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Ἀνθρωπιστικὸς Σύνδεσμος Ἀθηνῶν

Tὰ θεμέλια τῆς Εὐρώπης  
33 μαρτυρίες

Ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ», ἔκδοση Β’, Ἀθήνα, 2006, 
σελίδες 112  (14 x 21 ἑκ.).

Πρὸ μηνῶν κυκλοφορήσαμε ἕνα φυλλάδιο μὲ θέμα «Ἡ 
ἀναγκαιότητα τῆς Πίστεως στὴν ἐποχή μας», ποὺ ἀνέφερε 
κορυφαίους ἐκπροσώπους τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν τεχνῶν, 
τῆς ἔρευνας καὶ τῆς φιλοσοφίας, οἱ ὁποῖοι ἐτόνισαν τὴν θεμε-
λιώδη σημασία τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως γιὰ τὶς κοινωνίες 
μας καὶ γιὰ τὸν πολιτισμό μας.

Πολλοὶ ἐκφράσανε τὴν ἱκανοποίησή τους γιὰ τὸ τεκμηρι-
ωμένο αὐτὸ κείμενο, ἄλλοι ὅμως εἶπαν, ὅτι θὰ χρειάζονταν 
περισσότερα ντοκουμέντα γιὰ τὸ βασικὸ αὐτὸ θέμα, ἰδίως 
στὴν τόσο κρίσιμη καὶ ταραγμένη ἐποχή μας. 

Ἐπωφελούμενοι τὸ δικαιολογημένο αὐτὸ αἴτημα, ἀναθέ-
σαμε σὲ ὁμάδα εἰδικῶν νὰ μᾶς δώσουν περισσότερα συγκε-
κριμένα στοιχεῖα καὶ ἤδη εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ 
παρουσιάσουμε τὸ τεῦχος αὐτό.

Ὅπως βλέπει ὁ ἀναγνώστης, οἱ γνῶμες καὶ οἱ μαρτυρίες 
προέρχονται ἀπὸ ἑπτὰ κλάδους στοχαστῶν καὶ ἐρευνητῶν, 
ποὺ εἶναι ὅλοι ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ χῶρο καὶ ἀπὸ τὸν περα-
σμένο αἰῶνα. 
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Δὲν συμπεριλάβαμε Ἕλληνες ἐκπροσώπους, διότι εἶναι 
πιὸ γνωστοὶ καὶ διότι ἀναφέραμε μερικοὺς στὸ φυλλάδιο. 

Θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναφερθοῦν κάποιοι ποὺ ἐτόνισαν 
ἰδιαίτερα τὸν θεμελιώδη παράγοντα τῆς Πίστεως καὶ εἶναι 
οἱ ἑξῆς: ἀπὸ τοὺς γιατροὺς ὁ Μ. Γερουλᾶνος καὶ ὁ Γ. Παπα-
νικολάου, ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῖο ὁ Δ. Πικιώνης, ἀπὸ τὰ μαθη-
ματικὰ ὁ Κ. Καραθεοδωρής, ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς ὁ Γ. Θεο-
τοκᾶς καὶ ὁ Φ. Κόντογλου, ἀπὸ τὴ νομικὴ καὶ φιλοσοφοῦσα 
κοινωνιολογία ὁ Π. Κανελλόπουλος, ὁ Κ. Τσάτσος καὶ ὁ Ἀλ. 
Τσιριντάνης. 

Φυσικὰ θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε καὶ ἀπὸ τοὺς 
συγχρόνους μας συμπατριῶτες τοὺς γιατροὺς Γ. Δαΐκο καὶ 
Π. Τούτουζα, καθὼς καὶ τοὺς φυσικοὺς ἐπιστήμονες Γ. Κον-
τόπουλο καὶ Λ. Χριστοφόρου.

Ἂς ἐλπίσουμε, ὅτι τὶς βαρυσήμαντες αὐτὲς μαρτυρίες θὰ 
τὶς προσέξει τὸ Ἑλληνικὸ κοινό, ὥστε νὰ μὴν ἔχει ὡς μόνη 
πληροφόρηση τὴν Τηλεόραση.

* * *
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