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και άλλες ιατρικές ειδήσεις από την Νάξο (19ος αι.).
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ΑΘΗΝΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ  .......................................................................................................1639
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Ο Γερμανός κλασικός αρχαιολόγος και ιστορικός Ερνέστος Κούρτιος (Ernst Curtius, 
1814-1896) είναι γνωστός για το ενδιαφέρον του για την ελληνική ιστορία και 

αρχαιολογία. Ταξίδεψε από το 1837 ως το 1840 σε πολλά μέρη της Ελλάδας, όπως 
στην Πάρο, Νάξο, Πελοπόννησο, Δελφούς, κ.ά., και πραγματοποίησε ανασκαφές 
στην Ολυμπία από το 1875 ως το 1881. Χρημάτισε καθηγητής στο Βερολίνο και στο 
Γκέττινγκεν (1844-1867). Με δική του μέριμνα ιδρύθηκε το Γερμανικό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο στην Αθήνα1. Το γνωστότερο έργο του είναι το Griechische Geschichte 
(1857-1867) που μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Σπυρίδωνα Λάμπρο στο τέλος 
του 19ου αιώνα2.

Το φυλλάδιο του Κούρτιου με θέμα την ιστορία της Νάξου αποτελεί την έκδοση 
μιας ομιλίας του που πραγματοποιήθηκε ενώπιον ενός επιστημονικού συλλόγου 

στο Βερολίνο τον Φεβρουάριο 18463. Πρόκειται για 
μια μικρή πραγματεία που εντάσσεται στις πρώτες 
προσπάθειες για την επιστημονική προσέγγιση της 
ιστορίας των Κυκλάδων τον 19ο αιώνα, οι οποίες 
όμως δεν απέδωσαν ιδιαίτερους καρπούς μέχρι την 
εμφάνιση του έργου του Karl Hopf (1832-1873)4.

Το φυλλάδιο του Κούρτιου μεταφράστηκε πιστά 
στα ελληνικά από τον Θεόδωρο Δαμαλά το 1889 με 
την προσθήκη ενός «ανασκευαστικού επιλόγου»5. 
Για τον μεταφραστή δεν έχουμε πληροφορίες πέραν 
του ότι πιθανότατα καταγόταν από τη Χίο, καθώς 
και ο σημαντικός θεολόγος του 19ου αιώνα Νικό-
λαος Μ. Δαμαλάς (1842-1892), ο οποίος ίσως ήταν 
συγγενής του. Ο Νικόλαος Δαμαλάς σπούδασε φιλο-
σοφία στη Γερμανία και στο Λονδίνο και χρημάτισε 
καθηγητής θεολογίας, κοσμήτορας και πρύτανης στο 

1. Otto Kern, «Curtius, Ernst», Allgemeine Deutsche Biographie, Λειψία 1903, σ. 550-597.

2. Ερνέστου Κουρτίου Ελληνική Ιστορία μεταφρασθείσα εκ της Γερμανικής υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, τ. 
1-4, Αθήνα, Π. Δ. Σακελλαρίου, 1897-1900.

3. Ernst Curtius, Naxos. Ein Vortrag im wissenschaftlichen Vereine zu Berlin am 21. Februar 1846 gehalten, 46 
σελ.

4. Ben J. Slot, «Στις απαρχές της επιστημονικής ιστοριογραφίας στις Κυκλάδες. Η επίσκεψη του Καρόλου 
Χοπφ στη Νάξο το 1863», Φλέα 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008), σ. 10-16.

5. Ομιλία απαγγελθείσα μεν εν τω εν τω Βερολίνω επιστημονικώ συλλόγω την 21 Φεβρουαρίου 1846 υπό 
Ερνέστου Κουρτίου μεταφρασθείσα δε εκ του γερμανικού υπό Θεοδώρου Δαμαλά τη προσθήκη ανασκευα-
στικού επιλόγου, Αθήνα 1889, 96 σελ.

Εικ. 1. Ernst Curtius
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Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1867 ως τον θάνατό του το 1892. Στο διάστημα 1876-
1877 διετέλεσε βασιλικός επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο και υποστηρικτής της ένωσης 
της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας με την Ορθόδοξη6. Είναι ακόμη γνωστός και για την 
επιμέλεια της έκδοσης των καταλοίπων του Κοραή (1881-1889) αλλά και για κάποιες 
επεμβάσεις του στη συλλογή των επιστολών του λόγω θρησκευτικών σκοπιμοτήτων7.

Ο Θεόδωρος Δαμαλάς στο «Προοίμιόν» της μετάφρασης του φυλλαδίου τοποθε-
τεί τον Κούρτιο ανάμεσα στους τρεις «επισκιάσαντας» τους υπολοίπους ιστορικούς, 
μαζί με τον Άγγλο Γρότιο (Georges Grote)8 και τον επίσης Άγγλο επίσκοπο Θερθου-
άλλη (Connop Thirwall)9, οι οποίοι, καθώς σημειώνει, δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί 
στα ελληνικά. Εγκωμιάζει το ύφος του Γερμανού φιλολόγου και αρχαιολόγου «δια 

6. Ιωάννης Ανδρεάδης, Ιστορία της εν Χίω Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήνα, Πυρσός, 1940, σ. 176, CCXCVI. 
Ένας Νικόλαος Π. Δαμαλάς Χίος, προφανώς πρόγονός του, εμφανίζεται ως συνδρομητής από τη Σύρο στην 
έκδοση της μετάφρασης του βιβλίου του Alerino Palma από τον Νικόλαο Παγκαλάκη με τίτλο Κατήχησις 
πολιτική εις χρήσιν των Ελλήνων, Ύδρα 1826.

7. Ο Ιωάννης Γεννάδιος τον κατηγόρησε για παράλειψη των επιστολών του Κοραή, στις οποίες ο Χιώτης σοφός 
είτε καυτηρίαζε εχθρούς του εν είδει «Σωκρατικής απολογίας», πράγμα που «δεν εσύμφερεν εις τους νυν 
ψευδευσεβείς και διαδρασιπολίτας», είτε απευθύνονταν σε «Αλούθαρους»· βλ. Φίλιππος Ηλιού, «Ιδεολογικές 
χρήσεις του κοραϊσμού στον εικοστό αιώνα», Προσεγγίσεις στη γλωσσική θεωρία, τη σκέψη και το έργο του 
Κοραή, Διήμερο Κοραή (29 και 30 Απριλίου 1983), Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
Αθήνα 1984, σ. 143-207 (:153-154). 

8. O Άγγλος φιλελεύθερος πολιτικός και ιστορικός Georges Grote (1794-1871) είναι κυρίως γνωστός για την 
12τομη A History of Greece; from the Earliest Period to the Close of the Generation Contemporary with Alex-
ander the Great, Νέα Υόρκη 1846-1856. 

9. Ο Άγγλος επίσκοπος Connop Thirlwall (1797–1875) έγραψε την 8τομη History of Greece (Λονδίνο 1835-1847), 
για την οποία παρομοιάστηκε με τον Θουκυδίδη και τον Τάκιτο.

Εικ. 2. Ernst Curtius, Naxos 1846
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την ωραίαν ιδανικήν παράστασιν των γεγονότων και περιστάσεων». Στη μικρή του 
πραγματεία για τη Νάξο και τις Κυκλάδες γενικότερα, καρπό του ταξιδιού του στο 
νησί, ο Κούρτιος αποδεικνύεται «απαράμιλλος εν τη περιγραφή, είναι ουχ ήττον 
δεινός ερευνητής των σκοτεινοτέρων της ιστορίας ατραπών», από την άλλη όμως 
πλευρά «εκτραχηλίζεται εις κρίσεις όσον αδίκους τόσον και ανυποστάτους, ας φυ-
σικώ τω λόγω ουδαμώς ηδυνάμεθα να παρέλθωμεν εν σιγή». Για τον λόγο αυτό ο 
μεταφραστής προσέθεσε τον ανασκευαστικό επίλογο.

Ας δούμε κατ’ αρχάς τις επίμαχες απόψεις του Κούρτιου. Ο Γερμανός ιστορικός 
τοποθετεί τη Νάξο στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων, ως υπερέχουσα ως προς το μέ-
γεθος και την ισχύ –«μικρά Σικελία» την ονόμαζαν οι αρχαίοι. Παρομοίως και στα 
επόμενα χρόνια παρατηρεί ότι «οπόταν αι Κυκλάδες απηλλαγμέναι έξωθεν επιβε-
βλημένου ζυγού, ηδυνήθησαν καθ’ εαυτάς ν’ αναπτυχθώσι, φύσει προεξήρχε πάντοτε 
η Νάξος ως ηγεμονίς των άλλων και δέσποινα»10. Στη συνέχεια παρουσιάζει συνοπτι-
κά την ιστορία της Νάξου κατά την αρχαιότητα, ιδίως τον εποικισμό της από τους 
Ίωνες, οπότε υπήρξε άνθηση στο νησί, ενώ κατά τους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς 
χρόνους δεν συνέβη τίποτε αξιόλογο μέχρι τη Λατινοκρατία:

Αλλ’ ούτε καν η γειτνίασις της του ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους πρω-
τευούσης ηδυνήθη να αφυπνίση τας νήσους εις νέον ανεξάρτητον βίον. 
Ναι μεν έμειναν απηλλαγμέναι των βιαίων μεταβολών και ερημώσεων, 
τας οποίας υπέστησαν αι ηπειρωτικαί της Ελλάδος χώραι παρά των 
εκ βορρά μεταναστευόντων στιφών Γερμανικών και Σλαβικών φυλών, 
αι εκατονταετηρίδες όμως παρήρχοντο επ’ αυτών άνευ ουδενός λόγου 
αξίου συμβάντος, ότε αίφνης επέστη η ώρα, καθ’ ην το βαρύγδουπον 
βήμα των Φράγκων ιπποτών αντήχησεν επί του κλασικού εδάφους. 
Τότε επήλθεν εκ νέου κίνησις και ζωή εν τω Αιγαίω πελάγει, ο δε με-
σαίων έλαβεν είδος και μορφήν εν τη Ελληνική Ανατολή11.

Στο σημείο αυτό ο Κούρτιος δεν διαφοροποιείται από τους κοινούς τόπους του 
ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί Βυζαντινής αυτοκρατορίας, καθώς οι περισσότεροι 
Ευρωπαίοι ιστορικοί που άλλωστε επηρεάστηκαν από τον Μοντεσκιέ, τον Βολ-
ταίρο και τον Γκίμπον. Ειδικότερα, το συμπέρασμα του Ιρλανδού ιστορικού James 
Emerson ότι μέχρι το 1204 τίποτε αξιοσημείωτο δεν συνέβη στην Ελλάδα και στους 
Έλληνες θα προκαλέσει την αντίδραση των σχολιαστών του, ιδίως του Γερμανού 
ιστορικού Τσινκάιζεν (Johann Wilhelm Zinkeisen) και του Κωνσταντίνου Παπαρρη-
γόπουλου, οι οποίοι του προσάπτουν ότι συγχέει την έλλειψη επαρκών πηγών με 
τη σημασία της περιόδου12.

Μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους σταυροφό-
ρους, συνεχίζει ο Κούρτιος, οι Βενετοί επωφελήθηκαν και, αφού κατέκτησαν την 
Κρήτη, «έστρεψαν την προσοχήν αυτών εις τας Κυκλάδας, αίτινες μετά την πτώσιν 
του Βυζαντίου ως ποίμνιον άνευ ποιμένων ανέμενον τον κατακτητήν των, στενάζου-
σαι υπό την μάστιγα της αγριωτάτης πειρατείας»13. Στέκεται στην κατάκτηση της 
Νάξου από τον Μάρκο Σανούδο, ιδρυτή του Δουκάτου του Αιγαίου ή Αρχιπελάγους, 

10. Τα αποσπάσματα είναι από τη μετάφραση του Δαμαλά· βλ. Ομιλία απαγγελθείσα (...) υπό Ερνέστου Κουρ-
τίου μεταφρασθείσα (...) υπό Θεοδώρου Δαμαλά, ό.π., σ. 15. 

11. Στο ίδιο, σ. 30-31. 

12. Γιάννης Κουμπουρλής, Οι ιστοριογραφικές οφειλές των Σπ. Ζαμπέλιου και Κ. Παπαρρηγόπουλου. Η συμ-
βολή Ελλήνων και ξένων λογίων στη διαμόρφωση του τρίσημου σχήματος του ελληνικού ιστορισμού (1782-
1846), Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2012, σ. 286-289. 

13. Ομιλία απαγγελθείσα (...) υπό Ερνέστου Κουρτίου μεταφρασθείσα (...) υπό Θεοδώρου Δαμαλά, ό.π., σ. 31. 
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ο οποίος «πάντας υπερέβη κατά την σύνεσιν δραστηριότητα και ευπραγίαν», εφόσον 
διέγνωσε «τον μαργαρίτην των Κυκλάδων μετ’ ατενούς βλέμματος», και «επηδιαλι-
ούχει προς την Νάξον, ήτις πολυάνθρωπος τότε ούσα εκ της μετά του Βυζαντίου 
εμπορίας αυτής εις ανθηροτάτην διετέλει κατάστασιν»14. Η υποταγή της Νάξου είχε 
ευνοϊκά αποτελέσματα: «Ούτω λοιπόν ελαμπρύνθη και πάλι η Νάξος ως εν τη εποχή 
της ανθηράς Ιωνικής συμμαχίας, καταστάσα ηγεμονίς του Αρχιπελάγους»15. Υπό τη 
διοίκηση των τριών Σανούδων το δουκάτο της Νάξου είχε «πάρα πολύ ασφαλώς 
στερεωθή»16. Την ωραιοποιημένη αυτή εικόνα ο Κούρτιος αντλεί πιθανότατα από τον 
Γάλλο ιησουίτη Robert Saulger (1637-1709)17, ο οποίος θεωρείται αναξιόπιστος, ενώ η 
ιστορία του δουκάτου των Σανούδων παραμένει ακόμη και σήμερα νεφελώδης, λόγω 
των αντικρουόμενων πληροφοριών των πηγών18.

Την επόμενη περίοδο, συνεχίζει ο Κούρτιος, η φεουδαλική αριστοκρατία πα-
ράκμασε και δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις βαρβαρικές επιδρομές και τέλος στην 
κατάκτηση των νησιών από τους Οθωμανούς19. Κατά την οθωμανική περίοδο, κατά 
την οποία η Νάξος ήταν φόρου υποτελής αλλά έχαιρε κάποιας ανεξαρτησίας, ο 
Κούρτιος κατηγορεί τη φεουδαλική αριστοκρατία για την αποστροφή της προς την 
εργασία και το μίσος της προς τους Έλληνες, από τους οποίους διαχωρίστηκε όταν 
αυτοί αποφάσισαν να εναντιωθούν στους Τούρκους. Για τον λόγο αυτό, καταλήγει, 
«οι Φράγκοι κατακτηταί διέμεινον πάντοτε ξένοι επί του εδάφους, εφ’ ου κατώκουν»:

Οπόταν δε ζωογόνος πνοή απ’ άκρου εις άκρον εξήγειρε τον Ελληνικόν 
λαόν, η λατινική αριστοκρατία έδειξεν αποστροφήν προς το κίνημα· 
καθόσον ησθάνοντο ότι εν τοιούτω δημώδει κινήματι δεν ηδύναντο ή 
ν’ απολέσωσι τα τελευταία λείψανα μεσαιωνικών προνομίων. Ούτω δε 
και εγένετο (...) Ο διεγερθείς λαός επανέστη υπό Έλληνας αρχηγούς, 
ελληνικαί δε οικογένειαι προέστησαν των κοινών (...) Εν πλήρει λει-
ποψυχία κατέπεσεν η φραγκική αριστοκρατία. Ούτω τα γένη ταύτα 
ετιμωρήθησαν δια τας παλαιάς αμαρτίας των προγόνων αυτών, οίτινες 
εν βραχυγνώμονι ακοινωνησία παντελώς απέκλειον εαυτούς απέναντι 
των νησιωτών, αντί να συνενωθώσι μετ’ αυτών εις νέον κοινοτικόν βίον. 
Ως εκ τούτου οι Φράγκοι κατακτηταί διέμεινον πάντοτε ξένοι επί του 
εδάφους, εφ’ ου κατώκουν20.

14. Στο ίδιο, σ. 32-33. 

15. Στο ίδιο, σ. 33. 

16. Στο ίδιο, σ. 35.

17. Raubert Saulger, Histoire nouvelle des anciens ducs et autres souverains de l’Archipel, Παρίσι 1698. 

18. Ben J. Slot, «Ο ιεραπόστολος Raubert Saulger», Μνημοσύνη 6 (1976-1977), σ. 117-144. Σύμφωνα με τον Slot, 
«στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τον Μάρκο Α´ και τη Νάξο», εκτός από το ότι στην 
εποχή του «εφαρμόστηκε το φεουδαλικό σύστημα», και «τελικά δεν κατέχουμε πολλές πληροφορίες για την 
εποχή των Σανούδων»· βλ. ο ίδιος, «Οι Σανούδοι και το Δουκάτο της Νάξου», Φλέα 33 (Ιανουάριος-Μάρ-
τιος 2012), σ. 5-19 (:6, 8, 17). Για νεότερα στοιχεία σχετικά με τη λατινική κατάκτηση στο Αιγαίο, βλ. Ν. Γ. 
Μοσχονάς – Μ-Γ Λίλυ Στυλιανούδη (επιμ.), Το Δουκάτο του Αιγαίου, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης 
(Νάξος – Αθήνα 2007), Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας/Ακαδημία Αθηνών – Ινστιτούτο Βυζαντινών 
Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2009.

19. Για την κρίση της Λατινοκρατίας, τις δυναστικές διαμάχες, την εχθρότητα του πληθυσμού στις λατινικές 
αρχοντίες, τις επιθέσεις του Μπαρμπαρόσσα και την κατάκτηση των νησιών (1537-1566), βλ. Ben J. Slot, 
Archipelagus turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane c. 1500-1718, τ. 1, Neder-
lands Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul, Ισταμπούλ 1982, σ. 66-87. 

20. Ομιλία απαγγελθείσα (...) υπό Ερνέστου Κουρτίου μεταφρασθείσα (...) υπό Θεοδώρου Δαμαλά, ό.π., σ. 50-51. 
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Το συμπέρασμα του Κούρτιου, αν και υπερβολικό, εδράζεται στον προϊόντα δι-
αχωρισμό ανάμεσα σε λατινικές και ελληνικές κοινότητες, οι οποίες ανεξαρτητοποι-
ήθηκαν βαθμηδόν και τέθηκαν υπό την αιγίδα του οικουμενικού Πατριαρχείου που 
εμφορείτο από αντιλατινικό πνεύμα. Αυτό, ωστόσο, δεν απέκλεισε την ενσωμάτωση 
των Λατίνων στην τοπική κοινωνία, τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση του 1821 
και την αφομοίωσή τους από το ελληνικό κράτος21.

Ως προς το ζήτημα της ελληνικότητας των Κυκλαδιτών, ο Κούρτιος θεωρεί ότι εί-
ναι οι πλέον αμιγείς σε σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες, οι οποίοι αδυνατούν να 
συμβάλουν στην αναβίωση της αρχαιοελληνικής φυλής. Για να ενισχύσει την άποψή 
του προβάλλει το επιχείρημα ότι τα ανδραγαθήματα του Αγώνα της ανεξαρτησίας 
οφείλονται στους Υδραίους και Σπετσιώτες που ήταν Αλβανοί:

Το μέλλον λοιπόν των νήσων εξήρτηται από του ελληνικού μέρους του 
πληθυσμού. Εάν δε το αμιγές ελληνικόν αίμα είναι το μόνον, όπερ υπό-
σχεται μέλλον εις το Ελληνικόν κράτος, λαμπροτάτας τω όντι πρέπει 
τις να τρέφη ελπίδας περί των νήσων τούτων. Ενταύθα η αρχαία των 
κατοίκων φυλή ήκιστα ανεμίχθη μεθ’ ετερογενών στοιχείων, ενταύθα 
ευρίσκομεν τους φθόγγους των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων ακραιφ-
νέστερον διατηρουμένους. Αλλ’ ας μην απατώμεθα. Εκ του εδάφους 
της αμιγούς ελληνικής εθνικότητος ουδεμία ακμαία και χυμώδης φυλή 
θέλει πλέον αναβλαστήσει. Άπαντα ταύτα είναι ωραίαι απηχήσεις και 
αναμνήσεις, ας μετά συμπαθείας παρακολουθούμεν αλλ’ ουδέν εγγενές 
σφρίγος υπάρχει, εν τοις κόλποις του οποίου απόκειται μέλλον τι. Τα 
ηρωικά κατορθώματα του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος προήλθον εκ των 
νήσων, όπου το ελληνικόν αίμα είναι τα μάλιστα αναμικτόν. Αι Σπέτζαι 
και η Ύδρα είναι εντελώς αλβανικαί22.

Ωστόσο, συνεχίζει ο Κούρτιος, οι Κυκλαδίτες, αν και δεκτικοί προόδου, δεν έχουν 
προοδεύσει σημαντικά από την εποχή των σταυροφόρων, και παρά το γεγονός ότι η 
πειρατεία πατάχθηκε από το ελληνικό κράτος και η Ερμούπολη ήταν σε ακμή, δεν 
υπήρχε πραγματική ανάπτυξη, λόγω της ερείπωσης και της μείωσης του πληθυσμού, 
εν μέσω μιας ευλογημένης φύσης που εξακολουθούσε να θάλλει:

Οι Κυκλαδίται Έλληνες είναι εύπιστοι, αγαθοί και φιλόξενοι νησιώται 
ουχί άνευ παντοδαπής προς πρόοδον επιδεκτικότητος, κατ’ ουσίαν 
όμως είναι ακόμη οίοι επί της εποχής των σταυροφοριών, χαύνοι, εκνε-
νευρισμένοι και αχαρακτήριστοι. Αι πειρατείαι, αίτινες εν τοις ύδασι 
τούτοις ως αυτοφυές ζιζάνιον πάντοτε εκ νέου αναφαίνονται, ευθύς ως 
ισχυρόν τι Κράτος δεν επικυριαρχεί της θαλάσης, έπαυσαν ήδη. Η τάξις 
και η νομιμότης πανταχού επανήλθον. Εν μέσω των Κυκλάδων ακμάζει 
νέα τις εμπορική πόλις Ερμούπολις ή εν Σύρω, ήτις ως ποτε η Δήλος 
συνενοί την Ευρώπην, την Ασίαν και την Αφρικήν· την ζωογόνον όμως 
πνοήν νεοτευχούς και σφριγώδους παρόντος ουδαμού τις αισθάνεται. 
Αι πλείσται νήσοι ομοιάζουσιν εισέτι με κατηραμένα ερείπια· ακόμη δε 
και αι καρποφορώταται δεν έχουσι νυν ούτε καν το δωδέκατον του 
παλαιού πληθυσμού των (...) Η φύσις όμως εξακολουθεί θάλλουσα εν 
απαραμειώτω καλλονή, τα δώρα του ουρανού εκχέονται επί την γην, 
αδιάφορον εάν οι άνθρωποι είναι η δεν είναι αξιοί των23.

21. Ben J. Slot, Archipelagus turbatus, ό.π., σ. 275-279.

22. Ομιλία απαγγελθείσα (...) υπό Ερνέστου Κουρτίου μεταφρασθείσα (...) υπό Θεοδώρου Δαμαλά, σ. 50-51. 

23. Στο ίδιο, σ. 52-53. 
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Ας έλθουμε τώρα στον ανασκευαστικό επίλογο του Θεόδωρου Δαμαλά, ο οποίος 
εγκαλεί τον Κούρτιο ότι

Ούτε ευθύτητα δεικνύει ως προς τας κρίσεις του, θυσιάζων ούτω την 
ιεράν αλήθειαν εις τον ποταπόν φυλετικόν εγωισμόν και εις τα χαμερ-
πή εθνολογικά συμφέροντα, ούτε ορμάται εκ της μεταρσίας εκείνης 
απόψεως του υπό καθολική έννοιαν humanismus, αφ’ ης ο μέγας τω 
όντι ιστορικός οφείλει να επισκοπή την πορείαν της ανθρωπότητος 
ιστορίας24.

Δεν του καταλογίζει άγνοια, αλλά «προλήψεις». Το μείζον ζήτημα είναι «η αμιγής 
γενεαλογική συνέχεια» του ελληνικού έθνους εις πείσμα των απόψεων του Φαλμερά-
υερ, από τον οποίο φαίνεται να επηρεάζεται ο Γερμανός ιστορικός25. Ο Δαμαλάς επι-
σημαίνει ακόμη τη συμβολή των Βυζαντινών στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον οποίο 
διέσωσαν από την αραβική κατάκτηση και «δια του πολιτισμού κατά την εποχήν 
της αναγεννήσεως μετέδωκαν την ακμήν εις τους Ευρωπαίους»26, πράγμα που δεν 
αναγνωρίζουν οι Ευρωπαίοι ιστορικοί που περιφρονούν το Βυζάντιο και ευνοούν 
τον μωαμεθανισμό. Αντιπαραθέτοντας Βυζάντιο και Φράγκους, ο Δαμαλάς θεωρεί 
ότι είναι κατακριτέος «ο προς τους φράγκους σταυροφόρους εννεός θαυμασμός 
του κ. Κουρτίου», σύμφωνα με τον οποίο «άνευ φράγκων σταυροφόρων αδύνατον 
να υπάρξη “κίνησις και ζωή” εν Ανατολή»27. Αλλά, παρατηρεί, «οι φράγκοι ήλθον 
ως καταστροφείς, ουχί δε ως ανοικοδομηταί» και οι σταυροφορίες «κατέστρεψαν το 
κράτος, όπερ ηδύνατο ν’ απωθήση την Μωαμεθανικήν βαρβαρότητα»28. Προσθέτει 
ακόμη ότι «εάν το Βυζαντινόν κράτος δεν κατεστρέφετο, ο σημερινός ευρωπαϊκός 
πολιτισμός θα ήτο εις πολύ απώτερον επί τα πρόσω σημείον, παρ’ όπου σήμερον 
ίσταται»29. Η επίκρισή του έχει πολιτική χροιά:

Ο κ. Κούρτιος γράφει υπό το πρίσμα του Deutschland über alles “η 
Γερμανία υπεράνω πάντων”, και ουδόλως σκοτίζεται δι’ εκπολιτιστι-
κάς θεωρίας, καίτοι καταγόμενος εκ της χώρας της μεταφυσικής. Θε-
ωρεί λοιπόν την Ανατολήν αν όχι ως “Μυσών λείαν”, τουλάχιστον ως 
“Γερμανών λείαν”, ως πολλοί συμπολίται αυτού κατ’ εκείνο έλεγον και 
έγραφον· ρίπτει δε και ολίγον δηλητήριον επί των νεοελληνικών ημών 
πραγμάτων, βαρέως εννοείται φέρων την κατά το σύνταγμα φυγάδευσιν 
των συμπατριωτών του εκ της Ελλάδος και την ανατροπήν του σχεδί-
ου του να διοικηθή η Ελλάς ως επαρχία της Βαυαρίας, ως βαυαρική 
τις Αλγερία. Τολμώμεν όμως να τω ειπώμεν, ότι ουδαμώς γινώσκει και 
ότι είναι πολύ κακά πληροφορημένος, ως προς τα νεοελληνικά ημών 
πράγματα30.

Στο σημείο αυτό ο Θεόδωρος Δαμαλάς επηρεάζεται από τον Κωνσταντίνο Πα-
παρρηγόπουλο, ο οποίος εξαίρει την προσφορά του Βυζαντίου παραπέμποντας 

24. Στο ίδιο, σ. 67. 

25. Για τον Φαλμεράυερ, τη θεωρία του και τις αντιδράσεις, βλ. Jakob Philipp Fallmerayer, Geschichte der 
Halbinsel Morea während Mittelalters, τ. 1, Στουτγάρδη 1830· Γιώργος Βελουδής, Ο Jakob Philipp Fallmerayer 
και η γένεση του ελληνικού ιστορισμού, ΕΜΝΕ/Μνήμων, Αθήνα 1982· Έλλη Σκοπετέα, Φαλμεράϋερ. Τεχνά-
σματα του αντιπάλου δέους, Θεμέλιο, Αθήνα 1999.

26. Ομιλία απαγγελθείσα (...) υπό Ερνέστου Κουρτίου μεταφρασθείσα (...) υπό Θεοδώρου Δαμαλά, ό.π., σ. 69. 

27. Στο ίδιο, σ. 70. 

28. Στο ίδιο, σ. 71. 

29. Στο ίδιο, σ. 71-72. 

30. Στο ίδιο, σ. 72. 
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στον ιστορικό Rambaud31, «εκ των ολίγων Εσπερίων όσοι έκριναν τα καθ’ ημάς απα-
θώς»32. Η αποκατάσταση του Βυζαντίου ως θεματοφύλακα του ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού από τους Έλληνες λογίους τοποθετείται στη δεκαετία του 1860, όταν 
το ελληνικό κράτος διαμόρφωνε την ιδεολογία και την πολιτισμική του ταυτότητα33.

Ως προς τους Κυκλαδίτες, ο Δαμαλάς έχει να παρατηρήσει ότι δεν συμμετείχαν 
στην Επανάσταση του 1821 όσο οι κάτοικοι των τριών ναυτικών νησιών, επειδή «η 
κατασυντρίψασα αυτούς φεουδαλική φραγκοκρατία δεν τας άφησε να διακριθώσι 
κατά τον αγώνα· καίτοι δεν είναι ορθόν να νομίζης, ότι το αφ’ εαυτάς έμειναν και 
αύται όλως αμέτοχοι του υπέρ πάντων αγώνος»34. Κάνει διάκριση ανάμεσα στους 
ορθόδοξους και καθολικούς Έλληνες, τους οποίους θεωρεί εκφυλισμένους:

Οι απόγονοι των «βαρυγδουποπατούντων φράγκων σταυροφόρων», οι 
απόγονοι του ηρωικού Σπετζαμπάντα γνωστοί εν Ανατολή υπό το όνο-

31. Πρόκειται για τον Alfred Nicolas Rambaud (1842-1905), καθηγητή ιστορίας στη Σορβόννη και υπουργό παι-
δείας, που έγραψε ιστορία του Βυζαντίου. 

32. «Οποίον χάσμα, εν τω πολιτισμώ της ανθρωπότητος, εάν δεν υπήρχε το Βυζάντιον! Τέσσαρες μεγάλαι ανθρώ-
πων φυλαί εδέχθησαν τα διανοητικά αυτού ευεργετήματα· ο γερμανικός και ο δυτικός κόσμος, του οποίου 
οι βάρβαροι βασιλείς υπ’ αυτού εξεπαιδεύθησαν· οι Άραβες, οι πολέμιοι αυτού, οίτινες εις αυτό εν τούτοις 
ώφειλον την διανοητικήν λαμπρότητα του Βαγδατίου, του Σαλέρνου και της Κορύβδης· οι Τούρκοι, οι κατα-
στρέψαντες αυτό, και οι Σλαύοι και οι καθ’ ημάς Έλληνες, οι κληρονόμοι και ίσως οι εκδικηταί αυτού. Επί 
πάντων τούτων των λαών επέδρασε κατά το μάλλον ή ήττον δια της φιλολογίας, δια της τέχνης, δια της 
αρχιτεκτονικής, δια των νόμων αυτού· ώστε υπήρξεν ου μόνον προμαχών της Ευρώπης αλλά και διδάσκαλος 
αυτής»· βλ. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 4, Αθήνα 51925, σ. 249. 

33. Roxane D. Argyropoulos, Les intellectuels grecs à la recherche de Byzance (1860-1912), Ινστιτούτο Νεοελλη-
νικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2001. 

34. Ομιλία απαγγελθείσα (...) υπό Ερνέστου Κουρτίου μεταφρασθείσα (...) υπό Θεοδώρου Δαμαλά, σ. 73. 

Εικ. 3. Θεόδωρος Δαμαλάς, Νάξος 1889
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μα Λεβαντίνοι ή Φραγκορωμηοί κατέπεσον σήμερον εις το πλέον αξι-
οθρηνήτως χαμηλόν σημείον εκφυλίσεως και εκνευρύνσεως· και τούτο 
χωρίς να υποστώσιν ούτοι τοιαύτα δεινά εκ της Τουρκικής τυραννίας, 
οία οι ορθόδοξοι Έλληνες. Εν τοις απογόνοις αυτών ήκιστα δύναταί τις 
ν’ αναγνωρίση τους ηρωικούς και ατιθάσους σταυροφόρους, οίτινες το-
σούτον κινούσι τον θαυμασμόν σου. Μη ομιλής λοιπόν τοσούτον απο-
φθευγματικώς περί εκνενευρισμένων λαών, πριν πρώτον παρατηρήσης 
και εξετάσης την σημερινήν κατάστασιν των άλλων εκείνων λαών, οίτι-
νες σε κρατούσι κεχηνότα υπό θαυμασμού35.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο Δαμαλάς, αντιπαρατιθέμενος στον Κούρτιο, 
θεωρεί τη Λατινοκρατία ως μια σκοτεινή περίοδο για τον ελληνισμό. Χρησιμοποιεί 
μάλιστα τον όρο «Φράγκοι», αναφερόμενος συλλήβδην στους λατινικής καταγωγής 
κατακτητές, όπως άλλωστε ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και ο Karl Hopf, οι 
οποίοι χρησιμοποίησαν τον όρο «Φραγκοκρατία», όρος που μέχρι πρόσφατα χρη-
σιμοποιήθηκε αδιακρίτως μαζί με τον όρο «Λατινοκρατία» στην ελληνόγλωσση και 
ξενόγλωσση βιβλιογραφία36. Από την άλλη πλευρά, η περίοδος από το 1204, που 
δεν εμφανίζεται με σαφήνεια και ενότητα όπως άλλες περίοδοι ξενικής κυριαρχίας, 
λόγω διαφορετικής διάρκειας της κατάκτησης και διαφορετικής εθνικής προέλευσης 
των κατακτητών, καθώς και της συγχώνευσης της ελληνικής με την ξένη παράδο-
ση37, θεωρήθηκε ως συμβατική αφετηρία του νέου ελληνισμού από τους Ζαμπέλιο, 
Παπαρρηγόπουλο, Σάθα, Άμαντο, και άλλους38.

Η αρνητική εικόνα για τους Φράγκους ή Λατίνους, όπως έχει πλέον καθιερωθεί 
να λέγονται, διαμορφώθηκε από τις σταυροφορίες και τις τραυματικές εμπειρίες των 
Βυζαντινών, κυρίως όμως την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, και αποτυ-
πώθηκε στις βυζαντινές πηγές της γραφειοκρατικής πολιτικο-εκκλησιαστικής ιεραρ-
χίας που ήταν υπερήφανη για τον ανώτερο πολιτισμό των Βυζαντινών έναντι των 
«βαρβάρων» της Δύσης, με τους οποίους όμως συμβίωσαν και ανέπτυξαν δεσμούς, 
ενώ υπήρχε πάντοτε η αίσθηση ενότητας του χριστιανικού κόσμου έναντι των «ασε-
βών» Τούρκων39. Τα αντιλατινικά αισθήματα εκφράσθηκαν και από τους νεότερους 
Έλληνες ιστορικούς40, και μάλιστα από τον «εθνικό ιστοριογράφο» μας Κωνσταντίνο 

35. Στο ίδιο, σ. 78. 

36. Αλέξιος Γ. Κ. Σαββίδης, «“Λατινοκρατία”- “Φραγκοκρατία” μετά το 1204 μ.Χ. Όροι ταυτόσημοι;», Βυζαντιακά 
23 (2003), σ. 185-209. 

37. Χρύσα Α. Μαλτέζου, «Graecolatinitas nostra: ζητήματα και προοπτικές», Διεθνές Συμπόσιο Πλούσιοι και 
φτωχοί στην κοινωνία της ελληνολατινικής Ανατολής, επιμ. Χρύσα Α. Μαλτέζου, Ινστιτούτο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Βενετία 1998, σ. 11-15. 

38. Απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Α΄ Αρχές και διαμόρφωσή του, Θεσσαλονίκη 
1974, σ. 46-47. 

39. Πάρις Γουναρίδης, «Η εικόνα των Λατίνων», Η τέταρτη Σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος, επιμ. Ν. Γ. 
Μοσχονάς, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008, σ. 43-59. Βλ. επίσης Αθα-
νάσιος Κωτσάκης, «Σχέσεις Ελλήνων ορθοδόξων και Λατίνων στις Κυκλάδες κατά την εποχή του Δουκάτου 
του Αιγαίου (13ος-16ος αιώνας)», Το Δουκάτο του Αιγαίου, ό.π., σ. 309-331.

40. Ειδικότερα για την ιστοριογραφία της περιόδου της Βενετοκρατίας, βλ. Αναστασία Παπαδία-Λάλα, «Η 
Βενετοκτατία στον ιστοριογραφικό λόγο. Αντιλήψεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις», Iστοριογραφία της 
νεότερης και σύγχρονης Eλλάδας 1833-2002, Πρακτικά Δ´ Διεθνoύς Συνεδρίου Iστορίας, Τόμος B´, επιμ. 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, Aθήνα 2004, σ. 553-572· για τα Επτάνησα, βλ. Νίκος Καραπιδάκης, «Η ιστορία των δυτικών κυρι-
αρχιών. Η παρέκκλιση από την κοινωνική ιστορία στην εθνική. Η διάσταση μεταξύ των στοχαστών και των 
ιστοριογράφων της κατάκτησης», στο ίδιο, σ. 573-584.
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Παπαρρηγόπουλο και όσους επηρεάστηκαν από αυτόν ιδίως τον 19ο αιώνα41, καθώς 
ο Θεόδωρος Δαμαλάς.

RÉSUMÉ

RECEPTIONS ‘NATIONALES’ DE L’ HISTOIRE DE NAXOS  
AU XIXe SIÈCLE: LA TRADUCTION DE LA BROCHURE  

D’ ERNST CURTIUS NAXOS (1846) 
PAR THEODOROS DAMALAS (1889)

Alexandra Sfoini

Dans cet article, je traite de la manière de la reception et adaptation de l’histoire 
de Naxos et des Cyclades au XIXe siècle, qui fait partie du récit national tel défini 
par Konstantinos Paparrigopoulos. À cette fin, je présente la traduction de la brochure 
de l’historien et archéologue Allemand Ernst Curtius sur l’histoire de Naxos (Berlin 
1846) par Theodoros Damalas (Athènes 1889). Le traducteur ajoute une préface et 
un épilogue réfutatoire, dans lesquels il critique l’opinion de Curtius sur l’occupation 
latine et la question cruciale de la race grecque avec des arguments nationaux. Le 
court traité de Curtius, une version publiée d’un discours prononcé à Berlin où il 
a enseigné, est l’une des premières tentatives d’approche scientifique de l’histoire de 
Naxos avant les travaux de Karl Hopf. Curtius pense qu’au cours de l’Antiquité et de 
la colonisation des Ioniens l’île a connu une période de floraison, tandis que rien de 
remarquable ne s’est passé pendant la période romaine et la période byzantine, la pi-
raterie ayant été pratiquée en mer Égée. Au contraire, l’occupation latine et l’adminis-
tration de Marco Sanudo et de ses successeurs ont apporté la stabilité et fait de Naxos 
à nouveau la « souveraine de l’Archipel». Néanmoins, Curtius reproche à l’aristocratie 
féodale le déclin ultérieur de Naxos et sa soumission aux Ottomans. Il soutient même 
que les conquérants Francs sont restés des étrangers sur l’île et que les habitants des 
Cyclades, bien que moins mélangés que d’autres insulaires et capables de progresser, 
n’ont pas réussi à amener le développement à leur île. Dans son épilogue, Damalas 
reproche à Curtius des «préjugés» sur la question de la pureté nationale, influencés 
par les vues de Fallmerayer, admiration extrême pour les envahisseurs Francs, à 
cause desquels les Naxiens ont décliné, soulignant la contribution de Byzance à la 
civilisation européenne. En bref, il estime que la «Francocratie», comme il appelle 
l’occupation latine, était une période sombre pour l’hellénisme, à la suite du point de 
vue de l’historien national Konstantinos Paparrigopoulos.

41. Κ. Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Η εποχή του – η ζωή του – το έργο του, Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1986· βλ. επίσης Γιάννης Κουμπουρλής, «Όταν οι ιστορικοί μιλούν για τον 
εαυτό τους: ο ρόλος του εθνικού ιστορικού στους πρωτοπόρους της ελληνικής εθνικής σχολής», Iστοριογρα-
φία της νεότερης και σύγχρονης Eλλάδας 1833-2002, ό.π., τ. Α´, σ. 81-101.


