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Εsa dudosa victoria de Lepanto, tópico de la patriotería.
Emilia Pardo Bazán (1899)

Lepanto, patrimonio de nuestras armas y de nuestra historia.
Víctor García Olalla (1904)

Μερικές προκαταβολικές διευκρινίσεις για τους περιορισμούς της εργασίας 
αυτής: Θα εξετάσω τις ιστορικές διαδικασίες με τις οποίες η Ναύπακτος, μυθο-
ποιημένη ή απομυθοποιημένη, χρησιμοποιήθηκε στους πολιτικούς συμβολισμούς 
της Ισπανίας από την επαύριο της ναυμαχίας ως τις μέρες μας. Η επιλογή του 
ισπανικού παραδείγματος οφείλεται στο γεγονός ότι το Lepanto, κατέχει –όπως 
θα επιχειρήσω να δείξω– ιδιάζουσα θέση στις ιδεολογικές τάσεις που σημειώ-
θηκαν στον ισπανικό κόσμο (συχνά και στον ευρύτερο ισπανόφωνο). Οι τάσεις 
μάλιστα για τη διαχρονική προβολή του μεγάλου εκείνου ιστορικού γεγονότος 
(la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan los 
venideros)1 δεν άφησαν ανεπηρέαστες και τις τρεις σημαντικότερες περιφερεια-
κές εθνικές κοινότητες της χώρας (καταλανική, βασκική, γαλλικιανική), κι αυτό 
άσχετα από την εύλογη προβολή εκμέρους των επί μέρους ισπανικών επαρχιών 
τής συμβολής τους στη χριστιανική νίκη. Στην Ιταλία επίσης η κάθε επαρχία διεκ-
δίκησε κι αυτή το μερίδιό της στη δόξα της ναυμαχίας· αλλά ως το Risorgimento 
οι ιδεολογικές χρήσεις της είχαν, σε αντίθεση με την Ισπανία, λιγότερο πανιταλικό 
και, χρονικά τουλάχιστον, περσσότερο τοπικό χαρακτήρα2. Το ίδιο αφορά και τη 
Βενετία (που εμφάνισε βέβαια την πληθωρικότερη και τη λαμπρό τερη αποτύπω-
ση της ναυμαχίας, ιδιαίτερα στη λογοτεχνία και την τέχνη), αλλά και την Αγία 
Έδρα, της οποίας η περίπτωση ξεχωρίζει με τις υπερεθνικές της προτεραιότητες3. 

* Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε σε πρώτη μορφή σε ημερίδα για τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, 
που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας και το ίδρυμα Μπότσαρη στην πόλη 
της Ναυπάκτου στις 13 Οκτωβρίου 2012.

1 Miguel de Cervantes Saavedra, Obras completas, επιμ. M. de Riquer, τόμ. 1, Μαδρίτη 1962, 
σ. 573.

2 Βλ. μερικούς παραλληλισμούς στου M. Lenci, «Lepanto. Un confronto odonomastico tra 
Italia e Spagna», Rivista Italiana di Onomastica 18/1 (2012), 114-115. 

3 Στο συλλογικό έργο Il Mediterraneo nella seconda metà del ‘500 alla luce di Lepanto, επιμ. 
G. Benzoni, Φλωρεντία 1974, προστέθηκαν αργότερα αρκετές ειδικές μελέτες, όπως π.χ. το επί-
σης συλλογικό Meditando sull’evento di Lepanto: Odierne interpretazioni e memorie, επιμ. M. 
Sbarchiero, Βενετία 2004, και οι μονογραφίες της Cecilia Gibellini, L’immagine di Lepanto: 
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Ένας λόγος επιπλέον για τον οποίο επέλεξα το παράδειγμα της Ισπανίας συνδέε-
ται και με μιαν «προκλητική» διαπίστωση: Ο τρόπος με τον οποίο η Ναύπακτος 
χρησιμοποιήθηκε ή αξιοποιήθηκε ιδεολογικά στον ισπανικό κόσμο, τουλάχιστον 
στα τέλη του 19ου και κατά τον 20ό αιώνα, παρουσιάζει αξιοσημείωτες αναλογίες 
mutandis mutandis με τις ιδεολογικές διεργασίες που παρατηρήθηκαν την ίδια 
εποχή και στην Ελλάδα στη διαχείριση του δικού της ιστορικού παρελθόντος. Εί-
ναι προφανές ότι, και με αυτούς τους περιορι σμούς, το θέμα εξακολουθεί να είναι 
μεγάλο, τόσο χρονικά όσο και ειδολογικά· και γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να το 
προσεγγίσω εδώ εξαντλητικά. Τελικά, στην εργασία αυτή καταχωρίζονται μερικές 
μόνο επισημάνσεις, ιδιαίτερα εκείνες που, μολονότι βρίσκονται διάσπαρτες σε 
πηγές και βοηθήματα, δεν έχουν ακόμα ταξινομηθεί –χρονολογικά τουλάχιστον– 
στην ιστοριογραφία4. Το ίδιο αφορά και τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση: γίνονται 
ενδεικτικές μόνο παραπομπές στις σχετικές πηγές και στη βασικότερη (για την πε-
ρίσταση) και όσο γίνεται πιο πρόσφατη βιβλιογραφία5. Επιλεκτικές –με κριτήριο 
την αναζήτηση δειγμάτων με ιδεολογικό και όχι φιλολογικό χαρακτήρα– είναι και 
οι αναφορές στη λογοτεχνία (με έμφαση στην εποχή του Siglo de Oro, που έχει 
βέβαια βαρύνουσα σημασία για το θέμα μας)6. Οι περιορι σμοί ισχύουν, σε ακόμα 
μεγαλύτερο βαθμό, για τον χώρο της τέχνης7.

La celebrazione della vittoria nella letteratura e nell’arte veneziana, Βενετία 2008, και του M. 
Capotorti, Lepanto tra storia e mito. Arte e cultura visiva nella Controriforma, Galatina/Lecce 
2011.

4 Ο M. Rivero Rodríguez (συγγραφέας, μεταξύ άλλων, και της εκσυγχρονισμένης μονογραφί-
ας La batalla de Lepanto. Cruzada, guerra santa e identidad confesional, Μαδρίτη 2008), στη με-
λέτη του «Lepanto desde la historiografía del siglo XIX: Reflexiones en torno al mito y al contexto 
de la política mediterránea de Felipe II», El Siglo de Carlos V y Felipe II: La construcción de los 
mitos en el siglo XIX, επιμ. C. Reyero Hermosilla – J. Martínez Millán, τόμ. 2, Μαδρίτη 2000, σ. 
307-326, αναφέρεται σε ελάχιστα δείγματα. 

5 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και συναδέλφους María del Carmen και J. Simón 
Palmer (Μαδρίτη-Βαρκελώνη), D. M. Morfakidis Motos (Γρανάδα) και A. Melero Bellido (Βα-
λένθια), για την προθυμία με την οποία με εφοδίασαν έγκαιρα με φωτοτυπίες μερικών δυσπρόσι-
των σ’ εμένα δημοσιευμάτων.

6 Η πιο πλούσια γραμματολογική καταγραφή ανήκει στον A. Mas, Les Turcs dans la littérature 
espagnole du siècle d’or, Παρίσι 1967, τόμ. 1, σ. 189-221, 238-241, 394-403, τόμ. 2, σ. 47-52, 
και passim. Η σύντο μη εργασία (κείμενο διάλεξης) του J. M. Blecua, «Lepanto en la literatura 
española», San Jorge 83 (Βαρκελώνη 1971), 81-91, και το φυλλάδιο του ίδιου (σε συνεργασία 
με τον A. Blecua), Cervantes y Lepanto. Recopilación de textos [Museo Marítimo], Βαρκελώνη 
1971, περιορίζονται στα σημαντικότερα δείγματα. 

7 Ενδεικτικά μόνο βλ. V. M. Mínguez Cornelles, «Iconografía de Lepanto. Αrte, propaganda y 
representación simbólica de una monarquía universal y católica», Obradoiro de Historia Moderna 
20 (2011), 251-280. Πρβλ. Rivero Rodríguez, La batalla, σ. 270-292.
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Η αρχή της ιδεολογικής προβολής της Ναυπάκτου στον ισπανικό κόσμο έγι-
νε αμέσως μετά τη ναυμαχία, τόσο σε συλλογικές εκδηλώσεις (εκκλησιαστικές 
και πα νηγυ ρικές, κατά κανόνα), όσο, κυρίως, στην «επική» της αξιοποίηση από 
προβεβλημέ νους στην εποχή τους ποιητές, όπως ήταν καταρχήν ο Fernando de 
Herrera (1534-1597), αλλά και οι Alonso de Ercilla (1533-1594), Juan Latino 
(1518-1596), Hernando de Acuña (c.1519-1580), Jerónimo Corte-Real (1533–
1588), Juan Rufo (1547-1620) και Cristóbal de Virués (ca. 1550-1614;) –για να 
μείνουμε σε μερικά μόνο ονόματα από τον μεγάλο κατάλογο των ποιητών του 
«κύκλου της Ναυπάκτου» (ciclo de Lepanto)8. Τα αίτια που ευνόησαν αυτή την 
εξέλιξη ως τα μέσα σχεδόν του 17ου αιώνα, θα πρέπει να αναζητηθούν σε πολ-
λούς, άλλοτε σταθερούς και άλλοτε εναλλασσόμενους στον χρόνο, παράγοντες: 
Καταρχήν, η ναυμαχία είχε εξαρχής εκτιμηθεί ως ισπανική επιτυχία: η βενετο-
τουρκική συνθήκη του 1573 ευνόησε –ιδιαίτερα στο πεδίο της προπαγάνδας– τη 
γρήγορη υποβάθμιση της μεγάλης συμβολής της Γαληνοτάτης υπέρ της Ισπα-
νίας9. Αντίθετα, η ισπανική «ανακωχή» με την Υψηλή Πύλη, μερικά χρόνια αρ-

8 Αφετηρία παραμένει ακόμα η παλιά συλλογή του J. López de Toro, Los poetas de Lepanto, 
Μαδρίτη, 1950, που περιέχει και αποσπάσματα από τα έργα Ισπανών (και όχι μόνο) ποιητών. 
Ειδικό τερα για τον Herrera: J. Montero, «Poesía e historia en torno a Lepanto: El ejemplo de 
Fernando de Herrera», Actas del II Congr. de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna, τόμ. 2, 
Κόρδοβα 1995, σ. 283-289, και R. Padrón, «Exile and Empire: The Spaces of the Subject in Fer-
nando de Herrera», Hispanic Review 70/4 (2002), 497-520. O Ercilla στηρίχτηκε ουσιαστικά στον 
Herrera: A. Prieto, «El Segundo Carlomagno: Las visiones proféticas de San Quintín y Lepanto 
en La Araucana de Alonso de Ercilla», Hispanófila 140 (2004), 81-99. Για τον Virués, που είχε 
συμμετάσχει στη ναυμαχία: Lara Vilà, «Batallas más que pictóricas: Écfrasis e imperialismo en 
‘El Monserrate’ de Cristóbal de Virués», Silva: Estudios de Humanismo y Tradición Clásica 4 
(2005), 299-325. Πρβλ. και την πιο κάτω σημ. 16.

9 F. Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, μτφρ. 
Siân Reynolds, τόμ. 2, Νέα Υόρκη 1973, σ. 1125 κ.ε. Ας σημειωθεί ότι το αντίστροφο σημειώθηκε 
στη Βενετία, όπου στους εορτασμούς της ναυμαχίας αποσιωπούνταν η προσφορά της Ισπανίας 
και ιδιαίτερα του Φιλίππου Β΄: M. Olivari, «Lepanto e il mito di don Giovanni d’Austria nell’opin-
ione pubblica cattolica», Pio V nella società e nella politica del suo tempo, επιμ. M. Guasco – A. 
Torre, Bologna 2005, σ. 289-290. Πρβλ. τα παραδείγματα που σταχυολογεί η Anastasia Stouraiti, 
«Costruendo un luogo della memoria: Lepanto», Storia di Venezia-Rivista 1 (2003), 65-88. Αλλά 
και στην ισπανική συμβολή δεν συναριθμούνταν οι πολεμιστές που προέρχονταν από τις κτήσεις 
της Ιταλίας, όπως παραπονέθηκαν οι L. Conforti, I Napoletani a Lepanto, Νεάπολη 1886, σ. xxx-
vi, A. Salimei, Gli italiani a Lepanto, 7 ottobre 1571, Ρώμη 1931, σ. 57-63, και G. A. Quarti, La 
guerra contro il Turco a Cipro e a Lepanto, Βενετία 1935, σ. 44. Πάντως, στους μαχητές της ναυ-
μαχίας ανήκουν και οι στρατολογημένοι από τους συμμάχους Έλληνες και Αρβανίτες που ζούσαν 
στην Κάτω Ιταλία ή στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές: Ι. Κ. Χασιώτης, Οι Έλληνες στις 
παραμονές της ναυμαχίας της Ναυπάκτου (1568-1571), Θεσσαλονίκη 1971, σ. 209-212, και M. 
Manoussacas, «Lepanto e i Greci», Il Mediterraneo, σ. 215-241. 
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γότερα (1581, 1584, 1587)10, παρέμεινε ανεπίσημη· και για αιώνες «απόκρυφη» 
στις ιστορικές και ουσιαστικά ακατάγραφη στις φιλολογικές πηγές. Επιπλέον 
ήταν ασταθής και εύθραυστη, αφού παραβιαζόταν συνεχώς, έστω και σε μικρής 
κλίμακας συγκρούσεις11. Εξάλλου, τα λαϊκής κατανάλωσης έντυπα των Avisos 
και Relaciones (de sucesos) για τις ισπανοτουρκικές αντιπαραθέσεις, που εκδί-
δονταν ως τα τέλη σχεδόν του 17ου αιώνα12, αλλά και τα ανάλογα λογοτεχνικά 
και θεατρικά έργα που είχαν ως θέμα τους Οθωμανούς, πρόβαλλαν ως διαρκή και 
ανειρήνευτη την αντιπαλότητα των δυο μεσογειακών δυνάμεων. Συχνά μάλιστα 
τα πρώτα τροφοδοτούσαν το θεματολόγιο των δεύτερων13. 

Η ανάγκη εξάλλου των «πατριωτικών» εξάρσεων προέκυψε και από το γεγο-
νός ότι η Ναύπακτος, μολονότι αποδείχτηκε «νίκη χωρίς επαύριον», παρέμενε η 
πιο θεαματική ισπανική στρατιωτική επιτυχία στη Μεσό γειο (και, ως ένα βαθ-
μό, και στην Ευρώπη ολόκληρη)14, κραυγαλέα εξαίρεση –μετά τη νίκη του Saint 

10 Braudel, ό.π., σ. 1143-1184. 
11 Ι. Κ. Χασιώτης, «H αμφισβήτηση της οθωμανικής κυριαρχίας στην Kύπρο και η πολιτική 

των ευρωπαϊκών Δυνάμεων (1571-1878)», Iστορία της Kύπρου, επιμ. Θ. Παπαδόπουλλος, τόμ. 6, 
Λευκω σία 2011, σ. 193-197, 212-217, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

12 Πληθώρα αναφορών σε τέτοια κείμενα στα πρακτικά αλλεπάλληλων συνεδρίων, όπως 
π.χ. στα: España y el mundo mediterráneo a través de las relaciones de sucesos (1500-1750), 
επιμ. P. Civil – Françoise Crémoux – J. Sanz, Σαλαμάνκα 2008 (βλ. κυρίως: J. Díaz Noci, 
«El Mediterráneo en guerra: Relaciones y gacetas españolas sobre la guerra contra los turcos 
en la década de 1680», σ. 131-140, D. Rault, «La lucha naval con turcos y berberiscos en el 
Mediterráneo según las relaciones de sucesos, siglo XVII», σ. 237-252, και M. Sánchez Pérez, 
«Un pliego suelto poético de Gaspar de la Cintera sobre algunas batallas navales en el siglo 
XVI: Velona, Castilnovo y Lepanto», σ. 253-270), και Encuentro de civilizaciones (1500-1750): 
Informar, narrar, celebrar. Actas del Tercer Coloquio Intern. sobre Relaciones de sucesos, επιμ. 
Antonia Paba – G. A. Renales, Alcalá de Henares 2003 (βλ. P. Civil, «Las relaciones de batallas 
navales en el Mediterráneo, siglos XVI y XVII. Estrategias narrativas», σ. 105-116, A. Redondo, 
«El mundo turco a través de las ‘relaciones de sucesos’ de finales del s. XVI y de las primeras 
décadas del s.XVII. La percepción de la alteridad y su puesta en obra narrativa», σ. 235-254, και 
E. Sola Castaño, «Literatura de avisos. Historia y literatura de la frontera», σ. 255-278). 

13 Βλ. π.χ. R. González Cuerva, «El prodigioso príncipe Transilvano: La larga guerra contra 
los turcos (1593-1606) a través de las Relaciones de sucesos», Studia Histórica, Historia Moderna 
28 (2006), 277-299. Γενικά, για την απήχηση της ισπανοτουρκικής αντιπαράθεσης στην ποιητι-
κή και θεατρική παραγωγή, βλ. R. García Cárcel, «La psicosis del turco en la España del Siglo 
de Oro», Los imperios orientales en el teatro del Siglo de Oro, επιμ. F. B. Pedraza Jiménez – R. 
González Cañal, Almagro (Ciudad Real) 1994, σ. 15-28.

14 Μετά τον F. Braudel, «Bilan d’une bataille», Il Mediterraneo nella seconda metà, σ. 109-
120, βλ. τις σχετικά πιο πρόσφατες (και σχετικά αποκλίνου σες) αποτιμήσεις των J. Dumont, 
Lépante, l’histoire étouffée, Παρίσι 1997, D. García Hernán - E. García Hernán, Lepanto: El día 
después, Mαδρίτη 1999, και Rivero Rodríguez (βλ. την πιο πάνω σημ. 4). Πρβλ. I. K. Hassiotis, 
«Hacia una re-evaluación de Lepanto», Volver a Cervantes: Actas del IV Congr. Intern. de la 
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Quentin (1557)–, σε μια αλυσίδα άτυχων επιχειρήσεων και ταπεινωτι κών ηττών 
(από τη Φλάνδρα και τα βρετανικά νησιά ως τη Βόρεια Αφρική)· από τότε άλλω-
στε άρχισε και η δημιουργία στη χώρα ενός συλλογικού ψυχολογι κού τραύματος, 
μιας διάχυτης, χρόνιας απογοήτευσης (του πολυσυζητημένου «desengaño»). Γι’ 
αυτό άλλωστε και η Ναύπακτος μετατράπηκε τόσο στις ιστορικές όσο και στις 
φιλολογικές πηγές στην κατεξοχήν «ναυμαχία» ή ακόμα στην κατ’ αντονομασία 
«ναυμαχία», «μάχη» ή «εκστρατεία» (batalla,  jornada, la naval), συχνά χωρίς 
άλλον προσδιορισμό εκτός από τα επίθετα feliz ή felicísima. Έτσι, παρά τον δι-
αφορετικό γεωγραφικό και στρατηγικό τους προσανατολι σμό, όλες οι ισπανικές 
εκστρατείες στη Μεσόγειο –ουσιαστικά στη Βόρεια Αφρική, από το 1574 ως το 
1617–, ανανέωναν στη συλλογική συνείδηση την αισιόδοξη προσδοκία ενός νέου 
«Lepanto» ή έστω τη νοσταλγία του ένδοξου εκείνου γεγονότος15. 

Στο γενικό αυτό κλίμα εντασσόταν και η δυναστική προπαγάνδα των Austrias, 
αυ θόρμητη ή στρατευμένη, η οποία, παραβλέποντας την διευρυνόμενη παρακμή, 
δεν έπαψε να συνδυάζει τη ναυμαχία με το ισχυρό ακόμα ιδεώδες της αυτοκρατο-
ρίας (idea imperial)16. Άλλωστε, ήδη από την εποχή των Καθολικών Βασιλέων, η 
πίστη στη μοναρχία και στα «gesta» των γόνων της (υπαρκτά ή επίδοξα) εξέφρα-
ζε, ιδιαίτερα στην ποίηση και την ιστοριογραφία, και τον ισπανικό πατριωτισμό17. 
Πρόκειται για τον πατριωτι σμό διάχυτο στους ποιητές της «γενιάς του Lepanto», 
οι οποίοι, μολο νότι αντλούσαν την έμπνευσή τους από τα χρονικά της εποχής και 

Asociación de Cervantinistas, επιμ. A. P. Bernat Vistarini, Palma de Mallorca 2001, σ. 37-46, και 
O. Yıldırım, «La battaglia di Lepanto e il suo impatto sulla storia e sulla storiografia ottomane», 
Pio V nella società, σ. 321-352, σε συνδυασμό με τις παλαιότερες μελέτες του A. C. Hess, «The 
battle of Lepanto and its place in Mediterranean history», Past and Present 57 (1972), 53-73, και 
R. Mantran, «L’écho de la bataille de Lépante à Constantinople», Annales. Économie, Société, 
Civilisation 28 (1973), 396-405. 

15 M. Rivero Rodríguez, «¿Monarquía católica o hispánica? África o Levante: La encrucijada 
mediterránea entre Lepanto (1571) y el proyecto de la jornada real de Argel (1618)», La monar-
quía hispánica en tiempos del Quijote, επιμ. P. Sanz Camañes, Μαδρίτη 2005, σ. 593-614. 

16 Γενικά για την αυτοκρατορική ιδέα στην ισπανική λογοτεχνική παραγωγή της εποχής αυ-
τής, βλ. Sylvène Édouard, L’empire imaginaire de Philippe II. Pouvoir des images et discours 
du pouvoir, Παρίσι 2005, σ. 160 κ.ε. Tις θεολογικές ρίζες της ιδεολογίας αυτής στην ισπανική 
διανόηση (με έμφαση στη διαχρονία της) εξετάζει η Eva Betella-Ordinas, «Exempt from time and 
from its fatal change: Spanish imperial ideology, 1450-1700», Renaissance Studies, 26/4 (2012), 
580-604.

17 María J. Rodríguez Salgado, «Patriotismo y política exterior en la España de Carlos V y Fe-
lipe II», La proyección europea de la monarquía hispánica, επιμ. F. Ruiz Martín, Μαδρίτη 1996, 
σ. 49-106 (για τις ιδεολογικές διεργασίες μετά τη Ναύπακτο, σ. 78 κ.ε.). Πρβλ. L. Ribot García, 
«Monarquía y Estado en España (1474-1700), Revista de Historia Militar 59 (2005), 59-75, και 
D. García Hernán, «Guerra, propaganda y cultura en la monarquía hispánica: La narrativa del 
Siglo de Oro», Obradoiro de Historia Moderna 20 (2011), 281-302.
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γενικά τις αφηγή σεις για τη ναυμαχία, την υμνούσαν παραλληλίζοντάς την (κατά 
μίμηση των Λατίνων υμνητών της αυτοκρατο ρικής περιόδου) με το Άκτιο και σε 
μικρότερο βαθμό και με τη Σαλαμίνα ή τη Νουμαντία (αργό τερα θα προστεθούν 
και οι Θερμοπύλες)18. Με γάλο μέρος αυτής της πα ραγωγής ήταν εμπλουτισμέ-
νο, ιδιαίτερα μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, με τις ανάλογες προφη τείες 
(vaticinia) για την κατά κτηση/ανά κτηση της Κωνσταντινούπο λης ή ακόμα και της 
Ιερουσαλήμ19.

Ας σημειωθεί επίσης ότι το εμβληματικό μεσιανικό τρίπτυχο «ένας μονάρχης, 
μια αυτοκρατορία και ένα ξίφος» (un monarca, un imperio y una espada), που 
διαδόθηκε με το πολυσχολιασμένο σονέτο του 1591 του Hernando de Acuña, απο-
τελεί ουσια στικά καστιλλιανική απόδοση του λογότυπου (lema) που στόλισε το 
λατινικά γραμ μένο Austrias Carmen του Juan Latino (coelitus unum imperium, 
ensis unus, rex unicus orbis) του 157320. Γενικά, οι ποιητές της εποχής, αλλά και 
τα επώνυμα και ανώ νυμα «romances» και τα ανάλογα λαϊκής κατανάλωσης ολι-
γοσέλιδα έντυπα, προ σέγγι ζαν τη ναυμαχία εξιδανικευτικά, εντάσσοντάς την στην 
αντιμουσουλμα νι κή σταυ ροφο ρική παράδοση, που, με αφετηρία τη Reconquista, 
συμπεριλάμβανε τώρα στη μετεξέλιξή της, μαζί με τους Άραβες (moros), και 

18 Από την πλειάδα των σχετικών μελετών της Lara Vilà, βλ. κυρίως: «Actium y Lepanto en 
la épica española del XVI: La Felicísima Victoria de Jerónimo Corte Real», Salina 18 (2004), 
75-90, και «Las más ricas prendas de poesía que tiene España. Cervantes y la épica sobre 
Lepanto», Cervantes y su tiempo. Lectura y signo, επιμ. J. Matas Caballero – J. M. Balcells 
Doménech, τόμ. 1, Universidad de León 2008, σ. 315-323. Πρβλ. Jenny Jordan, «Galley Warfare 
in Renaissance Intellectual Layering: Lepanto through Actium», Viator 35 (2004), 563-579, και 
A. Alonso, «Lepanto como nueva Salamina: Un tópico hispano-italiano entre Mal Lara y Virués», 
Oriente e Occidente nel Rinascimento, επιμ. Luisa Rotondi Secchi Tarugi, Φλωρεντία 2009, σ. 
475-486. Αμητό από την πληθώρα των αφηγήσεων για τη Ναύπακτο περιέχει η επετειακή έκδοση 
La batalla de Lepanto (1571). Textos basados en manuscritos y crónicas de la época, existentes 
en el Archivo Histórico y Biblioteca del Museo Naval de Madrid y Biblioteca Nacional de París 
[Círculo de Amigos de la Historia], Βαρκελώνη 1972.

19 Βλ. π.χ. Fernando de Herrera, Relación de la guerra de Cipre y sucesso de la batalla naval 
de Lepanto, Σεβίλλη 1572, capít. 28, χ.σ. Πρβλ. B. Pozuelo Calero, «El licenciado Pacheco y 
Lepanto: Un poema latino de vaticinios y delirios imperiales», Excerpta Philologica: Revista 
de Filología Griega y Latina de la Univ. de Cádiz 4-5 (1994-1995), 335-370. Για τους οραματι-
σμούς αυτούς, βλ. Ι. Κ. Χασιώτης, «Marchar contra Constantinopla: H Kωνσταντινούπολη στη 
σταυροφο ρική φιλολογία του 15ου, 16ου και 17ου αιώνα», Constantinopla. 550 años de su caída/
Κωνσταντινού πολη. 550 χρόνια από την Άλωση, επιμ. Encarnación Motos Guirao – M. Morfakidis 
Filactós, τόμ. 3, Γρα νάδα 2007, σ. 15-34. Για την Ιερουσαλήμ πρβλ. E. García Hernán, «Pio V y 
el mesianismo profético», Hispania Sacra 45/91 (1993), 85, 88.

20 Poesía española de los Siglos de Oro, επιμ. Ariadna G. García, Μαδρίτη 2009, σ. 108-109. 
Πρβλ. C. Maurer, «Un monarca, un imperio y una espada: Juan Latino y el soneto de Hernando de 
Acuña sobre Lepanto», Hispanic Review 61 (1993), 35-51.
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τους Οθωμανούς (turcos) σε συχνές σημασιολογικές ταυτίσεις των δυο όρων21. Η 
χρήση μάλιστα αυτού του στερεο τυπικού διπτύχου απλώθηκε ως τις υπερπόντιε ς 
κτήσεις, και αφο ρούσε τόσο τα καθαυτό φιλολογικά έργα όσο και τα ιδιόμορφα 
θεατρικά22.

Η ευρύτητα της ιδεολογικής χρήσης της Ναυπάκτου θα πρέπει να αποδοθεί 
βέβαια και στις δύο ιστορικές προσωπικότητες που συνδέθηκαν βιωματικά με 
τη ναυμαχία, τον Don Juan de Austria (1547-1578) και, κυρίως, τον Miguel de 
Cervantes Saavedra (1547-1616): Ο πρώτος, ίσως και εξαιτίας της βραχύβιας, 
σχεδόν μυθιστορηματικής ιστορικής του διαδρομής, πιστώθηκε κατ’ αποκλειστι-
κότητα στην ισπανική ιστοριογρα φία (και τη λογοτεχνία) με τον τίτλο του «ήρωα» 
και «νικητή της Ναυπά κτου» (el héroe, el vencedor de Lepanto), διατηρώντας το 
ρομαντικό αυτό φωτοστέ φανο από τον 16ο αιώνα ως τις μέρες μας23. Ο Cervantes, 

21 M.-A. Bunes Ibarra, La imagen de los musulmanεs y del norte de África en la España 
de los siglos XVI y XVII. Los carácteres de una hostilidad, Μαδρίτη 1989, σ. 69 κ.ε., 111 κ.ε. 
passim. Πρβλ. και τα λήμματα της Soledad Carrasco Urgoiti, «Moros» και «Τurcos», Diccionario 
de la comedia del Siglo de Oro, επιμ. F. P. Casa et al., Μαδρίτη 2002, σ. 213-216 και 311-312. 
Γενικά για την εκδοτική παραγωγή των Turcica στην Ισπανία, βλ. Ana María Carabias Torres, 
«La producción editorial sobre el imperio otomano y los turcos en España (1470-1850). Una 
investigación in fieri», Tiempos modernos. Revista Electrónica de Historia Moderna 7/20 (2010), 
σ. 1-31 (για τη Ναύπακτο, σ. 14-15, 16. 18, 24, 28, 29). Στη σταυροφορική ιδεολογία στην Ισπα-
νία της εποχής αναφέρεται ο P. García Martín, La péñola y el acero. La idea de cruzada en la 
España del Siglo de Oro, Σεβίλλη 2004.

22 R. Mujica Pinilla, «Apuntes sobre moros y turcos en el imaginario andino virreinal», Anua-
rio de Historia de la Iglesia 16 (2007), 169-179 (με αναφορές και στη σχετική εικονογραφία στο 
Περού). Για τις υποτυπώδεις θεατρικές παραστάσεις στην πόλη του Μεξικού, από την επόμενη 
κιόλας χρονιά μετά τη Ναύπακτο, με πιο γνωστή την περίπτωση των μονόπρακτων Coloquios 
espirituales y sacramentales του Fernán González de Eslava (1534-1603;), βλ. Beatriz Mariscal 
Hay, «La batalla naval de Lepanto en el teatro de Fernán González de Eslava», Dramaturgía y 
espectáculo teatral en la época de los Austrias, επιμ. Judith Farré Vidal, Μαδρίτη 2009, σ. 371-
380. Ανθολογία των επώνυμων «romances» στου López de Toro, Los poetas, σ. 214 κ.ε., 268 κ.ε. 
Πρβλ. και τη συλλογή του A. Pérez Gómez, Romancero del almirante de la mar don Juan de 
Austria (1571-1800), τόμ. 1-2, Βαλένθια 1956-1957.

23 Για την ισπανική και, επιλεκτικά, την ευρύτερη ευρωπαϊκή βιβλιογραφία βλ. C. Blanco 
Fernández, «Aproximación a la historiografía sobre Don Juan de Austria», Spagna e stati Italiani 
nell’età di Carlo V. Studi storicci, επιμ. B. Anatra - F. Manconi et al., Ρώμη 2001, σ. 165-182, Μ. 
Olivari, «Lepanto e il mito di don Giovanni», αυτ., σ. 277-320, και (για τη θέση του Don Juan στη 
σύγχρονη ισπανική λογοτεχνία) F. Sánchez-Marcos, «Don Juan de Austria, un héroe del barroco 
temprano en la cultura histórica del siglo xx», Les Dossiers du Grihl, 2012 [στο Διαδίκτυο, 21 
Φεβρ. 2013: http://dossiersgrihl.revues.org/5377]. Στο εκλαϊκευτικό έργο του J. A. Vaca de Osma, 
El imperio y la leyenda negra, Μαδρίτη 2004, σ. 126-128, η διάψευση των φιλοδοξιών του Don 
Juan αποδίδεται στον Φίλιππο Β΄. Για τον αμφιλεγόμενο βασιλικό φθόνο για τη δόξα του νικητή 
της Ναυπάκτου, βλ. B. Bennassar, Don Juan de Austria, Μαδρίτη 2004, σ. 229.



Ι. Κ. ΧΑΣΙΏΤΗΣ20

«el manco de Lepanto», με την παγκόσμια αναγνώριση του έργου του, με κέντρο 
βέβαια τον Δον Κιχότη, λάμπρυνε το γεγονός της ναυμαχίας διαχρονικά· και όχι 
μόνο στον χώρο της λογοτεχνίας, αλλά και της ιδεο λογίας24. Δεν είναι τυχαίος 
άλλωστε ο παθιασμένος αφορισμός του Miguel de Unamuno (1864-1936) ότι «ο 
Δον Κιχότης γεννήθηκε στη Ναύπακτο» (Don Quijote nació en Lepanto y no en un 
oscuro lugar de La Mancha)25. Εξάλλου, ο ίδιος o Cervantes, με την κριτική που 
ασκούσε έμμεσα στη μοναρχία, αναδείχτηκε σε εκφραστή τής λαϊκής αντίληψης 
ότι η ισπανική εξωτερική πολιτική δεν έπρεπε να αποβλέπει στον θρίαμβο μόνο 
του καθολικισμού, αλλά και στην απόκρουση της αλλόθρησκης απει λής που ερ-
χόταν από την Ανατολή. Στον Cervantes μάλιστα, παρά τις τραυματικές του εμπει-
ρίες στο Αλγέρι, το βορειοαφρικανικό μέτωπο (ανοιχτό από την εποχή των Καθο-
λικών Βασιλέων) ήταν δευτερεύον σε σχέση με το «τουρκικό»26. Ανάλογες ήταν 
και οι εκτιμήσεις του νεότερου ομοτέχνη του Francisco de Quevedo (1580-1645), 
ο οποίος, ζώντας κοντά στον αντιβασιλιά της Νεάπολης (1616-1620) Pedro Téllez 
Girón (1574-1624), δούκα Osuna, συμμεριζόταν το όραμα τού φιλόδοξου εκεί-
νου Ισπανού αξι ωματούχου να επαναλάβει τη νίκη της Ναυπάκτου27. Παρ’ όλα 
αυτά, η απευθείας αναμέτρηση της Ισπανίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
δεν απέκτησε, παρά τις σταυροφορικές διακηρύξεις, την προτεραιότητα που ορα-
ματιζόταν ο Cervantes, ο Quevedo (για ένα διάστημα), αλλά και άλλοι σύγχρονοι 
Ισπανοί (και Ιταλοί) πα ρατηρητές της οθωμανικής στρατιωτικής δραστηριότητας 
στη Μεσόγειο: Οι ισπανο τουρκικές ναυτικές συγκρούσεις στα τέλη του 16ου και 
στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα είχαν, όπως αναφέρθηκε ήδη, γεωγραφικά και 
στρατιωτικά περιορισμένο και εφή μερο χαρα κτήρα28. 

24 Από την πληθωρικότατη βιβλιογραφία πρβλ. Alexander Samson, «Discurso heróico, 
aspiración imperialista y el mundo mediterráneo en la obra de Cervantes», Edad de Oro 
Cantabrigense: Actas del VII Congr. de la Asociación Intern. de Hispanistas del Siglo de Oro, 
επιμ. A. J. Close – Sandra M. Fernández Vales, Μαδρίτη 2006, σ. 557-562.

25 Obras completas, τόμ. 7, επιμ. M. García Blanco, Μαδρίτη 1966, σ. 1216.
26 Rivero Rodríguez, «¿Monarquía católica», 594-596.
27 Josette Riandière La Roche, «Quevedo y el Gran Señor de los Turcos: ¿Exotismo o histo-

ria?», Criticón 18 (Toulouse, 1982), 29-60. Για την ανατολικομεσογειακή πολιτική του Osuna, 
βλ. Ι. Κ. Hassiotis, «Spanish Policy towards the Greek Insurrectionary Movements in the Early 
Seventeenth Century», Actes du IIe Congr. Intern. des Études du Sud-est Européen, τόμ. 3, Aθήνα 
1978, σ. 321-328. Τις φιλοδοξίες του αντιβασιλιά για μια νέα «Ναύπακτο» είχε επισημάνει ο C. 
Fernández Duro, El Gran Duque de Osuna y su marina. Jornadas contra Turcos y Venecianos, 
1602-1624, Μαδρίτη 1885, σ. 39, 67, 180.

28 Χασιώτης, «H αμφισβήτηση», σ. 193-196 κ.ε. passim. Στην περιστασιακή αλλαγή της στά-
σης του Quevedo στα 1628 αναφέρεται η Marta Pilat Zuzankiewicz, «Francisco de Quevedo ante 
la alianza hispano-turca», Scripta manent. Actas del I Congr. Intern. de Jóvenes Investigadores del 
Siglo de Oro, επιμ. C. Mata Induráin - A. J. Sáez, Pamplona 2012, σ. 337-352. 
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Στην προβολή της Ναυπάκτου συντέλεσαν ως ένα βαθμό και αρκετοί άλλοι 
–λιγό τερο γνωστοί– λόγιοι στρατιωτικοί, οι οποίοι, αφού βρέθηκαν είτε στη ναυ-
μαχία είτε σε άλλες συγκρούσεις με τους Οθωμανούς την ίδια εποχή, κατέγραψαν 
τις περιπέ τειές τους σε αυτοβιογραφικά κείμενα· ανάμεσά τους και εκείνοι που 
μοιράστηκαν με χιλιάδες άλλους χριστιανούς τη θλιβερή εμπειρία του αιχμαλώ-
του. Το γεγονός ότι οι συντάκτες των αφηγήσεων αυτών (που εξελίχθηκαν σε μιαν 
ιδιαίτερα δημοφιλή κατη γορία της ισπανικής γραμματείας του Siglo de Oro) συ-
μπλήρωναν τα πραγμα τικά τους βιώματα με φανταστικές ιστορίες (όπως γίνεται 
π.χ. στην αποθανατι σμένη «ιστορία του αιχμαλώτου» του Δον Κιχότη και σε με-
ρικές από τις Novelas ejemplares)29, δεν αλλάζει την εικόνα. Εξάλλου, οι περιπέ-
τειές τους, όταν γίνονταν γνωστές, ενέπνεαν και τις υποθέσεις σε έργα συγχρόνων 
τους ή λίγο μεταγενέστε ρων συγγραφέων, ώστε και αυτοί να επιβεβαιώσουν –και 
να διαδώσουν– τον πολιτικό συμβολισμό της Ναυπάκτου και όσων γεγονότων, 
αληθινών ή μυθοποιημέ νων, συνδέονταν με αυτήν30.

Αλλά ο διαχρονικά ίσως ισχυρότερος παράγοντας στην προβολή της ναυμαχί-
ας ήταν και η ιδεολογική αξιοποίησή της από την Εκκλησία. Η επιβλητική παρου-
σία τού ρωμαιοκαθολικισμού στην ισπανική κοινωνία εξυπηρέτησε με ποικίλους 
τρόπους το γόητρο της μοναρχίας, προπάντων μετά τη στράτευσή της εναντίον 
της Μεταρρύθμι σης. Στα χρόνια μάλιστα του Φιλίππου Β΄ ο συνδυασμός του πο-
λέμου εναντίον των «αιρετικών» με τον αγώνα εναντίον των «απίστων» αποτέλε-
σε βασικό συστατικό (στο πεδίο της προπαγάνδας τουλάχιστον) στον σχηματισμό 
της ισπανικής «εθνικής» ιδεο λογίας· αυτόν τον συνδυασμό εξέφραζαν συμβολικά, 
μεταξύ άλλων, και οι δυο πασίγνωστοι κατά παραγγε λία πίνακες του Tiziano για 
τον Ισπανό μονάρχη, αλλά και ο αντίστοιχος αλλη γορικός πίνακας του Δομήνικου 
Θεοτοκοπούλου για τον «Ιερό Συνασπισμό» (Sacra Liga)31. Οπωσδήποτε, στην 

29 Για τη σχετική βιβλιογραφία: Mary Malcolm Gaylord, «El Lepanto intercalado de Don 
Quijote», Volver a Cervantes, σ. 25-36, και Alicia Parodi de Geltman, «Lepanto en las Ejemplares», 
αυτ., σ. 47-52. Πρβλ. J. J. Allen. «Autobiografía y ficción: El relato del Capitan cautivo», Anales 
Cervantinos 15 (1976), 149-155.

30 Ι. Κ. Hassiotis, «El mundo neohelénico en la literatura española del Siglo de Oro», Cultura 
Neogriega. Tradición y modernidad, επιμ. J. Alonso Aldama - Olga Omatos Saenz, Vitoria/
Gasteiz 2007, σ. 295-302. Χαρακτηριστικό δείγμα της παραγωγής αυτής είναι η αφήγηση του 
Jerónimo de Pasamonte (1553-post 1605), μαχητή της Ναυπάκτου και πιθανού συγγραφέα του 
δεύτερου πλαστού μέρους του Δον Κιχότη: M. de Riquer, Cervantes, Passamonte y Avellaneda, 
Βαρκελώνη 1988, σ. 387-535.

31 R. Wittkower, La alegoría y la migracion de los símbolos, Μαδρίτη 2006, σ. 214-218, 333-
334, M. Falomir, «Tiziano: Alegoría, política, religión», Tiziano y el legado veneciano, επιμ. J. 
Álvarez Lopera, Μαδρίτη 2005, σ. 149-171, Rosemarie Mulcahy, «Celebrar o no celebrar: Felipe 
II y las representaciones de la batalla de Lepanto», Reales Sitios 168 (2006), 2-15, Mínguez 
Cornelles, «Iconografía», σ. 255, 271-278, και του ίδιου, «Imágenes celestiales de la Casa de 
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εξέλιξη αυτή συντέλεσε και ο ενεργός ρόλος της Αγίας Έδρας στη συγκρότηση του 
χριστιανικού Συνα σπισμού και, φυσικά, του ένθερμου εμπνευστή του, του πάπα 
Πίου Ε΄ (1566-1572)32. Παρά τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τα επόμενα 
χρόνια στις σχέσεις της Μαδρίτης με τη Ρώμη33, η διασύνδεση δεν ακυρώθηκε· 
ανανεώθηκε μάλιστα με την αγιοποί ηση του Πίου στα 1672 και 1712 και την κα-
θιέρωση (από το 1573) της λατρείας τής Παναγίας «del Rosario» ή «de Lepanto» 
ή «de la Victoria» με επίσημα οργανωμένες λιτανείες κάθε πρώτη Κυριακή του 
Οκτωβρίου34. Επιπλέον, συχνά στους λαϊκού χαρακτήρα εορτασμούς για την Πα-
ναγία και τη Ναύπακτο –που πραγματοποιούνταν όχι μόνο στις ευρωπαϊκές, αλλά 
και στις υπερατλαντικές κτήσεις της Ισπανίας– προβλήθηκαν και insignia και «έν-
δοξα» κειμήλια ή λάφυρα της ναυμαχίας (σημαίες, όπλα, στρατιωτικές στολές, 
φανάρια πλοίων, μετάλλια κ.ά.π.), άλλα πραγματικά και άλλα εφευρημένα εκ των 
υστέρων· ανάμεσά τους και οι ποικίλης προέλευσης (παπικής, βενετικής κ.ά.) ει-
κόνες της Παναγίας που αποκλήθηκαν αργότερα «Nuestra Señora del Rosario y de 
Lepanto»), τις οποίες, κατά τις τοπικές, εκκλησιαστικές ή οικογενεια κές παραδό-
σεις, είχε μαζί του ο Don Juan στη Ναύπακτο35. Επίσης, μερικοί σταυροί (la Cruz 
de Lepanto), οι οποίοι, σύμ φωνα πάντοτε με ανάλογες παραδόσεις, είχαν δωρηθεί 

Austria», Entre cielos e infiernos. Μemoria del V Encuentro Intern. sobre Barroco, Παμπλόνα 
2011, σ. 92-96 (με τη σχετική βιβλιογραφία). Πρβλ. Édouard, L’empire imaginaire, σ. 148-150.

32 Στην εκτεταμένη βιβλιογραφία ξεχωρίζουν ακόμα τα έργα του Braudel, The Mediterranean, 
τόμ. 2, σ. 1027 κ.ε., και του K. M. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), τόμ. 4, 
Philadelphia 1984, σ. 974 κ.ε., 1004 κ.ε., 1045 κ.ε. Πρβλ. H. Jedin, «Papst Pius V., die heilige Liga 
und der Kreuzungsgedanke», Il Mediterraneo nella seconda metà, σ. 193-213.

33 Για τις διπλωματικές σχέσεις του Φιλίππου με τη Ρώμη: M.-Á. Ochoa Brun, Historia de 
la diplomacia española, τόμ. 6, Μαδρίτη 2003, σ. 189 κ.ε. (κυρίως σ. 211-216). Πρβλ. την πα-
λαιότερη σύνοψη του J. Lynch, «Philip II and the Papacy», Transactions of the Royal Historical 
Society 11 (1961), 23-42.

34 Marina Caffiero, «La ‘profezia di Lepanto’. Storia e uso politico della santità di Pio V», I 
Turchi, il Mediterraneo e l’Europa, επιμ. Giovanna Motta, Μιλάνο 1998, σ. 103-121.

35 Η πιο συστηματική έρευνα για την καθιέρωση στη χώρα της γιορτής της Παναγίας «del 
Rosario o de la victoria de Lepanto», αλλά και για την τύχη των φημισμένων κειμηλίων της 
ναυμαχίας, ανήκει στον άριστο γνώστη της ισπανικής ναυτικής ιστορίας C. Fernández Duro, 
Tradiciones infundadas, Μαδρίτη 1888 (ανατ. 2010), σ. 507-517. Κριτική των υποτιθέμενων 
«Παναγιών της Ναυπάκτου» και στου J. C. Fernández Fernández, «La imagen de la Vírgen que 
vió Lepanto», Revista General de Marina 262 (2012), 631-642. Για την αγιοποίηση του Πίου: L. 
Freiherr von Pastor, Geschichte der Päpste, τόμ. 8, Freiburg 1920, σ. 617-618. Τα αναμνηστικά 
μετάλλια, που κόπηκαν πριν και μετά τη ναυμαχία, κατέγραψε ο A. Herrera, «Medallas de la 
Santa Liga y del combate naval de Lepanto», Homenaje a Cervantes en el tercer centenario de 
la publicación del Quijote, Μαδρίτη 1905, σ. 31-41. Για τη σημαία του Συνασπισμού, βλ. C. 
Fernández Duro, «Estandarte de la Liga: Visita a Toledo el 7 de octubre de 1888», αυτ., σ. 43-56 
(μελέτη του 1895).
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στον νεαρό πρίγκιπα από τον πάπα ειδικά για τη ναυμαχία, για να περάσουν αργό-
τερα στα οικογενειακά αρχεία άλλων επώνυμων μαχητών της Ναυπάκτου36. Ένα 
από τα κειμήλια αυτά απέκτησε ιδιαίτερο ιδεολογικό βάρος: ο «Εσταυρωμέ νος 
της Ναυπά κτου» (El Cristo de Lepanto), το λάβαρο της ισπανικής ναυαρχίδας37. 
Αλλά και η ίδια η «galera real», με τον τρόπο που κατασκευάστηκε, διακοσμήθη-
κε, εικονογραφήθηκε και υμνήθηκε, αποτέλεσε και αυτή αλληγορικό σύμ βολο και 
για τον «generalísimo» της Sacra Liga, αλλά και για την ισπανική αυτοκρατορική 
ιδεολογία38. 

Οι θρησκευτικές τελετές για τη Ναύπακτο, μολονότι ξεκινούσαν με πρωτοβου-
λίες της κατεστημένης διοικητικής και εκκλησιαστικής ιεραρχίας, αποκτούσαν 
συχνά αυτό νομο λαϊκό και ετερογενή χαρακτήρα. Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, 
με τα εκδι δόμενα μικρά φυλλάδια με τα κηρύγματα (sermones)39, τα στιχουργήμα-
τα (coplas, romances), τα ποικίλα θεατρικά δρώμενα και γενικά τα παραφερνάλια 
των εκδηλώσεων εκείνων (κατά κανόνα υπερβολικά επικεντρωμένα στο πρόσωπο 
του Don Juan και λιγότερο του Φιλίππου Β΄ και του Πίου Ε΄)–, η εικόνα της ναυ-
μαχίας και τα θρησκευτικά και πολιτικά ιδεολογήματα που την συνόδευαν (συχνά 
με μεσιανικό χαρακτήρα) ανανεώνονταν διαρκώς και για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα· επιπλέον, με αφορμή τις πανηγυρικές εκείνες τελετουργίες, διαχέονταν σε 

36 Για τα κειμήλια αυτά: Fernández Duro, Tradiciones, σ. 467-506 και (παράρτημα πηγών) 
587-661. Δείγματα των μικρότερων σταυρών, που υποτίθεται ότι είχε μαζί του ο Don Juan 
στη ναυμαχία, πέρασαν και στις υπερπόντιες κτήσεις: Felicia Guerra, «El Cristo de Lepanto 
americano», Hispania 47/167 (1987), 1068-1078. Στην τύχη των κειμηλίων και μερικών από τα 
λάφυρα (οθωμανικές σημαίες κ.ά.), που συγκεντρώθηκαν μετά τη ναυμαχία στο Εσκοριάλ, ανα-
φέρεται ο F. Javier Campos y Fernández de Sevilla, «Cervantes, Lepanto y El Escorial», Volver a 
Cervantes, σ. 3-24 (βλ. σ. 15, 21 και passim).

37 Fernández Duro, ό.π., σ. 549-586. 
38 Ο κυριότερος σχεδιαστής του πλοίου Juan de Mal Lara (1524-1571) απέδωσε τον συμ-

βολισμό τής «galera real» με αναφορές στην ελληνική μυθολογία, ιδιαίτερα στην αργοναυτική 
εκστρατεία· βλ. María Dolores Aguilar García, «El barco como objeto artístico y viaje alegórico: 
La galera real de Lepanto», Espacio, Tiempo y Forma, Historia del Arte 2 (1989), 93-114. Συμβο-
λικούς στόχους είχε και η κατασκευή του νεότερου αντιγράφου της γαλέρας (1971), που εκτίθεται 
στο Ναυτικό Μουσείο της Βαρκελώνης: Sylvène Édouard, «Argo, la galera real de Don Juan 
de Austria en Lepanto», Reales Sitios 172 (2007), 4-27. Πρβλ. J. M. Martínez-Hidalgo y Terán, 
Lepanto: La batalla, la galera real: Recuerdos, reliquias y trofeos [Casa Provincial de Caridad], 
Βαρκελώνη, 1971 (αναφορές στα κειμήλια της ναυμαχίας που φυλάσσονται στο μουσείο αυτό).

39 Οι sermones περιείχαν περιγραφές τής ναυμαχίας και κείμενα σχετικά με τους θρησκευ-
τικούς εορτασμούς της· βλ. π.χ. την έκδοση ενός από τους πληθωρικότερους συντάκτες τέτοιων 
κειμένων (δυο χιλιάδων περίπου), του Marc Antonio Alós y Orraca (1597-1667): Sacro par de 
sermones de la insigne y milagrosa vitoria naval de Lepanto, Βαλένθια 1647, σ. (διπλές) 1-31 
(περιγραφή και πηγές για τη ναυμαχία), 31-62 (sermones για τη Ναύπακτο), 63 κ.ε. (sermones για 
άλλες θρησκευτικές επετείους).
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ευρύτερα στρώματα της ισπανικής κοινωνίας40.
Η ένταξη της Ναυπάκτου στα διαχρονικά memorabilia ευνοήθηκε επίσης από 

τη συγγραφική παραγωγή τής εποχής. Δειγματοληπτικά μόνο θα γίνουν εδώ με-
ρικές αναφορές στην ιστοριογραφική και δραματουργική παραγωγή (πέρα από 
τα λαϊκής κατανάλωσης πεζά ή έμμετρα κείμενα που κυκλοφορούσαν σε ολιγο-
σέλιδα έντυπα από την επόμενη της ναυμαχίας και ως το τέλος σχεδόν του 17ου 
αιώνα)41. Ώς δείγ ματα της σχετικής ιστοριογραφίας θα μπορούσαν να αναφερθούν 
δυο έργα, εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους: η εκτενής Descriptio belli nautici 
et expugnatio Lepanti του Ambrosio de Morales (1513-1591) και η πολύτομη 
Historia de rebus Hispaniae (1592 κ.ε.) του Juan de Mariana (1536-1624). Ο πρώ-
τος, ως δάσκαλος του νεαρού Don Juan de Austria, αλλά και ως βασιλικός χρο-
νικογράφος του Φιλίππου Β΄, ήταν ο κατεξοχήν στρατευμέ νος για την προβολή 
τής Ναυπάκτου και της ισπανικής συμβο λής στη χριστιανική νίκη42. Ο δεύτερος, 
συντάκτης της σημαντικότερης ιστορικής σύν θεσης του τέλους του 16ου και των 
αρχών του 17ου αιώνα, αποφεύγει –στο εκτενέ στατο τμήμα που αφιέ ρωσε στις 
επιχειρήσεις του Συνασπισμού (lib. vi, cap. xiv-xv, lib. vii, cap. i)– τους πανηγυ-
ρικούς των ομοτέχνων του. Ώστόσο με τη μεγάλη διάδοση του έργου αυτού –προ-
πάντων στη μεταφρασμένη στα καστιλλιανικά (1601 κ.ε.) μορφή του– και με τις 
συνε χείς συμπληρώσεις και επανεκδόσεις του (δεκαοχτώ ως το 1800), αποτέλεσε, 
για πε ρισσότερο από δυο αιώνες, «κανόνα» (canon) στην προσέγγιση εκ μέρους 
των λογίων του «αυτοκρατορικού» παρελθόντος· επιπλέον, αναδείχτηκε στη γε-
νική αντίληψη στο κατεξοχήν σημείο αναφοράς στην αναζήτηση της ισπανικής 

40 Ενδελεχή ανάλυση του φαινομένου, με έμφαση στις τελετές που έγιναν μετά τη ναυμαχία 
στη Βαρκελώνη, βλ. στου M. Olivari, «Los discursos festivos en Barcelona tras la batalla de 
Lepanto. Alcance e implicaciones de un gran acontecimiento sentimental», Historia Social 74 
(2022), 145-166. Δείγματα των «sermones» και «romances» στου López de Toro, Los poetas, 
σ. 31-36, 268-273. Η «αξιοποίηση» του πάπα Πίου Ε΄ (ως vincitore di Lepanto) και γενικά της 
Αγίας Έδρας επιχειρήθηκε κυρίως στην Ιταλία κατά τον όψιμο 19ο και τις τρεις πρώτες δεκαετές 
του 20ού αιώνα (πρβλ. Rivero Rodríguez, «Lepanto desde la historiografía», σ. 309). Δείγμα του 
μεσιανικού χαρακτήρα των πολιτικών διατριβών της εποχής, που κατέφευγαν στην ιδεολογική 
χρήση της Ναυπάκτου, αποτελεί η γραμμένη στα 1619 Política española του Juan de Salazar· 
εκτενής ανάλυσή της από τον J. Lada Camblor, «La política española de Fr. Juan de Salazar», 
Berceo 55, 59, 60, 61 (Logroño 1961), 49-65, 207-232, 293-320, 465-488 (για την ισπανοτουρ-
κική αντιπαράθεση σ. 465-468). Πρβλ. F. Castillo Cáceres, «El providencialismo y el arte de la 
guerra en el Siglo de Oro: La ‘Política española’ de fray Juan de Salazar», Revista de Historia 
Militar 37/75 (1993), 135-156. 

41 Τα περισσότερα τυπώνονταν στη Σεβίλλη: J. García Bernal, «Velas y estandartes: Imágenes 
festivas de la batalla de Lepanto», I/C. Revista Científica de Información y Comunicación 4 (Univ. 
de Sevilla, 2007), 172-211.

42 Το κείμενο εκδόθηκε από τον F. Valerio Cifontano [Cifuentes], Ambrosii Morales opuscula 
historica, τόμ. 3, Μαδρίτη 1793, σ. 233-272.
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ιστορικής και εθνικής ιδιοπροσωπείας43.
Πρόσθετα, ωστόσο, γεγονότα –οι μικρής έκτασης, αλλά αλλεπάλληλες, ναυτι-

κές αντι παραθέσεις των Ισπανών με τους Οθωμανούς και τους βορειοαφρικανούς 
συμμά χους τους– ανανέωναν, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, την αντιμουσουλ-
μανική και αντιτουρκική παράδοση, προσδίδοντάς της στα τέλη του 16ου και 
στον 17ο αι ώνα χαρακτηριστικά χρόνιας ψύχωσης. Μερικά από τα χαρακτηριστι-
κά αυτά ανιχνεύοντα ι όχι μόνο στις σχετικές ισπανικές (και ιταλικές) πολιτικές 
και φιλολογι κές πηγές της εποχής44, αλλά και σε ιστορικά έργα (π.χ. το πανηγυρι-
κό του Pedro Villaroeles για τη ναυμαχία του 1614) και, κυρίως, σε γνωστά (αλλά 
από λογοτεχνική άποψη όχι τα καλύτερα) θεατρικά έργα του Lope de Vega (1562-
1635), του Luis Vélez de Guevara (1579-1644) ή ακόμα και του Pedro Calderón 
de la Barca (1600-1681) και άλλων, λιγότερο γνωστών συγγραφέων45. Στα έργα 
αυτά οι αναφο ρές στη Ναύπακτο είναι συχνές, ιδιαίτερα στα αποσπάσματα που 
εξαίρουν τις νέες ναυτικές επιτυχίες των Ισπανών εναντίον των μουσουλμάνων: 

Esta, señor, es la historia,
y fué la mayor que el mundo,
desde aquella de Lepanto
que con celestial impulso
por el señor don Juan de Austria
alcanzó el imperio tuyo46.

43 Πρβλ. R. L. Kagan, «Clio and the crown: Writing history in Habsburg Spain», Spain, Eu-
rope and the Atlantic World. Essays in honour of John H. Elliott, επιμ. R. L. Kagan – G. Parker, 
Cambridge Univ. Press 1995, σ. 78-80. Πρβλ. J. M. Cuenca Toribio, «Personalidad e identidad 
históricas de España. Leves glosas un tanto a redropelo», Ius Fugit. Revista Interdisciplinar de 
Estudios Histórico-jurídicos, 15 (2007-08), 11-33 (βλ. σ. 21, 25).

44 Πρβλ. B. Anatra, «La Mediterrània, Espanya, Itàlia i els Turcs», Manuscrits, 16 (1998), 
87-100.

45 Από την εκτεταμένη βιβλιογραφία επιλέγω τις μελέτες των J. Checa, «Calderón de la Barca y 
las catástrofes de la historia: Amar después de la muerte», Nueva Revista de Filología Hispánica 51/1 
(2003), 147-192, Hanaa’ Walzer, «De orientalismo a cristianocentrismo: Los límites del humanismo 
calderoniano», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 29/1 (2004), 231-246, M. Renuncio Roba, 
«El mundo islámico en La Santa Liga de Lope de Vega», Anaquel de Estudios Árabes 16 (2005), 205-
217, J. J. González Martínez, «El águila del agua: Lepanto visto desde la hampa», Αctas selectas del 
XII Congr. de la Αsociación Ιntern. de Τeatro Español y Νovohispano de los Siglos de Oro, επιμ. G. 
Vega García-Luengos - R. González Cañal, Almagro 2007, σ. 221-231, και του ίδιου, «La educación 
del poder a través del teatro: El hijo del águila, de Luis Vélez de Guevara», Impossibilia. Revista Intern. 
de Estudios Literarios, 1/3 (2012), 37-53. Ο D. García Hernán, La cultura de la guerra y el teatro del 
Siglo de Oro, Μαδρίτη 2006, σ. 59 κ.ε., 122, εκτιμά αντίστροφα την ποσότητα των θεατρικών έργων 
για τη Ναύπακτο σε σχέση με τη φτώχεια της λογοτεχνικής τους αξίας.

46 Οι στίχοι από το El asombro de Turquía y el valiente toledano, του Guevara, αφιερωμένο 
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Μέσα στο κλίμα αυτό και παρά την αισθητή παρακμή47, δεν έλειψαν οι 
κληρονομη μένες από το παρελθόν αυτοκρατορικές ψευδαισθήσεις· τις ενσάρκω-
σε, για ένα διάστημα, με τις στρατιωτικές του επιτυχίες στην Ιταλία στα 1647-
1650, ο ομώνυμος του νικητή της Ναυπάκτου, Don Juan (José) de Austria (1629-
1679), νόθος –κι αυτός– γιος του Φιλίππου Δ΄ (1621-1665). Σύμφωνα μάλιστα 
με μερικούς βιογρά φους του, ο Don Juan José είχε εμμονές με τη δόξα του εξι-
δανικευμένου πρίγκιπα που είχε ζήσει εκατό χρόνια πριν· και δεν ήταν μάλλον 
αδιάφορος σε μια ενδεχόμενη επιχείρηση στην ελληνική Ανατολή (που εκείνη 
ακριβώς την εποχή ζούσε στη δίνη του κρητικού πολέμου)48. Αλλά βέβαια η Ισπα-
νία τότε είχε να αντιμε τωπίσει πολύ σοβαρά εσωτερικά μέτωπα (με πρώτο την 
αποσχιστική εξέγερση στην Καταλωνία και τον ισπανογαλλικό πόλεμο του 1640-
1656)49, που άφηναν μετέωρα τα σύμβολα του αναπαραγόμενου αυτοκρατορικού 
ναρκισσισμού της. Εξάλλου, η χώρα σύ ντομα θα κληθεί να πληρώσει βαρύ τίμη-
μα στους πολέμους για τη διαδοχή του θρό νου της (1702-1714). Έτσι, με την αλ-
λαγή της δυναστείας η Ναύπακτος, ως πολιτικός συμβολισμός, έχασε το αλλοτινό 
της βάρος: οι Βουρβόνοι, που ανέβηκαν στον ισπα νικό θρόνο με έναν εμφύλιο και 
έναν ευρωπαϊκό πόλεμο, δεν αποζητούσαν «κλέη» σε ένα παρελθόν που δεν τους 
ανήκε. Ώστόσο, στις λαϊκές τάξεις η νοσταλγία για την ένδοξη εκείνη εποχή δεν 
έσβησε: την υπογραμμίζει η συνεχιζόμενη (και κατά τον 18ο αιώνα) κυκλοφο ρία 
έμμετρων συνθέσεων (κυρίως romances vulgares), αφιε ρωμένων στη ναυμα χία 
και, κυρίως, στη διαχρονία της γοητευτικής μορφής του Don Juan de Austria50.

στη νίκη του Francisco de Ribera (1582-1626) στα ανοιχτά της Κύπρου (14-16 Ιουλίου 1616): 
Fernández Duro, El duque de Osuna, σ. 222). Πρβλ. García Martín, La péñola, σ. 180-191. Για 
τη ναυμαχία: Χασιώτης, «H αμφισβήτηση», σ. 196 σημ. 41-43 (βιβλιογραφία).

47 Η παρακμή είναι, ήδη από τις αρχές του 17ου αιώνα, διατυπωμένη και σε κείμενα της 
εποχής: J. H. Elliot, «Self-Perception and Decline in Early Seventeenth-Century Spain», Past and 
Present 74 (1977), 41-61.

48 I. Ruiz Rodríguez, Don Juan José de Austria en la monarquía hispánica. Entre la política, 
el poder y la intriga, Μαδρίτη 2007, σ. 113-114, 185, 545. Για τη διασύνδεση της εκστρατείας 
του Don Juan José με τον βενετοτουρκικό πόλεμο για την Κρήτη: I. K. Hassiotis, Tendiendo 
puentes en el Mediterráneo. Estudios sobre las relaciones hispano-griegas (ss. XV-XIX), επιμ. 
Encarnación Motos Guirao, Γρανάδα 2008, σ. 145-147 (= «Η Κρήτη και οι Ισπανοί στα χρόνια 
της Βενετοκρατίας», Πεπραγμένα του Γ΄ Διεθν. Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ. 2, Αθήνα 1974, 
σ. 362-364 ). Την εμπλοκή της Ισπανίας στον πόλεμο εξετάζει ο M.-Á. Ochoa Brun, España y 
las islas griegas. Una visión histórica, Μαδρίτη 2001, σ. 154-159 (πρβλ. και την ελλην. έκδ.: Η 
Ισπανία και τα ελληνικά νησιά. Μια ιστορική θεώρηση, μτφρ. Ελένη Χαρατσή, Αθήνα 2009, σ. 
212-217).

49 J. H. Elliot, The Revolt of the Catalans. A Study in the Decline of Spain, 1598-1640, Cam-
bridge Univ. Press, 1963, σ. 305 κ.ε.

50 Πρβλ. τις εύστοχες παρατηρήσεις του J. Caro Baroja, Ensayo sobre literatura del cordel, 
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Πάντως, η τάση την περίοδο αυτή για την υποβάθμιση της περιόδου των 
Αψβούρ γων και των επιτευγμάτων τους, είναι σαφής. Δεν ήταν τυχαίο ότι η ισπα-
νική συμμε τοχή (στρατιωτική και προπαγανδιστική) στον Ιερό Συνασπισμό του 
Linz (1714-1718) περιορίστηκε στους εξόριστους οπαδούς της προηγούμενης δυ-
ναστείας (austracistas)51. Επιπλέον, με το πέρασμα στο δεύτερο μισό του 18ου 
αιώνα, η πολιτική της επίσημης Ισπανίας έναντι του μουσουλμανικού κόσμου 
(αραβικού και οθωμανι κού) άλλαξε ριζικά. Οι προσπάθειες τώρα της Μαδρίτης 
απέβλεπαν όχι στην αντιπαρά θεση, αλλά στην προσέγγιση με τα κράτη της Βό-
ρειας Αφρικής και την Υψηλή Πύλη. Με την υπογραφή στα 1782 της ισπανοτουρ-
κικής συνθήκης ειρήνης –ύστερα από κοπιαστικές διαπραγματεύσεις του Juan de 
Bouligny y Paret (1726-1798)– τερματί στηκε και επίσημα η ακήρυκτη «εμπόλεμη 
κατάσταση» στην οποία βρίσκονταν τα δυο μέρη από τον 15ο αιώνα52. 

Ώστόσο, η αρχή της ριζικής απομυθοποίησης της Ναυπάκτου ξεκίνησε από αλ-
λού: από τη διείσδυση στην Ισπανία των ιδεών του Διαφωτισμού. Τότε άλλωστε 
είχε αρχίσει (και μάλιστα με πρωτοστάτη τον Βολταίρο στα 1756) και η ιστοριο-
γραφική υποβάθμιση της ναυμαχίας53. Tότε επιδεινώθηκε και η αρνητική εικόνα 
(η πολυσυζητη μένη «leyenda negra») που είχε σχηματιστεί στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη για την ισπανική μοναρχία (και ειδικότερα για τον «τύραννο» Φίλιππο Β΄), 
επηρεάζοντας ανάλογα και για δυο αιώνες περίπου τις πολιτικές θέσεις της ισπα-
νικής διανόησης54. Η «αποκαθήλωση» μάλιστα της δυναστείας των Austrias στην 

Μαδρίτη 1990, σ. 144-146, 164-165 (σημ. 9), σε συνδυασμό με την έκδοση από τον ίδιο των 
Romances de ciego (Antologia), Μαδρίτη 1996, σ. 230-245 και 246-261, αριθ. 17 και 18, δυο 
σχετικών romances («La gran Victoria. Lepanto» και του απόκρυφου από τον όψιμο 17ο ως και 
τον προχωρημένο 19ο αιώνα «Testamento del señor Don Juan de Austria»). 

51 A. Alcoberro, «Presència i ecos de l’exili austriacista hispànic a la Tercera Guerra Turca. 
La epopeia panegírica de Vicente Díaz de Sarralde (Nàpols, 1718)», Revista d’Història Moderna 
i Contemporània 5 (2007), 5-24.

52 Hassiotis, Tendiendo puentes, σ. 155-171 (= «Juan, José Eliodoro Bouligny και Lorenzo 
Mabili de Bouligny: Οι πρόγονοι του Μαβίλη και η διπλωματική τους αλληλογραφία», Μνήμων 
7 [1979], 99-117).

53 Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, τόμ. 5, Παρίσι 1770, σ. 83: «Don Juan comme 
vengeur de la chrétienté etai le héros de touts les nations... Mais quel fut le fruit de la bataille 
de Lépante, et de la conquête de Tunis? ... Il semblait que les Turcs eussent gagné la bataille 
de Lépante». Τις θέσεις του Βολτέρου για την Ισπανία και την κριτική που ασκήθηκε σ’ αυτές 
από τους συγχρόνους του ανέλυσε στην παλιά, βασική μελέτη του ο A. de Salvio, «Voltaire and 
Spain», Hispania 7/2-3 (AATSP, 1924), 69-110, 157-164.

54 Για τις απαρχές του φαινομένου πρβλ. R. García Cárcel, «Los fantásticos relatos acerca de 
nuestra patria: La leyenda negra», Historia Social 3 (1989), 3-15. Η μελέτη του J. Villanueva, 
Leyenda negra. Una polémica nacionalista en la España del siglo XX, Μαδρίτη 2011, παρά τον 
τίτλο της, καλύπτει και τους προηγούμενους αιώνες. 
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ισπανική γραμματολο γία σηματο δοτήθηκε με το έργο ενός ποιητή (όπως άλλωστε 
είχε αρχίσει και η αποθέωσή της): Στην ωδή «El Panteón del Escorial» ο εμβλη-
ματικός εκφραστής του ισπανικού Διαφωτισμού Manuel José Quintana y Lorenzo 
(1772-1857), επέλεξε να καταγγείλει την «τυρανική και δεσποτική» αψβουργική 
δυναστεία στο μνημείο που συμβόλιζε το μεγαλείο της55. Μέσα στο κλίμα αυτό η 
αίγλη της ναυμαχίας ξεθώριασε· το δείχνει, τουλάχιστον, ex silentio, η υποβάθμι-
σή της έναντι της ντόπιας Νουμαντίας και, μετά την πολυθρύλητη πολιορκία της 
από τους Γάλλους (1808), της Σαραγόσας, δυο «τόπων» που θα κυριαρχήσουν 
στο στερέωμα του πολιτικού λόγου σε όλη τη διάρκεια του 19ου και τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ού αιώνα56. 

Παρ’ όλα αυτά, ο πολιτικός συμβολισμός της Ναυπάκτου δεν χάθηκε. Πέρα 
από την αναπαραγωγή ενός τμήματος της προγενέστερης σχετικής φιλολογικής 
(κυρίως στιχουργικής) παραγωγής57, έχουμε και περιπτώσεις κατά τον όψιμο 18ο 
αιώνα και ιδεολογικής χρήσης της ναυμαχίας, με πρωτοβουλία και πάλι της Εκ-
κλησίας. Σε κείμενο ομιλίας π.χ., που εκφωνήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1794 σε 
δημόσια εκδήλωση στη Βαρκελώνη, με στόχο την εμψύχωση της καταλανικής 
νεολαίας στην άμυνά της έναντι των Γάλλων εισβολέων, ο fray Ramón de Jesús 
«επιστράτευσε» και πάλι τον Don Juan de Austria και το επίτευμά του στη Ναύ-
πακτο να πείσει τους Ισπανούς «a servir a su Rey en defensa de la Religion y de 
la Patria», ζητώντας αυτή τη φορά τη συστράτευσή τους όχι πια εναντίον των 
«απίστων», αλλά των «αθέων Ιακωβίνων» (los impios Iconoclastas del día, los 
malvados Sans-culottes o Jacobinos)58. 

55 Imelda Aranzabe Pérez, «Un poema al Panteón» και «Personajes históricos en el poema 
‘El Panteón del Escorial’ de Manuel J. Quintana», Literatura e imagen en El Escorial, επιμ. F. J. 
Campos y Fernández de Sevilla, Εσκοριάλ 1996, σ. 559-566 (βλ. κυρίως σ. 562 κ.ε.), και αυτ., σ. 
551-558 (χωρίς αναφορές στη Ναύπακτο).

56 Για την προβολή της ηρωικής άμυνας της Νουμαντίας στις πολιορκίες της από τους Ρωμαί-
ους (136-134 π.Χ.) υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία· βλ. A. Jimeno Martínez – J. I. de la Torre, 
Numancia, símbolo e historia, Μαδρίτη 2005 (κυρίως σ. 53 κ.ε., 156 κ.ε., 189 κ.ε.), και (για τις 
υπερβολές της). Πρβλ. J. I. de la Torre, «Numancia: Usos y abusos de la tradición historiográfica», 
Complutum 9 (1998), 193-212, και R. López-Vela, «De Numancia a Zaragoza. La construcción 
del pasado nacional en las historias de España del ochocientos», La construcción de las historias 
de España, επιμ. R. García Cárcel, Μαδρίτη 2004, σ. 195-299 (για τη θέση της Ναυπάκτου, σ. 
256-257).

57 Πρβλ. τις επανεκδόσεις των τριών romances του Antonio de la Fay, La batalla naval, που 
είχαν πρωτοδημοσιευθεί στη Βαρκελώνη το 1623 και συνέχισαν να επανεκδίδονται και τον 18ο 
και στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα: J. Gomis Coloma, «El Pueblo y la Nación: España en la 
literatura de cordel del siglo XVIII», Cuadernos de Historia Moderna 11 (2012), 59-60. 

58 El carácter español en las urgencias de la Religion y de la Patria, Βαρκελώνη, χ.χ., 
σελ. 24.
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Η εμμονή, ωστόσο, στην παράδοση –που θα κωδικοποιηθεί αργότερα στο 
ισπανικό πολιτικό λεξιλόγιο ως «tradicionalismo»– θα αποκτήσει σαφέστερο 
εθνικό (και εθνικι στικό) χαρακτήρα μετά το πέρασμα στον 19ο αιώνα. Ακόμα 
και στο Σύνταγμα του Κάδιξ, του 1812 υπογραμμίζεται η προσήλωση στον ρω-
μαιοκαθολικισμό και στα «ένδοξα» κεφάλαια του ισπανικού παρελθόντος (από 
τα οποία δεν λείπει η Ναύπακτος)59. Στην τάση αυτή αντιπαρατάχθηκαν, ήδη από 
τον 18ο αιώνα και περισσότερο από τον 19ο, όσοι αναζητούσαν την ανακοπή της 
παρακμής και την αναγέννηση της χώρας (regeneración) στην ανανέωση και σε 
εκσυγχρονισμένους πολιτικούς όρους και πολιτικούς συμβολισμούς. Οι δραμα-
τικές μάλιστα πολιτικές, πο λιτει ακές και κοινωνι κές ανατροπές που γνώρισε η 
Ισπανία στον «μακρύ» εκείνον αιώνα της –οι οποίες, με τους εμφύλιους «καρ-
λικούς πολέμους» (1833-1840, 1846-1849, 1860, 1872-1876), α ποκτού σαν και 
πρόσθετα ιδεολογικά χαρακτηριστικά–, δημιούργησαν συνθήκες εθνι κού διχα-
σμού («las dos Españas»), που θα χαρακτηρίζει στο εξής την πολιτική ιστορία 
της χώρας. Πάντως, τόσο στους «καρλιστές», όσο και στην ιδεολογική διχοτομία 
ανά μεσα στους «tradicionalistas» και τους «regeneracionstas» και «progresistas», 
πα ρεμβάλλεται και πάλι στα δείγματα της πολιτικοποιημένης ισπανικής διανό-
ησης η ιδεολογική χρήση της Ναυπάκτου, στους πρώτους θετικά, στους δεύτε-
ρους αρνητικά60. Αλλά όχι πάντα: Ο θεμελιω τής π.χ. του πολιτικού συστήματος 
της Παλινόρθωσης Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), σε αγόρευσή του 
στο Κοινοβούλιο το 1854, υπογράμμιζε ότι ο λαός, αφήνοντας κατά μέρος τη νο-
σταλγία της Ναυπάκτου και του Saint Quentin, θα έπρεπε να εργαστεί σκληρά για 
τον κοινωνικό του εκσυγχρονισμό61. Αντίθετα, ο πο λυγραφό τατος μελετητής της 

59 Για το ζήτημα αυτό, αλλά και τις μετέπειτα μεταλλάξεις του, βλ. J. Álvarez Junco, «The 
Formation of Spanish Identity and its Adaptation to the Age of Nations», History and Memory 
14/1-2 (2002), 13-36. Δειγματοληπτικά μόνο βλ. τις αναφορές στις μονογραφίες του 19ου αιώνα 
για τη ναυμαχία στην Magdalena de Pazzis Pi Corrales, «La Marina de los Austria: Aproximación 
historiográfica y perspectiva investigadora», La historiografía de la marina española. Cuadernos 
Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, αριθ. 56, Μαδρίτη 2010, σ. 63-121 (κυ-
ρίως σ. 75-79). 

60 Γενική θεώρηση της διχοτομίας αυτής στον C. Lisón Tolosana, «Las Españas de los 
españoles», Reis (Centro de Investigaciones Sociológicas) 40 (1987), 45-52 (για τη Ναύπακτο, 
βλ. σ. 58, 60, 62, 64, 68). Για τη χρήση της Ναυπάκτου στην προπαγάνδα των καρλιστών, πρβλ. 
A. Knobler, «Holy Wars, Empires, and the Portability of the Past: The Modern Uses of Medieval 
Crusades», Comparative Studies in Society and History 48/2 (2006), 299, 300.

61 «Hay que decir al país la verdad; hay que decirle que no es el recuerdo de Lepanto, ni el 
recuerdo de San Quintín lo que más falta hace, sino ejemplos de paciencia, de laboriosidad, de 
progreso y de virtudes civiles [...], por medio de la cual se alcanza sólo la grandeza que el pue-
blo español apetece»· βλ. E. de Diego García, «Cánovas y la segunda transición», Cánovas y la 
vertebración de España, επιμ. M. A. Baquer, Άβιλα 1998, σ. 351.
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ισπανικής ιστορίας και της ισπανόφωνης φιλολογίας Marcelino Menéndez Pelayo 
(1856-1912) αμυνόταν με πάθος εναντίον της «falsa historia» των κάθε λογής 
φιλόδοξων «sofistas», που αντιμετώπιζαν την κληρονο μιά του παρελθόντος (los 
eternos lugares comunes de Pavía, San Quintin, Lepanto) ως παράλογες ματαιό-
τητες (locas vanidades)62. Τελικά, συχνά η μεγαλαυχία για τη Ναύπακτο κατέλη-
γε, στην περίπτωση της εκκλησιαστικής ρητορείας σε γραφικές υπερβολές και, 
στις κοινωνικές εκδηλώσεις, σε ανυπόφορη επιτήδευση. Σε τυπωμένη ομιλία του 
1858 ο «presbitero» José-M. Velasco, απευθυνόμενος με πάθος στους άνδρες του 
«ανίκητου» ισπανικού πολεμικού στόλου (cuerpo distinguido, jamás manchado, 
siempre vencedor y nunca vencido), τους παρακινούσε να παραμείνουν προση-
λωμένοι στα ιδεώδη των μαχητών της Ναυπάκτου (στα οποία συμπεριλάμβανε 
βέβαια και τον ρωμαιοκαθολικισμό): 

¡Lepanto, señores, Lepanto! monumento eterno situado en las puertas del tiem-
po para patentizar a las generaciones venideras que los españoles con su catoli-
cismo arrostraron con prodigioso valor las empresas más comprometidas63.

Την ίδια εποχή, ωστόσο, ο Benito Pérez Galdós (1843-1920) σατίριζε τον ξι-
πασμένο Ισπανό, που, μολονότι αγνοούσε την ιστορία της ναυμαχίας, επιδείκνυε 
γι’ αυτήν τον διαρκή θαυμασμό του:

que más obtuso que un canto 
y sin saber la cartilla, 
refiere la maravilla 
del combate de Lepanto...?64.

Η θεματολογική ανακύκλωση της Ναυπάκτου στην ιστοριογραφία, τον τύπο, 
τη λογοτεχνία και την τέχνη (κυρίως στον χώρο του θεάτρου) εντεινόταν σε στιγ-
μές εθνι κών εξάρσεων65. Ο «πόλεμος της Αφρικής» (στον οποίο συμμετείχε και 

62 Ώς μανιφέστο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο πρόλογός του στην εκλαϊκευτική βιογρα-
φία του Φιλίππου Β΄ του θεατρικού συγγραφέα V. Gómez, Felipe II. Estudio historico-crítico, 
Μαδρίτη 1879, σ. vii-xvi. Γενικά για την ενεργό παρέμβαση του Menéndez Pelayo στις ιδεο-
λογικές εκείνες αντιπαραθέσεις υπάρχει ευρεία (αν και όχι πάντοτε ψύχραιμη) βιβλιογραφία: 
Gerardo Bolado, «Menéndez Pelayo y las verdades de la tradición», Eikasía. Revista de Filosofía 
46 (2012), 251-262. Πρβλ. Marta Campomar Fornieles, «Menéndez Pelayo en el conflicto entre 
tradicionalismo y liberalismo», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo 1 (τόμος εκτός σει-
ράς: Homenaje a Don Manuel Revuelta Sañudo, 1994), 109-134.

63 Sermón [...] por el feliz natalicio de S.A.R. el principe de Asturias D. Alfonso [...], Μπουέ-
νος Άϊρες 1858, σ. 21.

64 H. Chonon Berkowitz, «The Youthful Writings of Pérez Galdós», Hispanic Review 1/2 
(1933), 97.

65 Η εκτεταμένη ιστοριογραφία για τη ναυμαχία της Ναυπάκτου κατά τον 19ο αιώνα δεν 
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το πολεμικό Lepanto, προκαλώντας και τους αναπόφευκτους ιστορικούς συνειρ-
μούς)66 και ιδιαίτερα η πο λυτραγου δισμένη ισπανική νίκη στο Τετουάν (31 Ια-
νουαρίου 1860) έδωσαν νέο έναυσμα στην ανακύκλωση εκείνη, με υπερβο λικές 
συγκρίσεις όχι μόνο με τη ναυμαχία του 1571, αλλά και με τη Σαλαμίνα και τις 
Θερμοπύλες67. Έπιχειρήθηκαν ακόμα και ανιστόρητες δι ασυνδέσεις της Ισαβέλ-
λας Β΄ (1833-1868) με τον Φίλιππο Β΄ και τη Ναύπακτο68. Στους υμνωδούς μά-
λιστα του Τετουάν προσχώρησε και ένας σημαντικός εκπρόσωπος της ισπανικής 
ποίησης του 19ου αιώνα, ο Gaspar Núnez de Arce (1834-1903), ο οποίος, έχοντας 
ζήσει από κοντά τον πόλεμο, διέβλεπε στη στρατιωτική εκείνη επιτυχία –με υπερ-
βολική αισιοδοξία, όπως αποδείχτηκε σύντομα– την αφύπνιση μιας νέας γενιάς 
συμπατριωτών του, αντάξιας της Παβίας και της Ναυπάκτου:

cuando de su letargo despertaba
la nación de Lepanto y de Pavía,
y el lid ardiente, inextinguible y brava,
mostró con su tesón que no quería
vivir sin honra, ni morir esclava69.

Οι τάσεις αυτές επανεμφανίστηκαν και κατά τον πόλεμο της Ισπανίας με τη 
Χιλή και το Περού στα 1865-1866: Και τότε οι επιχειρήσεις του ισπανικού στόλου 
στα παράλια των δυο χωρών, ιδιαίτερα στην αμφιλεγόμενη πολιορκία του Callao 

έχει ακόμα καταγραφεί συστηματικά· ο Rivero Rodríguez, «Lepanto desde la historiografía», 307 
σημ. 3, αναφέρει λακωνικά ελάχιστα δείγματα. Το ίδιο βέβαια (και ακόμα περισσότερο) ισχύει 
για τον ισπανικό τύπο. Για το θέατρο, βλ. την πιο κάτω σημ. 67.

66 Βλ. π.χ. Marqués de Molins, El romancero de la guerra de África, Μαδρίτη 1860, σ. 35, 
199 και passim. 

67 I. Serrallonga Urquidi, «La guerra de África (1859-1860). Una revisión», Ayer 29 (1998), 
139-159, Rebeca Sanmartín Bastida, La Edad Media y su presencia en la literatura, el arte y el 
pensamiento españoles entre 1860 y 1890 [Universidad Complutense], Μαδρίτη 2003, σ. 226, 
326, 331, 439, V. Sánchez Sánchez, «El Siglo de Oro en el teatro lírico español de 1850 a 1930», 
Hispanic Review, 72/1 (2004), 175, Marie Salgues, Teatro patriótico y nacionalismo en España, 
1859-1900, Σαραγόσα 2010, σ. 48-49, 258-259, 263, 298. Ας σημειωθεί ότι ανάλογες ιδεολογι-
κές διασυνδέσεις επιχειρήθηκαν και στην Ιταλία, ιδιαίτερα στις παραμονές του ιταλο-τουρκικού 
πολέμου 1911-12 για τη Λιβύη: G. Proglio, «Emilio Salgari, Trait d’union fra Lepanto (1571) e 
la Libia (1911-1912)? Immaginari, identità e contaminazioni dell’altra sponda del Mediterraneo», 
Asti contemporanea 13 (2011), σ. 83-103 (βλ. σ. 84 κ.ε. passim).

68 M. Angelón, Isabel II. Historia de la Reina de España, Μαδρίτη-Βαρκελώνη, χ.χ. (1860), 
σ. 16-17.

69 Poesías completas, 4η έκδ., Σεβίλλη 1864, σ. 32. Στον Arce ανήκει και ένα εκτενές φιλελ-
ληνικό ποίημα (αυτ., σ. 104-144): Β. Χατζηγεωργίου-Χασιώτη, «O ισπανικός φιλελληνισμός του 
19ου αιώνα», Mνήμη Άλκη Aγγέλου, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 482.
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(2 Μαΐου 1866), υμνήθηκαν στη χώρα ως αντίστοιχες της Ναυπάκτου:

que la Armada magnánima española, 
la misma es hoy que la que fué en Lepanto70.

Με σταθερή λοιπόν την παρουσία της Ναυπάκτου στην εθνική εκείνη αυτα-
πάτη, οι Ισπανοί, «el pueblo de Numancia y de Lepanto»71, οδηγήθηκαν σύντομα 
στον καταστρεπτικό «πόλεμο της Κούβας» του 189872. Αυτήν ακριβώς τη συλλο-
γική έλλειψη ρεαλισμού έδωσε επιγραμματικά μερικά χρόνια αργότερα (1911) 
ο μετέπειτα πρόεδρος της δεύτερης ισπανικής Δημοκρατίας Manuel Azaña Díaz 
(1880-1940), ψέγοντας τους συμ πατριώτες του που, παγιδευμένοι στις ψευδαι-
σθήσεις τους, έστειλαν «contra la America del Norte las naves de Lepanto»73. 
Η καταστροφή του ’98 («el desastre») προκάλεσε σε ολόκληρη την ισπανική 
κοινωνία ισχυρές ιδεολογικές α ναταραχές, ανάλογες (αν όχι ισχυρότερες) με 
εκείνες που έζησε και η ελληνική έναν χρόνο νωρίτερα με τον δικό της «ατυ-
χή πόλεμο» του ’97. Μέσα στο κλίμα αυτό, ο σημαντικότερος ίσως εκπρόσωπος 
των «regeneracionistas» Joaquín Costa Martínez (1846-1911), σκανδά λισε τους 
Ισπανούς, παρακινώντας τους να «σφραγίσουν επιτέ λους με δυο κλειδιά τον τάφο 

70 Οι στίχοι, που ανήκουν στον Alfonso E. Ollero de Vargas Machuca, πρωτοδημοσιεύτηκαν 
στην ανώνυμη βιογραφία του «νικητή του Callao» Méndez Núñez (1824-1869): Biografía del 
excmo. señor Don Casto Méndez Núñez, jefe de la escuadra española en el Pacífico, Μαδρίτη 
1866, σ. 50. 

71 Η ποιητική ταύτιση σε στιχούργημα του Francisco Vila προς τιμήν της María Victoria, 
συζύγου του εφήμερου (1870-1873) βασιλιά της Ισπανίας Αμεδαίου Α΄ : Crónica del viaje a 
Alicante de SS. MM. Amadeo I y María de la Victoria, en Marzo de 1871, Alicante 1871, σ. 91-92.

72 Αμέσως μετά την καταστροφή ο D. Isern, Del desastre nacional y sus causas, Μαδρίτη 
1899, σ. 406, κατηγόρησε τις κρατικές υπηρεσίες ότι, ακόμα και την τελευταία ώρα, αντί να 
στείλουν στην Κούβα πολεμοφόδια, έστελναν τηλεγραφικά «largas parrafadas de prosa patriótica, 
con recuerdos á veces de Otumba, Pavía y Lepanto». Πρβλ. Teresa Piñeiro-Otero, «Héroes, 
filibusteros y villanos. Representaciones y mitos de la Guerra de Cuba en la prensa gallega del 
momento (1895-1898)», Ηistoria y Comunidad Social, 16 (2011), 118.

73 Πρβλ. A. Zamora, «El jardín de los frailes: Azaña y la guerra simbólica», Hispanic Review, 
71/1 (2003), 39. Η φράση είναι μάλλον δίσημη, επειδή στον πόλεμο πήρε μέρος το καταδρομικό 
Don Juan de Austria, ενώ το Lepanto, μολονότι εξυμνήθηκε από τον ισπανικό τύπο για τις δυ-
νατότητές του, δεν έδρασε στις Αντίλλες· βλ. R. González Echegaray, «Recuerdos de Lepanto en 
la lista oficial de buques», Revista General de Marina 181 (1971), 366-380, όπου απαριθμούνται 
όλα τα πολεμικά της Ισπανίας του 19ου και 20ού αιώνα που έφεραν την ονομασία «Lepanto», 
«Don Juan de Austria» και «Don Álvaro de Bazán». Γενικά για την ελλιπή τότε στρατιωτική προ-
ετοιμασία της Ισπανίας (ιδιαίτερα στο ναυτικό), βλ. M. Espadas Burgos, «El Ejército y la Marina 
antes del 98», και H. O’Donell y Duque de Estrada, «La Armada: Proyectos y realidades de una 
política naval», Vísperas del 98. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98, επιμ. J. P. Fusi – A. 
Niño, Μαδρίτη 1997, σ. 85-99 και 101-113.
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τού El Cid» (doble llave al sepulcro del Cid para que no volviese a cabalgar), 
να σβήσουν με σφουγγάρι (pasémosle una esponja) από το μυαλό των Ισπανό-
πουλων «τα μεγάλα ονόματα» (esos grandes nombres) της Νουμαντίας και της 
Ναυπάκτου, και να κατεβάσουν από τα βάθρα τους τον Don Juan de Austria και 
τα άλλα σύμβολα του ιστορικού τους παρελθόντος74. Στο ίδιο κλίμα της απόγνω-
σης για το ’98 ο Unamuno θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο: Αποδίδοντας τον 
«εθνικό χαρα κτήρα» των Ισπανών με όσα εκπροσωπούσε συμβολικά η μορφή 
του Δον Κιχότη, διακήρυξε την ανάγκη να «θαφτεί» και ο ήρωας του Cervantes 
(¡Muera Don Quijote!)75. Πιο συγκρατημένη, η πεζογράφος και κριτικός Emilia 
Pardo Bazán (1851-1921), ενώ, από το ένα μέρος, εκτιμούσε τον Δον Κι χότη ως 
ουσιώδη παράγοντα στη διαμόρφωση της ισπανικής εθνικής ταυτότητας, υποβάθ-
μιζε, από το άλλο, τον ρόλο τής Ναυπάκτου, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε ως 
νίκη αμφιλεγόμενη και, το χειρότερο, ως κοινό τόπο της πατριωτικής ρητο ρείας 
(el Quijote nos ha nazionalizado más que esa dudosa victoria de Lepanto, tópico 
de la patriotería)76.

Παρ’ όλα αυτά, ο κοινός τόπος της patriotería εκείνης δεν υποχώρησε· παρέ-
μεινε καταρχήν εμφαντικός στις τελετές και λιτανείες που προέβαλλαν εκκλησια-
στικά σύμβολα. Ώστόσο, οι εκδηλώσεις εκείνες δεν προέβαλλαν τόσο την –απα-
ραίτητη τότε– εθνική ενότητα, αλλά την προσκόλληση στην καθολική Εκκλησία. 
Το γεγονός αυτό προκαλούσε αντιδράσεις (συχνά αντικληρικαλιστικές) στους φι-
λελεύθερους, οι οποίοι ακολουθούσαν πια στην προσέγγιση του ιστορικού παρελ-
θόντος την προβολή των πολιτιστικών επιτευμάτων της χώρας (με κέντρο πάντοτε 
τον Cervantes) και όχι την υπεράσπιση του ρωμαιοκαθολισμού της Αντιμεταρρύθ-
μισης. Στις ποικίλες λοιπόν εκδηλώσεις, ιδιαίτερα στις επετείους του φθίνοντος 
19ου και του αρχόμενου 20ού αιώνα, άρχισαν να διακρίνονται με αρκετή σαφή-
νεια οι δυο αυτές αποκλίνουσες προσεγγίσεις. Η αποτυχία π.χ. των λαμπρών εκ-

74 J. Costa, Crisis política de España, Μαδρίτη 1901, σ. 20, 47. Tην ίδια ακριβώς εποχή 
(1903) ο Ανδρέας Καρκαβίτσας (1865-1922), για τους ίδιους λόγους και κάτω από ανάλογες συν-
θήκες, ζητούσε κι αυτός την απαλλαγή των Ελλήνων από την προγονολατρεία, με την ιδεολογική 
«αποκαθήλωση» ακόμα και του Παρθενώνα: Ο Αρχαιολόγος, Αθήνα 1904, σ. 23 («Τί τα θές, ο 
τάφος – τάφος είνε κι ας έκλεισε μέσα του τον Μέγαν Αλέξανδρο») και 95 («Αυτός ο Παρθενώ-
νας μάς στέρεψε όλες τις βρύσες της ζωής»).

75 Obras completas, τόμ. 6, Μαδρίτη/Βαρκελώνη 1958, σ. 657. Για τον τίτλο αυτόν ενός άρ-
θρου του Unamuno του 1898, βλ. την πρόσφατη μελέτη της María Ángeles Varela Olea, «¡Muera 
Don Quijote! Raíces del 98 en el antiquijotismo de Unamuno», Anuario de Estudios Cervantinos 
9 (2013), 259-272. Πρβλ. J. Villegas, «El ¡Muera Don Quijote! de Miguel de Unamuno», Bulletin 
of Hispanic Studies 44/1 (1967), 49-53.

76 Emilia Pardo Bazán, Discurso inaugural del Ateneo de Valencia, Μαδρίτη 1899, σ. 38. 
Για την εκτίμησή της στο έργο του Cervantes, βλ. Cristina Patiño Eirín, «Cervantes en la obra de 
Pardo Bazán», Volver a Cervantes, σ. 1219-1228.
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δηλώσεων, που είχαν προγραμματιστεί στα 1903-1905 για την τρίτη εκατονταετία 
από την έκδοση του Δον Κιχότη, αποδόθηκε στις αντιθέσεις φιλελεύθερων και συ-
ντηρητικών κύκλων. Έτσι, ενώ η μια πλευρά έβλεπε τον Cervantes ως εκφραστή 
του φιλελεύθερου πνεύματος και της κοινωνικής ανανέωσης, η άλλη πρόβαλλε 
–με απαρχαιωμένη επιχειρηματολογία– την θρησκευτικότητά του, και μάλιστα 
αποκλειστικά ρωμαιοκαθολική77. Το ίδιο συνέβη και στα αμέσως επόμενα χρό-
νια, στην επέτειο, στα 1914, του θανάτου του El Greco, στου οποίου το έργο οι 
φιλελεύθεροι διέκριναν την προσπάθεια της καλλιτεχνικής ανανέωσης και όχι της 
αποθέωσης του θρησκευτικού δόγματος78.

 Λιγότερες ιδεολογικές απηχήσεις διακρίνει κανείς στις εκδόσεις της ίδιας επο-
χής για τη Ναύπακτο, τόσο τις ιστορικές όσο και τις λογοτεχνικές και τις καλλι-
τεχνικές. Πάντως, στις πρώτες διακρίνεται εύκολα η υπερεκτίμηση της ισπανικής 
συμβολής στη χριστιανική νίκη79. Οι περισσότερες από τις λογοτεχνικές εκδόσεις 
προέρχονταν από φιλολογικούς διαγωνισμούς που προκηρύσσονταν με πρότυπα 
τους Jocs Florals της Βαρκελώνης και της Βαλένθιας και με αφορμή τις σχετικές 
με τον Cervantes επετείους. Άσχετα από τα συχνά πενιχρά ποιοτικά αποτελέσμα-
τά τους, το γεγονός είναι ότι με τη δημοσιότητά τους οι εκδηλώσεις εκείνες επα-
νέφεραν στην επικαιρότητα τη ναυμαχία και τους ιστορικούς ή μυθοποιημένους 
ήρωές της, με πρώτον και πάλι τον Don Juan de Austria80. Αλλά και μετά το χτύ-
πημα του ’98, η Ναύπακτος επανερχόταν καταρχήν στην ιστοριογραφία, αλλά και 
στη λογοτεχνία τόσο στα χρόνια της εναλλαγής των δυο αιώνων, όσο και αργότε-
ρα. Ενδεικτικά μόνο για την τέχνη θα μπορούσε να αναφερθεί η τοποθέτηση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Γερουσίας της ρομαντικής απεικόνισης της ναυμαχίας 
από τον γεννημένο στις Φιλιππίνες ζωγράφο Juan Luna y Novicio (1857-1899)81. 

77 E. Storm, «El Ateneo de Madrid y el tercer centenario del Quijote en 1905», Don Quijote en 
el Ateneo de Madrid, επιμ. Nuria Martínez de Castilla Muñoz, Μαδρίτη 2008, σ. 11-46.

78 E. Storm, «Las conmemoraciones de héroes nacionales en la España de la Restauración. El 
centenario de El Greco de 1914», Historia y Política 12 (2004), 79-105.

79 Βλ. την πιο πάνω σημ. 65.
80 Πρβλ. τα βραβευμένα στους διαγωνισμούς αυτούς ποιήματα των Bernardino Fernández de 

Velasco, Duque de Frías (1783-1851), La muerte de Felipe Segundo, Μαδρίτη 1843, Emilio Pérez 
Ferrari (1850-1907), Un dia glorioso, Μαδρίτη 1879, και Juan García Ortega, Un héroe y una 
epopeya, Μαδρίτη 1889. Το πρώτο, ίσως το καλύτερο του ποιητή, που θωρείται απάντηση (όψιμη 
και ποιοτικά ασθενέστερη) στον καταγγελτικό Quintana (βλ. την πιο πάνω σημ. 55), περιέχει μιαν 
εκτενή και ζωντανή περιγραφή της ναυμαχίας: Juan Valera, Obras completas, τόμ. 33, Μαδρίτη 
1912, σ. 29 κ.ε., 34. Για το δεύτερο, βλ. J. M. Martínez Cachero, «La obra de Emilio Ferrari», 
Archivium (Oviedo, 1960), 154-155. Τo στιχούργημα του V. García Olalla, Lepanto y Cervantes. 
Romance heróico, Μαδρίτη 1905, εκδόθηκε κι αυτό με αφορμή την επέτειο των 300 χρόνων από 
την πρώτη έκδοση του Δον Κιχότη.

81 Για τον πίνακα, που έγινε το 1887 με ανάθεση της ίδιας της Γερουσίας, βλ. C. Reyero 
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Αλλά το ιδεολογικό βάρος έπεσε και πάλι στη λογοτεχνία, με πιο εύγλωττο ίσως 
παράδειγμα τη μυθιστορηματική βιογραφία του Don Juan στο Jeromín του Ιη-
σουίτη Luis Coloma Roldán (1851-1915). Το σχετικά έργο αυτό, μετά την πρώτη 
του εμφάνιση στα 1903, γνώρισε στη συνέχεια αλλεπάλληλες επανεκδόσεις και 
απροσδόκητα μεγάλη δημοφιλία82. Εκείνη περίπου την εποχή θα πρέπει μάλλον 
να επεκτάθηκε και η χρήση του «Lepanto», όπως και άλλων ονομαστικών συμβό-
λων της ισπανικής ιστορίας, στην ονοματοθεσία δρόμων και πλατειών σε πόλεις 
και χωριά, με ανάλογο τρόπο –κάποτε και ανταγωνιστικό– που έγινε και στην 
Ιταλία83. 

Η επίκληση λοιπόν –θετική ή αρνητική– στη ναυμαχία δεν έλειψε από τον 
δημόσιο λόγο· αλλά η παραδοσιακή εθνική αυταρέσκεια είχε πια υποχωρήσει, 
δίνοντας τη θέση της στην απελπισία. Στα 1899 ο Juan Valera (1824-1905) ζήτησε 
από τους Ισπανούς να ανακτήσουν την εθνική τους αυτοπεποίθηση, στηριζόμε-
νοι στην πραγματικότητα και όχι σε άχρηστους και πομπώδεις διθυράμβους για 
τη Ναύπακτο και άλλες δόξες του παρελθόντος, που τώρα προκαλούσαν απελ-
πισία μάλλον παρά παρηγοριά (desesperan más que consuelan)84. Ώστόσο, την 
ίδια εποχή (Οκτώβριος 1900) ο Leopoldo Alas «Clarín» (1852-1901) διαπίστωνε 
ότι η «παρηγορητική» επίκληση της ναυμαχίας δεν είχε σταματήσει (no tenemos 
Marina [...], pero consolémonos con Lepanto)85. Γενικά, πάντως, στον αρχόμενο 
20ό αιώνα η Ναύπακτος και κυρίως τα πρόσωπα και γενικά όσα συνδέθηκαν μ’ 
αυτήν δεν έλειψαν και στον ανανεωτικό πολιτικό χώρο, και μάλιστα με τρόπο που 
να παραπέμπει και πάλι στον ισπανικό εθνικισμό, τη φορά αυτή στον φιλελεύθερο 
(nacionalismo liberal)86. 

Hermosilla, «El reconocimiento de la nación en la historia. El uso espacio-temporal de pinturas 
y monumentos en Espana», Arbor 185/740 (2009), 1197-1210 (βλ. σ. 1206). Γενικά για τη θέση 
του Don Juan και της Ναυπάκτου σε αντίστοιχα έργα της εποχής, βλ. του ίδιου, Imagen histórica 
de España (1850-1900), Μαδρίτη 1987, σ. 362, 382, 432, 434 και passim.

82 Solange Hibbs-Lissorgues, «Jeromín de Luis Coloma, un sutil equilibrio entre novela histó-
rica y novela de costumbres», Prosa y poesía: Homenaje a Gonzalo Sobejano, επιμ. Chr. Maurer 
et al., Μαδρίτη 2001, σ. 147-160. Για τη μεταφορά του Jeromín στον κινηματογράφο (1953), βλ. 
Α Companion to Spanish Cinema, επιμ. Jo Labanyi – Tatjana Pavlovic’, Οξφόρδη 2013, σ. 246, 
όπου και για άλλες κινηματογραφικές μεταφορές έργων του Coloma.

83 Lenci, «Lepanto. Un confronto», 112-122, όπου (117-122) φαίνεται η σαφής ποσοτική υπε-

ροχή της Ισπανίας. Ας σημειωθεί ότι στις συστηματικές στατιστικές του συγγραφέα δεν συμπε-

ριλήφθηκαν και τα άμεσα σχετιζόμενα με τη ναυμαχία πρόσωπα (π.χ. Don Juan de Austria, Don 
Álvaro de Bazán, Don Luis de Requesens, Sebastiano Venier, M. A. Colonna κλπ.).

84 Homenaje a Menéndez y Pelayo, επιμ. και πρόλογος Juan Valera, Μαδρίτη 1899, σ. xvii.
85 J. M. Martínez Cachero, El canto de las sirenas (Páginas de investigación y crítica), τόμ. 

1, Οβιέδο 2000, σ. 273. 
86 Τη συναντούμε κυρίως σε εκδηλώσεις που είχαν και πάλι ως αφορμή επετείους για τον 
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Αλλά βέβαια η σταθερή –και καταχρη στική– συμβολική αξιοποίηση της ναυ-
μαχίας αποτελούσε διαχρονική προτεραιότητα στις συντηρητικές, εκκλησιαστι-
κο-κεντρικές ιδεο λογίες, αυτές που θεσμοποιήθηκαν ως «εθνικο-καθολικισμός» 
(nacional-catolicismo), για να γνωρίσουν ημέρες λαμπρές κατά τον Μεσοπόλεμο 
και, ιδιαίτερα, στα χρόνια των δύο δικτατοριών του ισπανικού 20ού αιώνα, του 
Miguel Primo de Rivera (1923-1930) και του Francisco Franco Bahamonde (1938-
1973)87. Έτσι, και στη νέα εθνική ιδεολογία της «Ισπανοσύνης» (Hispanidad), που 
από τη δεκαετία του 1920 άρχισε να αντικαθιστά τον όρο «φυλή» (raza) –χάρη 
κυρίως στη δραστηριότητα ενός αξιόλογου, πρώην φιλελεύθερου, διανοουμένου, 
του Ramiro de Maeztu (1874-1936)–, το ένδοξο παρελθόν ανέκτησε την παραδο-
σιακή εμβληματική του θέση. Για τον Eugenio Vegas Latapie (1907-1985), βασι-
κό στέλεχος της κίνησης εκείνης και του επίσημου οργάνου της Acción española, 
οι στρατιώτες του Φιλίππου Β΄, πολεμώντας στη Φλάνδρα και τη Ναύπακτο επι-
τελούσαν το έργο της Θείας Πρόνοιας για τη διάσωση της καθολικής πίστης από 
τις επιθέσεις του προτεσταντισμού και του Ισλάμ88. 

Ο κύκλος της Acción española κληροδότησε στον φρανκισμό, τουλάχιστον 

Cervantes και τον Δον Κιχότη, αλλά και για τον Greco: Ε. Storm, «Las conmemoraciones de 
héroes nacionales en la España de la Restauración. El centenario de El Greco de 1914’, Historia 
y Política 12 (2004) 79-105, «El Ateneo de Madrid y el tercer centenario del Quijote en 1905», 
Don Quijote en el Ateneo de Madrid, επιμ. Nuria Martínez de Castilla Muñoz, Μαδρίτη 2008, σ. 
11-46. Πρβλ. και την πιο πάνω σημ. 77. 

87 P. C. González Cuevas, «Las tradiciones ideológicas de la extrema derecha española», His-
pania 61/1 (2001), 99-142. Ειδικότερα για τις σχέσεις της Εκκλησίας με τη δικτατορία του Primo 
de Rivera, τη δεύτερη Δημοκρατία και το φρανκικό στρατόπεδο, βλ. H. Raguer, La espada y la 
cruz. La Iglesia, 1936-1939, Βαρκελώνη 1977, και την αναλυτικότερη μονογραφία του ίδιου 
(βενεδικτίνου μοναχού), La pólvora y el incienso: La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-
1939), Βαρκελώνη 2001. Πρβλ. G. Redondo, Historia de la Iglesia en España, 1931-1939, τόμ. 
1, Μαδρίτη 1993, σ. 263 κ.ε.

88 Redondo, Historia, τόμ. 1, σ. 296-297. Βλ. και τη σύγχρονη συνηγορία στου S. Fernández 
Riquelme, «Semblanza hispanista de Ramiro de Maeztu», La Razón Histórica 8 (2009), 11-
16, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Tη μετέπειτα ανέλιξη της ιδεολογίας εξετάζει ο S. Juan-
Navarro, «Una sola fe en una sola lengua: La Hispanidad como coartada ideológica en el 
pensamiento reaccionario español», Hispania 89/2 (2006), 392-399. Στη διάχυση και την επιβολή 
των ιδεών αυτών, αλλά και των συμβολικών αναφορών στη Ναύπακτο, τη Νουμαντία και άλλες 
«δόξες» του παρελθόντος, στην εκπαίδευση και από τα δυο δικτατορικά καθεστώτα αναφέρεται 
ο ριζοσπάστης ιησουίτης ιστορικός J. Domínguez Martín-Sánchez, Enseñanza católica para una 
generación. Víctima y testigo, Μαδρίτη 1979, σ. 26-28, 31, 78, 128 και passim. Πρβλ. Torre, 
Numancia, σ. 189 κ.ε., και Carolyn P. Boyd, Historia Patria: Politics, History, and National 
Identity in Spain, 1875-1975, Princeton Univ. Press 1997, σ. 180 κ.ε., 232 κ.ε., και (ειδικά για 
τη χρήση της ιστοριογραφίας από το φρανκικό καθεστώς) María Encarna Nicolás Marín, «Crisis 
y añoranza del Imperio durante el franquismo: La presión de la memoria», Anales de Historia 
Contemporánea 14 (1998), 33-45.
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κατά την πρώτη περίοδό του, μερικά από τα πιο σταθερά ιδεολογικά του χαρα-
κτηριστικά· ανάμεσά τους και την εκκλησιαστικής έμπευσης επιχειρηματολογία 
της «Σταυροφο ρίας» (Cruzada), αλλά και τα αυτοκρατορικά οράματα του πα-
ρελθόντος89. Όπως ήταν επόμενο, οι ιδεολογικοί αυτοί άξονες επιβλήθηκαν και 
στην ισπανική εκπαίδευση, με παρεμβάσεις διανοουμένων (μερικών οπαδών της 
Φάλαγγας) με ισχυρές ουμανιστικές και κλασικές καταβολές· ανάμεσά τους και 
ο μαθητής τού Menéndez Pelayo και πρώτος υπουργός υπουργός Παιδείας στην 
εθνικιστική κυβέρνηση (1938-1939) Pedro Sainz Rodríguez (1897-1986), θερμός 
συνήγορος της σημασίας της Ναυπάκτου στη διαμόρφωση του ισπανικού εθνικι-
σμού90. 

Όπως ήταν επόμενο οι εξελίξεις αυτές ευνοήθηκαν με δυναμικότερες (σε σχέ-
ση με το παρελθόν) παρεμβάσεις της επίσημης Εκκλησίας, η οποία, έχοντας κλεί-
σει πια με τη νίκη των εθνικιστών τους ανοιχτούς λογαριασμούς της με τη δημο-
κρατική Ισπανία91, εμφανιζόταν ως ένας από τους νικητές του Εμφυλίου. Είναι 
ενδεικτικό ότι η τελική επικράτηση των εθνικιστών επισφραγίστηκε τελετουργικά 
με δυο δημόσιες τελετές, που οργανώθηκαν από κοινού από τους Φαλαγγίτες και 
την Εκκλησία: την αποκατάσταση του «Εσταυρωμένου της Ναυπάκτου» στον 
καθεδρικό ναό της Βαρκελώνης, τον Φεβρουάριο του 1939, και, κυρίως, την πο-
μπώδη δοξολογία για τη νίκη, που έγινε την επόμενη της θριαμβευτικής εισόδου 
του Franco στη Μαδρίτη (στις 19 Μαΐου) στον καθεδρικό ναό της Αγίας Βαρβά-
ρας: Εκεί ο «generalíssimo», πλαισιωμένος από insignia του Don Juan de Austria, 
απέθεσε το σπαθί του στα πόδια του «Εσταυρωμένου της Ναυπάκτου» (που είχε 
μεταφερθεί ειδικά για την τελετή από τη Βαρκελώνη)92. Μέσα στο κλίμα αυτό δεν 
ήταν παράξενο που μερικοί ποιητές εξακολουθούσαν ακόμα, με καθηγμαγμένη τη 
χώρα από τον πόλεμο, να μην αρκούνται, όπως ο Manuel Machado (1874-1947), 

89 Υπογραμμίστηκε με την κοινή εκδήλωση του εκπροσώπου της Αγίας Έδρας και του 
Franco στην επίτηδες επιλεγμένη 7 Οκτωβρίου 1937, «fiesta religiosa y aniversario de Lepanto»: 
Redondo, Historia, τόμ. 2, σ. 340-341. Τον ρόλο της Εκκλησίας στην υιοθέτηση του σταυρο-
φορικού συμβολισμού του φραν κικού κινήματος επισημαίνει ο Raguer, La espada, σ. 46-56, 
και La pólvora, σ. 83 κ.ε. Για τις αυτοκρατορικές ιδεοληψίες, κυρίως της Φάλαγγας, βλ. J. Gil 
Pecharromán, La política exterior del franquismo (1939-1975), Βαρκελώνη 2008, σ. 33- 42.

90 Οι ιδέες του σε κείμενο διάλεξής του με αφορμή την 400ή επέτειο της ναυμαχίας με τον 
μάλλον παραπλανητικό τίτλο: La conciencia nacional, de Lepanto a la Invencible, Μαδρίτη 1979, 
σ. 4-8. Την ιδιόμορφη πολιτική και ιδεολογική του διαδρομή δίνει ο J. Escríbano y Hernández, 
Pedro Sainz Rodríguez. De la monarquía a la República, Μαδρίτη 1998. 

91 Για την κατάργηση των αντικληρικαλιστικών νόμων της Δημοκρατίας, βλ. Raguer, La 
espada, σ. 70-75.

92 Οι αναφορές στη σχετική βιβλιογραφία είναι πολλές· βλ. Redondo, Historia, τόμ. 2, σ. 623-
630, Tatiana Pavlović, Despotic Bodies and Transgressive Bodies: Spanish Culture from Francis-
co Franco to Jesus Franco, Νέα Υόρκη 2002, σ. 18-19.
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στην εξιδανίκευση απλώς του «tradicionalismo», αλλά, νοσταλγώντας το απρο-
σπέλαστο πια αυτοκρατορικό παρελθόν μιας επιθυμητής Ισπανίας, να οραματίζο-
νται τους συμπατριώτες του ως

¡Capitanes de Flandes, marinos de Lepanto,
héroes y misioneros de las Indias!93

Οι επιτυχίες μάλιστα του Άξονα στην Ευρώπη αναζωπύρωσαν στα 1941-1942 
τον αυτοκρατορικό πυρετό και την ανάδειξη των οραματιστών του ισπανικού με-
γαλείου94. Έτσι, οι θερμοκέφαλοι οπαδοί της Γερμανίας επιζητούσαν την εμπλοκή 
της χώρας στον πόλεμο, ώστε να ανακτήσουν μερικές από τις «παραδοσιακές» 
ισπανικές κτήσεις, ιδιαίτερα τις βορειοαφρικανικές95. Μετά την κατάκτηση μά-
λιστα της Ελλάδας από τα γερμανικά στρατεύματα, επανήλθε στην επικαιρότη-
τα και η Ναύπακτος και η Sacra Liga, τη φορά αυτή ενταγμένες στη χιτλερική 
πραγματικότητα: Η Γερμανία, κατά τον φαλαγγίτη, άλλοτε ριζοσπάστη, συγγρα-
φέα και διπλωμάτη Ernesto Giménez Caballero (1899-1988), στρέφεται πια προς 
την θάλασσα εκείνη, όπου το 1571 ο Don Juan, επικεφαλής ενός τριπλού ισπα-
νο-γερμανο-ιταλικού Συνασπισμού, κατατρόπωσε στη Ναύπακτο «τον Οθωμανό 
πειρατή». Σε μια νέα Ναύπακτο (hacia un nuevo Lepanto), κατέληγε ο Giménez 
Caballero, ανατρέχοντας στον Fernando de Herrera, προσβλέπουν τώρα «οι νέοι  
χιτλερικοί, γαλανομάτες Austrias» (la nueva Casa de Austria hitleriana, con sus 
ojos azules)96.

93 Ο J. Rodríguez Puértolas, Historia de la literatura fascista española, I, Μαδρίτη 2008, 
σ. 218, αποδίδει το ποίημα αυτό (Canto a la España deseada) στον Miguel Martínez del Cerro 
(1912-1971)· πρβλ. J. Urrutia, Poesía de la Guerra Civil Española: Antología, 1936-1939, Σε-
βίλλη 2006, σ. 88-89. Ώστόσο, ο J. E. Colmeiro, Memoria histórica e identidad cultural. De 
la postguerra a la postmodernidad, Βαρκελώνη 2005, σ. 44-45, το προσγράφει στον Manuel 
Machado, στον οποίο βέβαια ανήκει το γραμμένο τον Οκτώβριο του 1936, αλλά αρκετά νηφάλιο 
Tradición (J. Villén, Antología poética del Alzamiento, 1936-1939, Κάδιξ 1939, σ. 13). 

94 Πρβλ. Maurer, «Un monarca», σ. 36-37.
95 J. Tusell, Franco, España y la Segunda Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, 

Μαδρίτη 1995, σ. 204-205, 376-377· πρβλ. S. G. Payne, Franco and Hitler. Spain, Germany 
and World War II, Yale Univ. Press 2008, σ. 128-132. Απαρίθμηση των διεκδικήσεων στου Gil 
Pecharromán, La política exterior, σ. 35-37, 44 κ.ε. passim. 

96 Maurer, «Un monarca», σ. 36 σημ. 3. Οι Γερμανοί στρατιώτες που πήραν μέρος στη ναυ-
μαχία της Ναυπάκτου υπολογίζονται σε 5.000 άνδρες: Ν. Capponi, Lepanto, 1571: Le Lega santa 
contro l’Impero otomano, Μιλάνο 2006, σ. 203-204, σ. 211. Για τις προθέσεις της Μαδρίτης να 
διεκδικήσει, κατά την ισπανογερ μανική συνάντηση κορυφής στη Hendaya (Οκτώβριος 1940), 
αφρικανικά εδάφη, βλ. M. Espadas Burgos, Franquismo y política exterior, Μαδρίτη 1988, σ. 
118· πρβλ. Tusell, Franco, σ. 158 κ.ε., και Gil Pecharromán, ό.π., σ. 57-61, και για τις επιπτώσεις 
από την εισβολή στην Ελλάδα στα σχέδια για το άλλο άκρο της Μεσογείου, σ. 62-65.
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Σύντομα, ωστόσο, με το τέλος του πολέμου, έσβησαν άδοξα, μαζί με τις αυτο-
κρατορικές φαντασιώσεις, και οι δημόσιες αναφορές στη ναυμαχία. Ακόμα και οι 
σχετικές εκκλησιαστικές λιτανείες υποβαθμίστηκαν ιδεολογικά, κρατώντας μόνο 
τα τελετουργικά ή απλώς τα γραφικά τους χαρακτηρηστικά97. Ο Franco, άλλωστε, 
επιδίωξε, μετά την κατάρρευση του ναζισμού και εξαιτίας και της διπλωματικής 
απομόνωσης του καθεστώτος του, να βρει ανοίγματα στον μουσουλμανικό κό-
σμο, όχι να προβάλει το ιδεώδες του «πολέμου εναντίον των απίστων»98. Έτσι, 
άρχισε σταδιακά η ναυμαχία της Ναυπάκτου να περιορίζεται στην ιστοριογραφία, 
επίσημη και ανεπίσημη· αλλά χωρίς να χάσει το ιστορικό βάρος που της είχε απο-
δώσει η προγενέστερη γενιά. Αυτό φαίνεται κυρίως στην πλευρά των αξιωματού-
χων του νέου καθεστώτος – όπως π.χ. του παθιασμένου με τη ναυμαχία και εφή-
μερου διαδόχου τού Franco, ναυάρχου Luis Carrero Blanco (1903-1973)99– ή των 
εκπροσώπων της φρανκικής διανόησης, π.χ. του José María Pemán (1897-1981), 
συγγραφέα, μεταξύ άλλων, και ευρείας κυκλοφορείας ιστορικών εγχειριδίων100.

Στην ανεπίσημη, πάντως, προσέγγιση της ισπανικής ιστορίας, η Ναύπακτος 
ως ιδεολόγημα είχε περιοριστεί δραστικά ήδη από τη δεκαετία του 1960, όταν 
οι νέοι Ισπανοί ιστορικοί άρχισαν να χειραφετούντα ι με το πάθος του νεοφύτου 
από τις παραδοσιακές αφηγήσεις και να στρέφονται στον αναθεωρητισμό (που 
παρέμεινε μάλιστα για πολλά χρόνια του συρμού, συχνά με υπερβολές στην απο-
καθήλωση υπαρκτών και α νύπαρκτων εθνικών μύθων)101. Αυτό βέβαια δεν εμπό-

97 Πρβλ. E. L. Lara López, «Nacionalismo y religiosidad popular (1939-1953). Un análisis de 
documentación fotográfica», Historia, Antropología y Fuentes Orales 29 (2003), 71-83.

98 Espadas Burgos, ό.π., σ. 211-213 και passim.
99 Νομίζω ότι ο Rivero Rodríguez, «Lepanto desde la historiografía», σ. 307-308, συνεκφέρο-

ντας το τεκμηριωμένο έργο τού López de Toro, Los poetas, μαζί με τα εκλαϊκευτικά βιβλία του 
Carrero Blanco για τη Ναύπακτο του 1948 και 1971 αδικεί τον πρώτο, άσχετα από την εύλογη 
συμπόρευση του ακάματου εκείνου ερευνητή και κληρικού με τον εθνικοκαθολικισμό· ετεροχρο-
νισμένη είναι και η αποτίμηση των στόχων του επίσης κληρικού Luciano Serrano στα κλασικά 
του έργα για τη Santa Liga και τη Ναύπακτο: Correspondencia diplomática entre España y la 
Santa Sede durante el pontificado de San Pio V, τόμ. 1-4, Μαδρίτη 1914, Le Liga de Lepanto 
entre España, Venecia y la Santa Sede (1570-1573), τόμ. 1-2, Μαδρίτη 1918-1920, και España en 
Lepanto, Βαρκελώνη 1935. Σύντομα βιογραφικά του López de Toro (1897-1972) και του Serrano 
(1879-1944) στο Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos, σ. 365-366, 587-
588. Για τη θέση τής Ναυπάκτου στη σκέψη του Carrero Blanco, με βάση τον Herrera, βλ. M. 
Aronna, «The Mapping of Empire. Evolving Notions of Christendom and Europe in the Poetry of 
Fernando de Herrera Commerating the Battle of Lepanto», Europe and Its Boundaries: Words and 
Worlds, Within and Beyond, επιμ. A. Davison - Muppidi, Maryland 2009, σ. 164-165.

100 Βλ. πρόχειρα, Boyd, Historia Patria, σ. 264-265.
101 Για μια πρώτη γνωριμία, βλ. Σύγχρονη ισπανική ιστοριογραφία. Τομές της φρανκικής και 

μεταφρανκικής εποχής, Αθήνα 2001. Ας σημειωθεί ότι ακόμα στα σχετικά με τη Ναύπακτο άρθρα 
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δισε την προβολή τής Ναυπάκτου –ιδιαίτερα κατά τις επετείους της– σε άλλους 
χώρους (εκτός από τον ιστοριογρα φικό), π.χ. στην τέχνη, με εντυπωσιακότερες 
τις εμπνευσμένες από τη ναυμαχία και τα πρόσωπα που την λάμπρυναν κινημα-
τογραφικές παραγωγές102.

Μετά τη μετάβαση της χώρας στο δημοκρατικό καθεστώς (transición), η ιδε-
ολογική χρήση της ναυμαχίας περιορίστηκε πια στην ιστορικιστική επιχειρημα-
τολογία των εκκλησιαστικών κύκλων (π.χ. του αρχιεπισκόπου του Τολέδου και 
πριμάτου της Ισπανίας Antonio Cañizares Llovera)103 και, αναπόφευκτα, στο πλή-
θος των «μαχητικών» ιστοσελίδων του Διαδικτύου (El Baluarte de la Hispanidad 
κ.ά.π.). Αλλά και πάλι, ανασύρεται στην επικαιρότητα μόνον όταν αμφισβητεί-
ται η ενότητα της χώρας ή σε επετείους και λαογραφικές φιέστες των «moros y 
cristianos»104. Πάντως, η Ναύπακτος, τουλάχιστον ως λαμπρό ιστορικό γεγονός 
δεν έχασε τη γοητεία της και στη μεταφρανκική Ισπανία· αυτό δεν φαίνεται μόνο 
στις άφθονες σύγχρονες ιστορικές μονογραφίες και στη λογοτεχνία (κυρίως στο 
ανθηρό ισπανικό ιστορικό μυθιστόρημα), αλλά και στο ενδιαφέρον του τύπου για 
θέματα που σχετίζονται με τη ναυμαχία105. 

Παρ’ όλα αυτά, από τη δεκαετία του 1980 και εξής ως τις μέρες μας, το 
«Lepanto» άρχισε και πάλι να κάνει την ιδεολογική του επανεμφάνιση, τη φορά 
αυτή όχι μόνο –και τόσο– στην Ισπανία106, όσο σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Ιτα-
λία, Γαλλία), της Αμερικής (βόρειας και νότιας) και της Ώκεανίας· και με νέο 
«πρόσωπο»: ως συμβολισμός καταρχήν θρησκευτικός, αλλά και πολιτικός, πολι-
τιστικός και κοινωνικός. Τον βρίσκουμε στις πρωτοβουλίες συντηρητικών πολιτι-
κών, πολιτιστικών και εκκλησιαστικών ή παρα-εκκλησιαστικών οργανώσεων με 

στρατιωτικής ιστορίας (πολλά αξιόλογα), που δημοσιεύτηκαν στα μεταφρανκικά σχετικά περιο-
δικά (Revista General de Marina, Revista de Historia Militar, Revista de Historia Naval κ.ά.), δεν 
επιβιώνει ο παλιός δοξαστικός χαρακτήρας.

102 Α Companion to Spanish Cinema, σ. 26, 246 (πρβλ. την πιο πάνω σημ. 78). Για τη μουσική, 
πρβλ. J. L. Pérez de Arteaga, «Música de la batalla de Lepanto», Ritmo 42/419 (1972), 5. 

103 Jaume Boley Vallés, «Iglesia Católica y nacionalismo español», Nacionalismo español. 
Esencias, memoria e instituciones, επιμ. C. Taibo Arias, Μαδρίτη 2007, σ. 231 κ.ε.

104 Στην εκτεταμένη (άνιση) βιβλιογραφία ξεχωρίζει το συλλογικό έργο των M. Albert-
Llorca - J. A. González Alcantud, Moros y cristianos: Representación del otro en las fiestas del 
Mediterráneo occidental, Γρανάδα 2003.

105 Πρβλ. El Pais, 28 Δεκ. 2009: «Los faros turcos de Lepanto brillan de nuevo en Madrid» 
(για την έκθεσή τους στη «Fundación Álvaro de Bazán»), La Voz de Galicia, 24 Απρ. 2012: «Catar 
compra la isla de la batalla de Lepanto» (για την πρόθεση του Κατάρ να αγοράσει το ακατοίκητο 
νησάκι Οξυά των Εχινάδων) κ.ά.π.

106 Για την επιβίωση του φαινομένου (στη αρνητική, αλλά και τη θετική του πλευρά) και στη 
σημερινή Ισπανία βλ. E. Martín Corrales, «Maurofobia/islamofobia y maurofilia/islamofilia en la 
España del siglo XXI», Revista CIDOB d’Afers Internacionals 66-67 (2004), 39-51.
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την επωνυμία «Lepanto». Οι φορείς αυτοί δεν αντιτίθενται μόνο στην είσοδο της 
σημερινής Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· έχουν επίσης στρατευθεί, επικα-
λούμενοι τη χριστιανική νίκη του 1571, και στην προβολή θέσεων και απόψεων 
άσχετων με το ιστορικό αυτό γεγονός. Μερικοί μάλιστα συνέδεσαν την εποχή 
της ναυμαχίας ή και τον Cervantes με την περιβόητη θεωρία για τη σύγκρουση 
των πολιτισμών και, ακόμα, χειρότερα, με αμφιλεγόμενες σύγχρονες καταστά-
σεις107. Έτσι, ενώ, από το ένα μέρος, επικαιροποιούν τη Ναύπακτο, από το άλλο, 
την υπερφορτίζουν ιδεολογικά, παραμορφώνοντάς την στη συλλογική μνήμη. Εί-
ναι ευτύχημα, πάντως, που ως τώρα τουλάχιστον οι κινήσεις αυτές δεν συμπαρέ-
συραν παρά ελάχιστους επαγγελματίες ιστορικούς· και το γεγονός αυτό μειώνει 
ασφαλώς το ενδεχόμενο να περάσει η ιδεολογικοποίηση της Ναυπάκτου από το 
πεδίο της όποιας προπαγάνδας στην ιστοριογραφία108. Αυτό είναι άλλωστε και 
το ελάχιστο ζητούμενο από τους ιστορικούς που σέβονται το επιστημονικό τους 
λειτούργημα. 

 

107 Roberto A. Véguez, «Don Quijote and 9-11: The Clash of Civilizations and the Birth of the 
Modern Novel», Hispania, 88/1 (AATSP, 2005), σ. 101-113 (βλ. σ. 101, 102, 106).

108 Από το πλήθος των σχετικών κινήσεων πιο αξιόπιστη εμφανίζεται η οργάνωση «Centro 
Culturale Lepanto» (CCL), που ιδρύθηκε το 1982 στη σκιά του Βατικανού και δραστηριοποιείται 
κυρίως στον χώρο των εκδόσεων και των επιστημονικών συνεδρίων.


