισε τὴν Ἀλήθειαν νὰ καταστῇ ὠφέλιμος εἰς τὸ 
περιβάλλον του, νὰ συντελέσῃ δηλαδὴ καὶ αὐτός, ὥστε τὸ περιβάλλον αὐτό, ἤ, 
μᾶλλον, γενικώτερον ἡ κοινωνία εἰς τὴν ὁποίαν ζῇ, νὰ ἔλθῃ πιὸ κοντὰ εἰς τὴν 
Ἀλήθειαν αὐτήν! 
 Τέταρτον. Καὶ τελευταῖον. Ἢ μᾶλλον, πρῶτον: Ἡ εὐγένεια ὑποχρεοῖ. Noblesse 
oblige. Ὁ πιστὸς ἐπιστήμων ἔχει, ὡς πρὸς τὴν ἐν τῇ κοινωνίᾳ διαβίωσίν του, 
ὑποχρεώσεις, τὰς ὁποίας ἴσως ἄλλοι δὲν ἔχουν. Βαρὺς ὁ λόγος! Ναί, ἀλλὰ εἰς τὴν 
ἀρχὴν ἐζητήσατε συμπεράσματα. Λοιπόν, αὐτὰ εἶναι τὰ συμπεράσματα! 
 Τί τὰ θέλετε ! Ὁ κόσμος ζητεῖ ἔμπρακτον τὴν ἐκδήλωσιν τῆς Πίστεως. Καὶ τὸ 
πνεῦμα τῆς ἀρνήσεως καραδοκεῖ νὰ ἰδῇ ἕνα παραπάτημα τοῦ πιστοῦ, διὰ νὰ 
ἀρχίσῃ νὰ σαλπίζῃ θριάμβους – εὐθηνούς, βεβαίως, ἀλλά, πάντως, ἐντυπωσιακούς. 
Καὶ ὁ ἐπιστήμων ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι ἀνεγνώρισε τὴν Ἀλήθειαν, αὐτὸς ὑποχρεοῦται 
νὰ εἶναι ἀντάξιος ἐκπρόσωπος τῆς Ἀληθείας. Ἡ ἀναστροφή του εἰς τὴν κοινωνίαν, ἡ 
ἠθικῶς ἄψογος, ἐπιστημονικῶς ἀρτία, ἐν παντὶ σοφὴ διαβίωσις ἀποτελοῦν τὸ 
πρόγραμμα τῆς ζωῆς κάθε ἐπιστήμονος ὁ ὁποῖος δὲν θέλει νὰ φανῇ λιποτάκτης εἰς 
τὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Ἀληθείας. 
 
 Τὸ νὰ συντελέσουν εἰς τὸ νὰ ἐπανέλθη ὁ ἐπιστημονικὸς κόσμος τῆς ἐποχῆς 
μας εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς Ἀληθείας, καὶ μὲ αὐτὴν εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἀναμορφωτοῦ 
τῆς συγχρόνου κοινωνίας... μά, εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ ἀνωτέρα ἀπὸ αὐτήν, 
εὐγενεστέρα καὶ ἐπιστημονικωτέρα ἐπιδίωξις διὰ τοὺς ἐπιστήμονας ἀναγνώστας 
τοῦ περιοδικοῦ τούτου; 
 
 
 


