VITTORIO SIMONELLI: ΜΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Βάιιεηαη επηηεδείσο θαη εμαθνινπζεκαηηθψο απφ
νξηζκέλνπο ζηελ Ειιάδα (θαη δηεζλψο) ε Οξζνδνμία.
Όρη κφλν ε αιήζεηα ηεο πίζηεσο ζηνλ Σξηαδηθφ Θεφ
θαη ε θαηά ράξηλ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο απνζηνιή ησλ
Οξζνδφμσλ Κιεξηθψλ (αλεμαξηήησο ησλ αδπλακηψλ
ηνπο σο αλζξψπσλ) αιιά θαη ην εζληθφ-θνηλσληθφ έξγν ηεο Οξζνδνμίαο θαη,
εηδηθφηεξα, ε κεγίζηε ζπκβνιή ηεο ζηελ δηαηήξεζε ηεο εζληθήο-θνηλσληθήο
ηαπηφηεηαο θαη ζπλνρήο καο, ζηελ δηαηήξεζε ησλ ξηδψλ καο (εζληθψλ,
γισζζηθψλ, πνιηηηζηηθψλ), ζηελ πξνάζπηζε ηεο Ειεπζεξίαο καο. Τπνηηκψληαο
ηνλ ζχλδεζκν Οξζνδνμίαο θαη Ειιεληζκνχ απαηηνχλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ
αθαίξεζε απφ ηελ εκαία καο ηνπ ηαπξνχ, ν νπνίνο ππνδεινί, πέξαλ ηεο
πίζηεσο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ζηνλ Υξηζηφ, θαη ηνλ άξξεθην
δηαρξνληθφ δεζκφ Οξζνδνμίαο θαη Ειιεληζκνχ, δεζκφ ελ ηνηο πξάγκαζη, αθφκε
θαη γηα ηνπο κε πηζηεχνληεο ζηνλ Υξηζηφ.
Γηα ην δήηεκα απηφ, ηνπ δεζκνχ Οξζνδνμίαο θαη Ειιεληζκνχ, πιένλ
αληηθεηκεληθνί παξαηεξεηέο είλαη, αζθαιψο, ηξίηα πξφζσπα (κε Οξζφδνμνη-κε
Έιιελεο), εθ’ φζνλ βεβαίσο είλαη θαινπξναίξεηα. Σέηνηα καξηπξία, κε
ακθηζβεηνπκέλε θαηά ηελ αμηνπηζηία ηεο, αληηθεηκεληθή θαη αμηφπηζηε, είλαη ε
καξηπξία ηνπ Ιηαινχ Vittorio Simonelli. O Vittorio Simonelli (γελλεζείο
ην1860), θαζεγεηήο ηεο Γεσινγίαο θαη Παιαηνληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηεο Πίδαο, βξέζεθε ζηελ ππφδνπιε αθφκε Κξήηε ηνπ 1893, ππφ ηελ σο άλσ
επηζηεκνληθή ηνπ ηδηφηεηα θαη επηθεθαιήο κηαο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο γηα
γεσινγηθέο θαη παιαηνληνινγηθέο έξεπλεο. ην βηβιίν ηνπ, κε ηνλ ηίηιν
CANDIA, κεηαθξαζζέλ ζηα Ειιεληθά (εθδφζεηο Γ,Π, Εθθεθάθεο-Ρέζπκλν
1996), αλαθεξφκελν ζηελ θαηά ην έηνο 1893 πεξηήγεζή ηνπ ζηελ Κξήηε
(θεληξηθφ θαη δπηηθφ ηκήκα ηεο) γηα ηνλ αλσηέξσ επηζηεκνληθφ ζθνπφ,
δηαβάδνπκε ζηηο ζειίδεο 61 έσο 63 ηεο ειιεληθήο εθδφζεψο ηνπ ηα εμήο:
…Μέζα ζηηο παξαδφζεηο ηεο Θξεζθείαο, ζην πλεχκα ζπιινγηθφηεηαο γηα ηελ
ππεξάζπηζε ηεο θνηλφηεηαο… ν νξζφδνμνο θιήξνο βξίζθεη ηνλ ηξφπν λα
ηνλψζεη ηε καρεηηθφηεηα. Θα έιεγα φηη ν θιήξνο [γεληθά] βξίζθεη πάληνηε ην
καγηθφ λεξφ ηεο λεφηεηαο πνπ πξνζηαηεχεη ηα πνιηηηθά θαη ζξεζθεπηηθά
ηδαληθά απφ ηνλ εθθπιηζκφ πνπ πξνθαιεί ν ρξφλνο, ελψ ν ίδηνο θαηαθέξλεη κ’
απηφ λα παξακείλεη αθνχξαζηα ζηε ζέζε ηνπ θξνπξνχ θαη ζεκαηνθχιαθα ησλ
ηδαληθψλ. Μπνξεί έηζη λα ξίμεη ηελ αθαηακάρεηε επθξάδεηα, απηή πνπ δίλεη ε
πίζηε, ζηε κάρε ηεο πξνπαγάλδαο, λα επηβιεζεί ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο
εχζηνρεο πξνηάζεηο, ηηο δνπιεκέλεο γηα θαηξφ θαη, ηέινο, κπνξεί ζε πεξηφδνπο
έλνπινπ αγψλα λα κεηαδίδεη ζηα πιήζε ηνλ ελζνπζηαζκφ… Θα κπνξνχζε λα
δηαηεξεζεί άζβεζηε κηα ηεξή θιφγα ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ παπάδσλ; Αλ θξίλεη
θαλείο απφ ηελ ηζηνξία ηεο Κξήηεο, φρη Οιφθιεξα ρσξηά άιιαδαλ πίζηε… θαη
πξνζρσξνχζαλ νκαδηθά ζηε ζξεζθεία ηνπ Μσάκεζ, ε νπνία ηνπο εμαζθάιηδε
ήζπρε δσή, ρσξίο λα είλαη ππεξβνιηθά πηεζηηθή, ζε βαζκφ αζπκβίβαζην κε
ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. Ξέξνκε απφ ηνπο πεξηεγεηέο
Chevalier, Tournefort θαη Pococke φηη ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα νη Σνχξθνη ηεο
Κξήηεο ήηαλ φινη ζρεδφλ ρξηζηηαλνί απνζηάηεο ή γηνί απνζηαηψλ. Καη φηη ήηαλ
θαθνί κσακεζαλνί πνπ αθνινπζνχζαλ ην θνξάλη κφλν σο πξνο ηελ πνιπγακία,

ελψ εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη έθθπινη θαη κέζπζνη… Καη αλ ε απνζηαζία δελ
ήηαλ γεληθή, απηφ νθείιεην ζην φηη ν νξζφδνμνο θιήξνο θαηάθεξε λα νξζψζεη
έλα αθιφλεην θξάγκα ζην ξεχκα πνπ νδεγνχζε ζηα ηδακηά, κε πιηθά ηηο
παξαδφζεηο, ηηο ειπίδεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ηδαληθά ηεο θπιήο. Καηάθεξε
ηνλ άγξην θαη ακφξθσην φριν, έλα νξγαληζκφ δειαδή πξσηφγνλν, λα ηνλ
κπνιηάζεη κε έλαλ παηξησηηζκφ ζην φλνκα ηνπ Θενχ θαη κηα επιάβεηα
ζξεζθεπηηθή ζην φλνκα ηεο Παηξίδαο. Απηφο ν ζπλδπαζκφο, πνπ ζέιεη ηα
άηνκα λα αιιεινυπεξεηνχληαη θαη λα θαηαπνιεκνχλ ηα θαθά ηνπο έλζηηθηα,
ζσξάθηζε ηνλ πξσηφγνλν απηφ νξγαληζκφ θαη κπφξεζε έηζη ε Κξήηε,
δηαηεξψληαο ηηο ξίδεο, ηελ πίζηε θαη ηε γιψζζα ηεο, λα δίλεη θάζε ηφζν ζέκαηα
γηα ηελ επξσπατθή θνηλή γλψκε, κε ηηο επαλαζηάζεηο ηεο πνπ ζπκίδνπλ
επνπνηίεο…».
Αμίδεη λα κειεηεζεί πξνζεθηηθά ην ελ ιφγσ βηβιίν, πεξηέρνλ πνιχηηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Κξήηε, γηα ηνλ ραξαθηήξα, ηα έζηκα
θαη ηηο αμίεο ησλ Κξεηψλ. Μαο δηαβεβαηψλεη επηπξνζζέησο, θαηά ηεθκεξησκέλν
ηξφπν (ζηηο αλσηέξσ ζειίδεο ηνπ θαη παξεκπηπηφλησο ζηηο ινηπέο), γηα ηνλ
άξξεθην δεζκφ Οξζνδνμίαο θαη Ειιεληζκνχ. Άιισζηε, ινγηθψο δελ είλαη
δπλαηφλ λα κελ είλαη άξξεθηνο ν δεζκφο απηφο, εθ’ φζνλ ε Οξζφδνμε
Εθθιεζία κεξηκλά, θαηά κίκεζε ηνπ Θενχ, θαη γηα ηα επίγεηα, ηηο επίγεηεο
πξαγκαηηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο (ζε αηνκηθφ αιιά θαη εζληθφ-θνηλσληθφ
επίπεδν), ηδίσο δε γηα ην κέγηζην αγαζφ –ηελ κέγηζηε αλάγθε –ηεο Ειεπζεξίαο,
ηνπ Απηεμνπζίνπ, κε ην νπνίν αγαζφ πιάζζεθαλ νη άλζξσπνη, ζπλαθνινχζσο
θαη ηα έζλε ηνπο, θαη’ εηθφλα Θενχ, θαη ην νπνίν αγαζφ είλαη γηα ηνλ
Ειιεληζκφ ην κέγηζην δηαρξνληθψο δεηνχκελν. Η Οξζφδνμε Εθθιεζία ηα
κέγηζηα ζπλέβαιε, θαη εμαθνινπζεί λα ζπκβάιιεη, ζηελ εζληθή-θνηλσληθή
ειεπζεξία ησλ Ειιήλσλ, πνπ εληνλφηαηα δηαθπβεχεηαη ζηηο κέξεο καο.
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