
 

  

Ὁ  Νύτςε περὶ  τοῦ Ἀνθελληνιςμοῦ 
(  Ἡ παρϊπλευρη ἐ ξαγόρευςη   γιὰ  τὴν ἀνομολόγητη ἐ χθροπϊθεια ) 

 

 
Σοῦ  Ἠλύα Β. Οἰ κονόμου, 

 μοτ. Καθηγητοῦ  τοῦ  ΕΚΠΑ  , 

 

   

 

1.> Ἡ κριτικὴ  λειτουργύα τοῦ  ἀνθρώπου πῆρξε -καὶ  παραμϋνει- 

διαχρονικό. Ἄτομα, κοινωνύεσ καὶ  λαοὶ  κρύνουν καὶ  κρύνονται, ὥςτε 

νὰ  ἀποκτηθῆ  ςαφεςτϋρα εύκόνα τουσ ἀπὸ  τοὺσ ἄλλουσ. Εἶ ναι 

μακρὺσ ὁ  κατϊλογοσ διαςωθϋντων ἔ ργων,  περιγραφῆσ καὶ  

κριτικῆσ ἀναφορᾶσ ςὲ  ἄλλουσ λαοὺσ τῆσ   Ἀρχαιότητοσ, τῶν Μϋςων 

Φρόνων καὶ  τῶν Νεωτϋρων, ὅπωσ τῶν χρόνων τῆσ λληνικῆσ 

Παλλιγενεςύασ, ποὺ  προηγοῦνται τῆσ ἐ ποχῆσ  τοῦ  Υριδερύκου 

Νύτςε , ἐ μβριθοῦσ κριτικοῦ  τῆσ θεωρύασ καὶ  τῆσ πρϊξεωσ τῶν 

Ερωπαύων γιὰ  τὶ σ ἔ ναντι τῶν λλόνων θϋςεισ των. 

 

2.> Ἡ ἑλληνικοῦ ἐνδιαφϋροντοσ ἰ διαιτερότητα τοῦ 

Νύτςε.Ατὴ  ἔ γκειται ςτὸ  γεγονὸσ ατὸσ ἀναφϋρεται, 

ατοκριτικῶσ, καὶ  εἰ σ τοὺσ ἐ πικριτὲ σ τῶν λλόνων τοῦ  19ου 

αἰ ῶνοσ. Ἕωσ τὀτε, ὁ  ὀνομαζόμενοσ Υιλελληνιςμὸσ θεωροῦςεν τὸν 

ἑ λληνικὸν πολιτιςμὸν ὡσ  ἄξιον θαυμαςμοῦ  καὶ  μιμόςεωσ, χωρὶ σ 

νὰ  ςυνυπολογύζη καὶ  τὸν ςύγχρονον  ,τότε, πόδουλον  ἤ  καὶ  μόλισ 

ἀπελευθερωθϋντα Ἕλληνα. Γι᾽ ατοὺσ ἦταν ἀναπαυτικὸν  τὸ  

γεγονὸ σ ὅτι οἱ  ἀπόγονοι καὶ  κληρονόμοι ἑ λληνικοῦ  πολιτιςμοῦ  
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δὲ ν δύναντο, λόγω τῆσ ἐ λλεύψεωσ κρατικῆσ ποςτϊςεωσ , νὰ  

διεκδικόςουν τὸ  δικαύωμα ἀναγνωρύςεωσ καὶ  τιμῆσ. 

* 

3.> Ἡ ἐπικαιρότητα   τοῦ  θϋματοσ; Ὑπϊρχουν τρεῖ σ, προφανεῖ σ 

λόγοι.   πρῶτοσ εἶ ναι   ἐ νεςτῶςα οἰ κονομικό, οςιαςτικῶσ δὲ  

θικὴ  καὶ  ἐ θνικὴ  κρύςη.  δεύτεροσ   ἀναλογύα τῆσ παρούςησ 

κρύςεωσ πρὸσ τὴν οἰ κονομικὴν κρύςιν  τοῦ  19ου αἰ ῶνοσ, δηλαδὴ  

τῆσ ἐ ποχῆσ τοῦ  Φαριλϊου Σρικούπη, ἀπὸ  τὴν ὁπούαν ἐ διδϊχθημεν 

ἐ λϊχιςτα ἕ ωσ τύποτε.  τρύτοσ εἶ ναι   ἐ νυπϊρχουςα expressis 

verbis ἀποκϊλυψη ἀνομολογότων δυτικοευρωπαώκῶν ἀνθελληνικῶν 

παθῶν πὸ  τοῦ  φιλολόγου καὶ  φιλοςόφου, τοῦ  19ου ἐ πύςησ 

αἰ ῶνοσ, Friedrich Nietzsche.  

 

4.> Ὅλοι ατοὶ  οἱ  λόγοι ,τεκμηριούμενοι, θϋτουν  θϋμα περὶ   

φιςταμϋνου ἤ  καὶ  φϋρποντοσ , πρακτικῶσ δϋ,  ἐ κφραζομϋνου, 

καὶ  ςόμερον, Ἀνθελληνιςμοῦ . 

* 

5.>  Ἡ ἔ ναρξισ τῆσ ἀναλύςεωσ  τοῦ  θϋματοσ θὰ  πρϋπει νὰ  ἔ χει ὡσ 

ἀφετηρύαν   τὴν θετικὴν ἀντύληψιν   τοῦ  λληνιςμοῦ  ὡσ  

παγκοςμύου πολιτιςμικοῦ  κεκτημϋνου, δεδομϋνου ὅτι ὁ  υἱ οθετηθεὶ σ 

πολιτιςμὸσ  τῆσ ἑ λληνικῆσ ἀρχαιότητοσ ἀποτελεῖ , κατὰ  κοινὴν 

παραδοχόν,  ἕ να ἰ διαύτερα, πολύμορφον , πολύπτυχον καὶ  

πρωτοπορειακὸν ἐ πύτευγμα, τὸ  ὁποῖ ον κατϋλαβε καὶ  κατϋχει τὴν 

θϋςιν τοῦ  θεμελιώδουσ , καὶ  ἀνυπερβλότου εἰ σ πλεῖ ςτα ὅςα , 

πολιτιςμικοῦ  ὑποδεύγματοσ.  

* 

6.> Ὁ ὅροσ- καὶ  τὸ γεγονόσ.   λληνιςμὸ σ διατυπώνεται εἰ σ τὴν  

ἱ ςτορύαν μὲ  τρεῖ σ ςύνθετεσ λϋξεισ  μϋςω προθϋςεων καὶ  μὲ  δὐο 
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παραςύνθετεσ καὶ  ἀντιτιθϋμενεσ ἔ ννοιεσ, δηλωτικὲ σ καταςτϊςεων. 

(Φρηςιμοποιῶ τὸν μὲ ν ὅρον πρόθεςισ  τόςον ὡσ μϋροσ τοῦ  λόγου 

τῆσ ἑ λληνικῆσ γραμματικῆσ, γνωςτοῦ  ὡσ προθϋςεισ, ὅςον καὶ  πρὸσ 

δόλωςιν τῆσ ἐ νυπαρχούςησ  ἐ νεργητικῆσ  ψυχολογικῆσ δυναμικῆσ , 

δηλαδὴ  τοῦ  ἐ νδιϊθετου λόγου). Σὸν δὲ  ὅρον κατϊςταςισ 

χρηςιμοποιῶ μὲ  τὴν ἔ ννοια τῆσ ἐ γκατεςτημϋνησ καὶ  

ἐ νεργοποιημϋνησ διὰ  λόγου, ςτϊςεωσ , πρϊξεωσ καὶ  παντοειδοῦσ  

ςυμπεριφορᾶσ δυναμικῆσ.  

 

7.> Ἀναφϋρομαι , ςυγκεκριμϋνωσ,  εἰ σ τοὺσ ςυνθϋτουσ ὅρουσ μὲ  

τὶ σ προθϋςεισ ἐκ (ἤ  ἐξ-) , ὅπωσ  ςτὴν λϋξιν  ξελληνιςμόσ,  τὴν 

πρόθεςιν ἀντύ (ἤ  ἀνθ-), ὅπωσ ςτὴν λϋξη Ἀνθελληνιςμόσ. Ἀλλὰ  

καὶ  ςτὴν πρόθεςιν  ἀπὸ (ἤ  ἀφ-),  ὅπωσ  ςτὴν λϋξιν  

Ἀφελληνιςμόσ. 

 

8.> πὶ  πλϋον, ἀναφϋρομαι ςὲ  καταςτϊςεισ ἐ ξωελληνικῶν ροπῶν 

καὶ  ςχϋςεων πρὸσ τὸν λληνιςμόν, οἱ  ὁποῖ εσ διατυπώθηκαν,  ὡσ 

παραςυνθϋματα μὲ  τὶ σ λϋξεισ φύλοσ ,  ὅπωσ Φιλϋλλην καὶ  

Φιλελληνιςμόσ , καὶ   μύςοσ , ὅπωσ  Μιςϋλλην , καὶ  

Μιςελληνιςμόσ. 

 

9.> Ἡ λειτουργύα ἑ κϊςτου προαναφερθϋντοσ ἐ νννοιολογικοῦ  

ζεύγουσ ςχετύζεται εἴ τε μὲ  ἐ ποχὲ σ κρατικῆσ  καὶ  πολιτιςμικῆσ 

ἰ ςχυροποιόςεωσ τοῦ  λληνιςμοῦ  , ὅπωσ τὸ   ζεῦγοσ , 

Φιλελληνιςμόσ, ξελληνιςμόσ, ἤ  μὲ  περιόδουσ ἐ ξαςθενόςεωσ, ὅπωσ  

ἰ ςχύει γιὰ  τὸ  ζεῦγοσ τῶν καταςτϊςεων , Ἀνθελληνιςμόσ, 

Ἀφελληνιςμόσ.  
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10.> Οἱ  ἀνωτϋρω καταςτϊςεισ  ςυνοδεύουν, κατὰ  τρόπον 

μοναδικὸν , τὴν διαχρονικὴν ἑ λληνικὴν  παρουςύαν ςτὸν 

παγκόςμιον πολιτιςμό. Παρόμοια ςυςτϊδα ςχϋςεων τῶν πολιτιςμῶν, 

ἔ ναντι ἄλλου πολιτιςμοῦ  μὲ   ἀρχαύαν καταβολόν δὲ ν 

παρατηρεῖ ται , ὅςον γνωρύζω.  

* 

 

11.> Ὁ ὅροσ τῆσ ἀντικειμενικότητοσ. Ἡ παροῦςα ἀνϊλυςισ 

ἀποτελεῖ  προςπϊθειαν προςεγγύςεωσ καὶ  ςυνειδητοποιόςεωσ τῆσ 

παρουςύασ τοῦ  ἀνθελληνικοῦ  φαινομϋνου τοὺσ αἰ ῶνεσ 19ον καὶ  

ἑ ξῆσ ςτὴν Δυτικὴν Ερώπην.  Σὸ  θϋμα διὰ  λόγουσ ἐ πιςτημονικῆσ 

ἀντικειμενικότητασ προςεγγύζεται ἀπὸ  τὴν ἔ ξωθεν πτικὴν, 

δηλαδὴ  τὴν ἀποκλειςτικῶσ ἐ ξωελληνικόν. 

 

12.> Ἡ παγκόςμια ἀντύληψισ περὶ  τοῦ λληνιςμοῦ. Ἀναφϋρομαι 

, ςυντομώτατα, ςτὴν βαςικὴ  ἀφετηρύα, ςτὶ σ θετικὲ σ ἐ ξωελληνικὲ σ 

τοποθετόςεισ, δύκην ςημεύων παγύασ καὶ  παραμονύμου ἀναφορᾶσ  

ςτὸ  παγκόςμιον ἑ λληνικὸν πολιτιςμικόν πόδειγμα, ὡσ τὸ  

ἑ λληνικὸν πολιτιςμικὸν κεκτημϋνον. 

 

13.> Πανταχόθεν καὶ  πϊντοτε ὁμολογεῖ ται ὅτι οἱ   μόνιμεσ  

προςλόψεισ τοῦ  δυτικοῦ  πολιτιςμοῦ  ἐ κ τοῦ  λληνιςμοῦ   

ἐ ντϊςςονται ςὲ   ὀκτὼ  ἑ νότητεσ , τὴν Γλῶςςαν, τὴν Φιλοςοφύαν, 

τὴν πιςτόμην, τὴν  Τϋχνην, τὴν Λογοτεχνύαν,  τὴν Ἱςτορύαν, 

τὴν Πολιτικὴν καὶ  τὸν Ἀθλητιςμόν. 
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14.> Ἡ γλῶςςα. Εἰ σ τὰ  διδακτικὰ  ἐ γχειρύδια ἀλλοδαπῶν (κυρύωσ 

ἀγγλοςαξονικῶν) Πανεπιςτημύων ἐ πιςημαύνεται ὅτι   πρώτη 

ἔ νδειξισ τῆσ ςημαντικότητοσ τῆσ λλϊδοσ δύναται νὰ  ςυναχθῆ  ἀπὸ  

τὸν γλωςςικὸν θηςαυρόν , τὸν ὁποῖ ον παρϋλαβε – καἰ  διατηρεῖ , 

ἐ πεκτεύνων  ατὸν μϋςω γλωςςικῶν νεολογιςμῶν -ὁ  ςύγχρονοσ 

κόςμοσ.  

 

15.> Ὑπογραμμύζεται  ἰ διαιτϋρωσ ὅτι   ςπουδαιότητα τῆσ 

γλωςςικῆσ προςλόψεωσ δὲ ν ὀφεύλεται ἁπλῶσ ςτὸ  ἑ λληνικὸν 

λεξιλόγιον, ἀλλὰ  ςτὸ  γεγονὸ σ τῶν ἐ ννοιῶν καὶ  ἀντιλόψεων, οἱ  

ὁποῖ εσ (ςυν)υἱ οθετόθηκαν  μὲ  τὴν γλῶςςα, ἀπὸ  τὸν ςύγχρονον 

ἄνθρωπον. μολογεῖ ται δηλαδὴ  ὅτι οἱ  ἐ νυπϊρχουςεσ ἔ ννοιεσ 

ςτὶ σ εὔκαμπτεσ καὶ  λεπτεπύλεπτεσ ἑ λληνικὲ σ  λϋξεισ ἐ νεπλούτιςαν 

τὴν δυτικὴ  δια-νοητικότητα.  

* 

16.> Ἡ Φιλοςοφύα. Ἡ ἑ λληνικὴ  ςκἐ ψισ κυκλοφόρηςε ερύτατα καὶ  

ἐ λεύθερα, ὁριοθετημϋνη ἀπὀ   καθαρὲ σ καὶ  λογικὲ σ διϊνοιεσ ,  

ἀδϋςμευτεσ  ἀπὸ  ἕ να ἐ πιβληθὲ ν δόγμα. Ατὸ  θεωρεῖ ται ὅτι 

πῆρξεν, ἴ ςωσ, ὁ  ςπουδαιότατοσ παρϊγων ὁ  ὁποῖ οσ ςυνϋβαλεν 

ὥςτε νὰ  γύνουν οἱ  ἀντιλόψεισ τῆσ Ἀρχαύασ λλϊδοσ  ἕ να διαρκϋσ, 

εὔχρηςτον ἐ ργαλεῖ ον πολιτιςμοῦ . μολογεῖ ται ὅτι οἱ  Ἕλληνεσ 

ἀγαποῦςαν τὴν ςοφύα καὶ  τὴν ἐ πεδύωξαν ὡσ μονοπϊτι γιὰ  μιὰ  

ςοφὴ  ζωό. 

(Παραλεύπεται, διὰ  λόγουσ οἰ κονομύασ  χώρου,   ἐ νταῦθα 

ἀναφορὰ  ςτὶ σ λοιπὲ σ προςλόψεισ). 

* 
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17>  Ἡ διατυπωθεῖ ςα, κατὰ  καιρούσ, κριτικὴ  τοῦ  ἀρχαύου 

ἑ λληνικοῦ  πολιτιςμοῦ  ἔ χει δύο κατευθύνςεισ. Ἡ πρώτη καὶ  

πολυπληθόσ ,  περιλαμβϊνει  πολλοὺσ ἐ νθουςιώδεισ ἱ ςτορικούσ, οἱ  

ὁποῖ οι ἐ ξιδανικεύουν τοὺσ ἀρχαιοελληνικοὺσ θεςμούσ καὶ  

ςυνόθειεσ,   δεύτερη , τῶν ἐ πικριτῶν, προςϊπτει ςτὸν ἀρχαῖ ον 

ἑ λληνικὸν πολιτιςμόν, ὡσ πόβαθρον  ςκοτεινὲ σ , δῆθεν,ςυνθῆκεσ,  

ὅπωσ π.χ.  τὴν  περηφϊνειαν καὶ  τὴν ἀλαζονεύαν.Ὼσ ςπουδαῖ ον 

ἀρνητικὸν τεκμόριον προςϊγεται λ.χ. τὸ  γεγονὸσ ὅτι οἱ  Ἕλληνεσ 

ἐ χαρακτόριζαν τοὺσ ἐ κτὸσ λλϊδοσ ὡσ <βαρβϊρουσ>, ὅτι ἦςαν 

ςκληροὶ  ςτὶ σ ςυμφωνύεσ καὶ  εφυεῖ σ ςτύσ ἐ ξαπατόςεισ, ὅτι 

εἶ χαν προκαταλόψεισ καὶ  ἦςαν ἐ πιρρεπεῖ σ ςτὴν προδοςύαν καὶ  

τὸ  ψεῦδοσ, ἀφοῦ  εἶ χαν , ἀκόμη, καὶ  θεόν, προςτϊτην τῶν κλεπτῶν 

καὶ  τῶν ψευδολόγων ( ἐ ννοοῦν τὸν ρμῆ). 

* 

18.> Μύα ςυνοπτικὴ  παρϋκβαςισ περὶ  τοῦ  Υιλελληνιςμοῦ  μου 

φαύνεται ἀναγκαύα. Ἡ ἀφετηρύα τῶν θετικῶν ςχϋςεων τῶν 

ἀνατολικῶσ τῆσ λλϊδοσ πρὸσ τοὺσ Ἕλληνεσ καὶ  τὸν πολιτιςμόν 

τουσ δύναται νὰ  τεκμηριωθῆ , τὸ  βραδύτερον, τὸν 4ον αἰ ῶνα πρὸ  

Φριςτοῦ . Δεύκτην ατῆσ τῆσ ςχϋςεωσ ἀποτελεῖ    περύφημη, ϊλλὰ  

καὶ  πλόρωσ παρανοηθεῖ ςαν καὶ  παραποιηθεῖ ςαν εἰ σ τὴν 

ςύγχρονον ἐ ποχόν, ἐ ν λλϊδι, (!) φρϊςισ τοῦ  ρητοροδιδαςκϊλου 

Ἰ ςοκρϊτουσ (   436- 338 π.Φ.      ) 1. Ατὸσ διετύπωςεν τὴν 

ἑ λληνικὴν πολιτιςμικὴν διεύςδυςιν διὰ  τῆσ φρϊςεωσ << Ἕλληνεσ 

καλοῦνται οἱ  τῆσ παιδεύςεωσ τῆσ μετϋρασ μετϋχοντεσ...>> κ.λπ.  

 

19.> Ἕτερον λαμπρὸν δεῖ γμα θετικῆσ πολιτιςμικῆσ  ἀποδοχῆσ,  

μετὰ  ἕ να αἰ ῶνα περύπου  (περὶ  τὸ  250 π.Φ.), εἶ ναι   

                                                        
1 Πανηγυρικόσ  50 
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πραγματοποιηθεῖ ςα , ἀποκλειςτικῶσ πὸ  ἐ γκύρων Ἰ ουδαύων , 

μετϊφραςισ τῆσ Π.Διαθόκησ εἰ σ τὴν λληνικόν, ςτὴν Ἀλεξϊνδρειαν 

τῆσ Αἰ γύπτου. Κορυφαῖ ον καὶ  μοναδικὸν παγκόςμιον 

πολιτιςμικὸν γεγονὸσ ςυνιςτᾶ , ἐ πύςησ,    πλόρησ κατϊφαςισ τοῦ  

Ἰ ηςοῦ  περὶ  τοῦ  ἑ λληνικοῦ  πολιτιςμικοῦ  ἀγαθοῦ  ὡσ ὀργϊνου 

προβολῆσ τοῦ  ἔ ργου του 2 . Καὶ , τϋλοσ,   πλόρησ χρηςτικὴ  

ἐ πικρϊτηςισ τοῦ  ἑ λληνικοῦ  πολιτιςμικοῦ  δεδομϋνου εἰ σ τὴν 

ἀποςαφόνιςιν καὶ  ἐ κδύπλωςιν τοῦ  Φριςτιανιςμοῦ  διὰ  τῶν 

λλόνων Πατϋρων τῆσ κκληςύασ . 

 

20.> Σοὺσ χρόνουσ τῶν ἐ πιγόνων τοῦ  Μ. Ἀλεξϊνδρου, ἐ κδηλώνεται  

ὡσ ὕψιςτον ἐ θνικοθρηςκευτικὸν αἴ τημα   ἀπόρριψισ τῆσ 

ἑ λληνικῆσ πολιτιςμικῆσ ἐ πιδρϊςεωσ ςτὸν Ἰ ουδαώςμό, ὅπωσ 

μαρτυρεῖ ται ἀπὸ  τὶ σ ἀρνητικὲ σ  κατευθύνςεισ τοῦ  Σαλμούδ. 

 

21.> Σὴν ἰ δύαν ἐ ποχόν, δηλαδὴ  τοῦ  ἀρχικοῦ  Φριςτιανιςμοῦ , οἱ  

φιλικὲ σ ςχϋςεισ τῶν δυτικῶσ τῆσ λλϊδοσ πολιτιςμῶν εἶ ναι 

ἀνύπαρκτεσ καὶ  τὸ  ἑ πιβλητικὸν πολιτιςτικὸ  μϋγεθοσ τῆσ λλϊδοσ 

δυςϊρεςτον ἤ  ἄγνωςτον . 

 

22.> Ἡ ρωμαώκὴ  ρύζα.  ύμφωνα μὲ  τὴν  ρωμαώκὴν πικρὴν 

παρατόρόςιν τοῦ  ποιητοῦ  ρατύου ( Horatius Flaccus Cointus, 65-8 

π.Φ.), ὁ  ὁποῖ οσ (εἴ κοςι αἰ ῶνεσ προηγουμϋνωσ, δηλαδὴ   ἕ να αἰ ῶνα 

περύπου μετὰ  τὴν ρωμαώκὴν κατϊληψιν τῆσ λλϊδοσ ) ἔ γραψεν  “ 

Grecia capta, ferrum, agres victorem cepit et artes intulit agrestic 

Latio.”,(μετ. “ Ἡ λλϊδα κατακτηθεῖ ςα διὰ  τοῦ  ςιδόρου, πϋταξε τὸν 

                                                        
2   Πρβλ.   Λ      << λόλυθεν    ὥρα ἵ να δοξαςθῆ  ὁ  Τἱ ὸσ τοῦ  ἀνθρώπου >> 
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ἀγροῖ κον νικητὴν καὶ  εἰ ςόγαγε τὰσ τϋχνασ εἰ σ τὸ  ἀγροῖ κον 

Λϊτιο,”)i   

 

23.> Εἶ ναι, ςυνεπῶσ, προφανὲ σ ὅτι   δυτικοευρωπαώκὴ  

ἀνθελληνικότητα δὲ ν ἀποτελεῖ  μεταγενϋςτερη μοναδικότητα, ἕ να 

unicum, ἀλλὰ   ἔ χει βαθύτατεσ ἱ ςτορικὲ σ ρύζεσ , ςυνιςτᾶ   δηλαδὴ   

ἕ να δυτικοευρωπακὸν ςυνεχϋσ, ἕ να continuum  europaeum, 

προηγούμενον χρονικῶσ  τοῦ  Υιλελληνιςμοῦ , ἀλλὰ  καὶ  ἑ πόμενον 

τούτου ! 

*^* 

24.> Ὁ ςκοπὸσ τῆσ παρούςησ ἀναλύςεωσ. Εριςκόμενοι εἰ σ τὸ  

ὕψιςτον ςημεῖ ον πλοκῆσ μιᾶσ ἐ ξελιςςομϋνησ , νεοελληνικῆσ 

τραγωδύασ, ἐ ντὸ σ τοῦ   ἱ ςτορικοῦ  γύγνεςθαι τῶν ἀρχῶν τοῦ  21ου 

αἰ ῶνοσ καὶ  τῆσ τρύτησ χιλιετύασ μετὰ  Φριςτόν, ἔ χομεν ἀνϊγκην 

ἀνακτόςεωσ τῆσ  ἑ λληνικῆσ ἀξιοπρεπεύασ. Ἡ ἐ πιδύωξισ ατὴ  

ἀπαιτεῖ  διερεύνηςιν καὶ  τοῦ  ἔ ξωθεν προερχομϋνου  ςτερεοτύπου  

ἀνθελληνικοῦ  ψυχιςμοῦ . 

* 

25.>  Νύτςε.  Υριδερῖ κοσ Νύτςε προςφϋρεται ὡσ ατόκλητοσ καὶ  

αθεντικὸσ δεύκτησ τῆσ ἐ περχομϋνησ καμπῆσ τοῦ  

δυτικοευρωπαώκοῦ  κόςμου ἔ ναντι τῶν λλόνων. Δύο ἀποςπϊςματα 

περιλαμβανόμενα εἰ σ τὸ  πρῶτον καὶ  νεανικὸν ἔ ργον του, δηλαδὴ  

τὴν   Γϋννηςιν τῆσ (θὰ   προςϋθετα, καὶ  τῆσ νεοελληνικῆσ) 

Τραγωδύασ, εἶ ναι ἀποκαλυπτικϊ.  

 

26.> Σὸ  πρῶτον  ἀπόςπαςμα  δημοςιεύθηκε πρὸ  142 ἐ τῶν  (τὸ  

1872), περιϋχει δὲ  μύαν δημοςύαν καὶ  ςυμπαγῆ  
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ἐ ξομολόγηςινii.   Εἰ σ τὴν ἔ κδοςιν ὅμωσ τῆσ <<Γεννόςεωσ 

τῆσ Σραγωδύασ >> προτϊςςεται καὶ  μεταγενϋςτερον κεύμενον 

τοῦ  Νύτςε ,  ἐ πιγραφόμενον   << ἀπόπειρα μιᾶσ ατοκριτικῆσ 

>>,  ςυνταχθὲ ν 14 ἔ τη  (1886) , μετὰ   τὸ  πρῶτον. Ἀπὸ  ατὸ  

λαμβϊνεται τὸ  δεύτερον ἀπόςπαςμα. 

  

27.> Πρϋπει νὰ  πομνηςθῆ  ὅτι    νεοελληνικὴ  Σραγωδύα τοῦ  19ου 

αἰ ῶνοσ , ὅπωσ καὶ    ςημερινὴ  , τοῦ  21ου, δὲ ν παραμϋνουν 

ἐ νδοελληνικὲ σ ποθϋςεισ, ἐ πειδὴ  διαδραματύζονται ςτὴν 

παγκόςμια ἱ ςτορικὴ  κηνόν, ἐ κδηλώνονται δηλαδὴ  μὲ  τὴν 

ςυμβολὴν πολλῶν ἄλλων κοινωνιῶν. 

 

28.> Παρενθετικῶσ, ἀναλυτικὴν μελϋτην περὶ  τῆσ πρώτησ 

χρεωκοπύασ ἐ πὶ  Φαριλϊου Σρικούπη, δημοςιεύθηκε πρὸ  πολλῶν 

ἐ τῶν ἀπὸ  τὸν Δημότριον Πουρνϊραν ςὲ  δύο τόμουσ  600 περύπου 

ςελύδωνiii. 

 

29.> κ τῆσ ἀνωτϋρω , πλόρωσ τεκμηριωμϋνησ μελϋτησ , ἀναςύρω  

τὴν π᾽  ἀριθμὸν 1 ποςημεύωςιν τῆσ ςελ.233   τοῦ  δευτϋρου 

τόμουiv, ὅπου γρϊφονται τὰ  ἀκόλουθα: <<…  κατὰ τὸν ῾ Νἐον 

λληνικὸν Τύπον τῆσ Βιϋννησ´, μικρὰ ναυτικὴ ἐπύδειξισ θὰ 

ἤρκει ὅπωσ ὑποχρεωθοῦν οἱ  Ἕλληνεσ νὰ τηρόςουν τὰσ 

ὑποχρεώςεισ των, ἀλλ´  εἶ νε ἐλϊχιςτα πιθανὸν ὅτι ἡ 

Γερμανικὴ κυβϋρνηςη θὰ προβῆ εἰ σ τοιαύτην ἐπϋμβαςιν >>· 

<< Ἠπιώτερον μϋςον- προςθϋτει - θὰ ἦτο ἡ ὀργϊνωςισ 

εὐρωπαώκοῦ ἐλϋγχου ἐπὶ  τῶν ἑλληνικῶν οἰ κονομικῶν ὑπὸ 

τῶν ἐνδιαφερομϋνων Δυνϊμεων>>.  
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30.> Ἡ δὲ  ῾ ἐφημερύσ τῆσ Κολωνύασ῾ , ὑπερβᾶςα ὅλασ τὰσ 

ςυναδϋλφουσ τησ εἰ σ πρωςςικὴν ὠμότητα, ςυνύςτα, ὅπωσ αἱ  

Δυνϊμεισ, ἤ καὶ  αὐτὴ ἡ Γερμανύα μόνη τησ, κατϊςχουν 

¨τεμϊχιον ἑλληνικοῦ ἐδϊφουσ πρὸσ ἀςφϊλειαν τῶν χρεῶν ´>>! 

Δὲν εἶ νε παρϊδοξον ςυνεπῶσ ὅτι ὁ Τρικούπησ ἀπόντα 

εὐθαρςῶσ: Μολὼν λαβϋ! >>. 

 

31.>  ἀνωτϋρω δυτικὸσ δημοςιογραφικὸσ ςχολιαςμὸσ τοῦ  19ου 

αἰ ῶνοσ εἶ ναι ςύςτοιχοσ  πρὸσ τὰ   πρόςφατα  καταιγιςτικὰ  καὶ  

ἀνευλαβῆ  δημοςιεύματα τοῦ  ἐ ντύπου καὶ  τοῦ  λεκτρονικοῦ  

δυτικοευρωπαώκοῦ  Σύπου. Προεχόντωσ τοῦ  γερμανικοῦ  περὶ  τῆσ 

λλϊδοσ καὶ   τῶν λλόνων. 

 

32.> Ἡ ἔναντι τῶν λλόνων δυτικοευρωπαώκὴ καμπὴ τοῦ  19ου 

αἰ ῶνοσ . Πϋρα τῆσ ἀναλυτικῆσ ἐ ςωτερικῆσ πτικῆσ, δηλαδὴ  τῆσ 

ἑ λληνικῆσ πολιτικῆσ διαλεκτικῆσ τῆσ περιόδου τοῦ  Φαριλϊου 

Σρικούπη , φύςταται   καὶ    ἔ ξωθεν πτικό, τόςον   προςωπικὴ  

τοῦ   Υρειδ. Νύτςε,  ὅςον καὶ  τῶν ἀνωνύμωσ ποδηλουμϋνων. Ἡ 

ἐ πικριτικὴ  τῶν λλόνων πτικό , τὴν ὁπούαν ἀποκαλύπτει ὁ  πρὸ σ 

ταύτην ἀντιδιαςτελλόμενοσ Νύτςε, εἶ ναι ςυνοπτικὴ  καὶ  περιεκτικό, 

ἀλλὰ  καὶ  διαχρονικῶσ  ςημαντικό, ἐ πειδὴ  ςυμπυκνώνει τὴν 

ψυχολογικὴν ςτϊςιν τῶν δανειςτριῶν τῆσ  χρεωκοπηςϊςησ λλϊδοσ 

χωρῶν τῆσ δυτικῆσ Ερώπησ τοῦ  19ου αἰ ῶνοσ. Καὶ  ὄχι μόνον τότε, 

δυςτυχῶσ! 

 

 33.> Ἡ  ἀναλυτικὴ   ἐ κδύπλωςη τῆσ νιτςεώκῆσ ἐ ξομολογόςεωσ 

πογραμμύζει ἐ μμϋςωσ τὴν  ςπουδαιότητϊ τησ γιὰ  τὴν ὕπαρξιν καὶ  
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ἀνϊπτυξιν τῆσ εἰ ρηνικῆσ ςυμβιώςεωσ τῶν λαῶν τῆσ ςημερινῆσ 

δυτικοευρωπαώκῆσ νώςεωσ, δεδομϋνου ὅτι διαλαμβϊνει , λόγοντοσ 

τοῦ   19ου αἰ ῶνοσ, τὶ σ δυτικοευρωπαώκὲ σ ἀντιλόψεισ περὶ  τοῦ  

ἑ λληνικοῦ  πολιτιςμικοῦ  κεκτημϋνου. Ἀποκαλύπτει δὲ  τὴν πρώιμον  

μεν, πλειοψηφοῦςαν δε  ϊνθελληνικὴν ἀντύληψιν περὶ  τῶν 

λλόνων καὶ  προαναγγϋλει τὴν ἀφετηρύαν τῆσ ἀπεκδύςεωσ τοῦ   

ερωπαώκοῦ  Φιλελληνιςμοῦ . Ἡ ἐ ξϋλιξισ ατὴ   κορυφώθηκε, παρὰ  

τὶ σ φιλελλληνικὲ σ ἐ κφρϊςεισ,  διὰ  τῶν ἐ γκληματικῶν ὁραματιςμῶν 

καὶ  πρακτικῶν τοῦ  Γ´Ρϊώχ ( Ἀδόλφου Φύτλερ).  

* 

34.> Ὅπωσ εἶ ναι γνωςτόν, ὁ  Υρειδερῖ κοσ Νύτςε γεννόθηκε τὸ  44ον 

ἔ τοσ τοῦ  19ου αἰ ῶνοσ (1844) καὶ  ἀπῆλθεν τοῦ  βύου μετὰ  56 ἔ τη 

(1900). Ἡ ἐ ποχὴ , ἐ ντὸ σ τῆσ ὁπούασ ἐ κδηλώθηκε   ςπουδαύα 

φιλολογικὴ  καὶ  φιλοςοφικὴ  δημιουργύα του, ὺπῆρξεν ταραχώδησ, 

λόγω τῶν γαλλογερμανικῶν πολεμικῶν ςυγκρούςεων (1870-71).  

 

35.> ημειωτϋον  δὲ  ὅτι τὸ  1870 διὰ  τῆσ ἑ νώςεωσ  τῆσ  Γερμανύασ 

(Βύςμαρκ) ἐ γκαινιϊςθηκε εἰ σ  τὴν χώραν ατὴν νϋα πολιτικὴ  καὶ  

πολιτιςμικὴ  ἐ ποχό. Εὶ σ ατὸ  ἀναφϋρεται, πιθανῶσ, ὁ  Νύτςε ὅταν 

γρϊφει ὅτι << ςχεδὸν δὲ  κϊθε ἐποχὴ καὶ  μορφωτικὴ ςτϊθμη 

ἔπρεπε    …..   νὰ ἐπιδιωχθῆ ἡ ἀπελευθϋρωςισ   ἀπὸ τοὺσ 

Ἕλληνεσ>>. 

 

36.> Σὴν ἴ δια περύοδον, ἐ πικρατοῦςαν ςτὴν λλϊδα ἰ διαιτϋρωσ  

δυςχερεῖ σ ςυνθῆκεσ. Ἡ χώρα εἶ χεν ἀποκτόςει προςφϊτωσ (1830), 

κατόπιν ςκληρῶν ἀγώνων ὀκταετοῦσ διαρκεύασ, μιτελῆ  κρατικὴν 

πόςταςιν καὶ  ἐ πϊλαιε πρὸσ  τερϊςτια ἐ θνικϊ v , πολιτικϊ, 

κοινωνικὰ  καὶ  ςυναφῆ  προβλόματα ἐ πιβιώςεωσ .  
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37.> πὶ  πλϋον,   χώρα περιςτοιχύζετο καὶ  ἐ πολιορκεῖ το ἀπὸ  

τὶ σ ἀνειλικρινεῖ σ ςυμπεριφορὲ σ τῶν καιροςκοπούντων 

ερωπαώκῶν κρατῶν, ἑ τούμων πρὸσ ἁρπαγὴν παντὸσ δυναμϋνου νὰ  

ἁρπαγῆ  , ἀπὸ  τὰ  ἀρχαῖ α καλλιτεχνόματα ἕ ωσ τὴν ατονομύαν καὶ  

ἀνεξαρτηςύαν τοῦ  Ἔθνουσ. Καὶ  φύςτατο τὴν διαρκῆ  χειραγώγηςό 

του δι᾽  ἐ ντϋχνου διοχετεύςεωσ τῶν δικαιωμϊτων τοῦ  τϋωσ 

δυνϊςτου εἰ σ τὴν τρϊπεζαν τῆσ διανομῆσ τῆσ ερωπαώκῆσ 

διπλωματύασ!  Ερύςκετο εἰ σ κατϊςταςιν κηδεμονευομϋνησ χώρασ 

διὰ  μϋςου ἀλλοδαποῦ  ἄρχοντοσ  (Ὄθωνοσ).  

 

38.> Ἕνα αἰ ῶνα προηγουμϋνωσ ( διαρκούςησ τῆσ  

Σουρκοκρατύασ), ὁ  διϊςημοσ γερμανὸσ ποιητὴσ καὶ  διανοούμενοσ 

Ἰ ωϊννησ Φριςτοφόροσ ύλλερ (1759-1805) ἐ ξεδηλώθη , 

καταρώμενοσ (!) τοὺσ Ἕλληνεσ γιὰ  τὴν καθολικὴν πρωτοπορεύαν 

τουσ. Ἔλεγε ςυχνϊ : “Καταραμϋνε Ἕλληνα, ὅπου κι ἄν γυρύςω τὴν 

ςκϋψιν μου, ὅπου κι ἄν ςτρϋψω τὴν ψυχόν μου, ςὲ  ερύςκω 

ἐ μπρόσ μου…. Τϋχνην λαχταρῶ, πούηςιν, θϋατρον, ἀρχιτεκτονικόν, 

ἐ πιςτόμην, μαθηματικϊ, φιλοςοφύαν, ἰ ατρικόν, …….  Δημοκρατύαν, 

ἰ ςονομύαν, ἰ ςοπολιτεύαν ἀναζητῶ, ἐ ςὺ  ἐ μπρόσ μου, πρωτοπόροσ 

και ἀνυπϋρβλητοσ  ” . vi 

 

39.> Ἕνα αἰ ῶνα μετϊ τὸν ύλλερ,   ἑ λληνικὴ  ποιότητα τοῦ  

<<πρωτοπόρου καὶ  (τοῦ ) ἀνυπϋρβλητου>> ἐ παναφϋρεται ἀπὸ  

τὀν Νύτςε, μϋςω ἄλλησ, πληρεςτϋρασ καὶ  ἐ ξολογητικῆσ 

ςυλλογιςτικῆσ, ἀπὸ  τὸν Νύτςε. 

* 
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40.> Ἡ  ςυνθεώρηςισ  ἀρχαύασ καὶ    νϋασ  τραγωδύασ τῶν 

λλόνων. Ἡ τυχὸν ἐ πιςπεύδουςα προκατϊληψισ  ὅτι ὁ  Νύτςε , ὡσ 

βαθυςτόχαςτοσ φιλόλογοσ καὶ  φιλόςοφοσ, ἀπαςχολεῖ ται καὶ  

ἀναφϋρεται, ἀποκλειςτικῶσ, ςτὴν  ἀρχαύαν ἑ λληνικὴν τραγωδύαν, 

ἀποδεικνύεται ὕςτερα ἀπὸ  προςεκτικὴν  ἀνϊλυςιν τοῦ  κεφ.15  

καὶ  ἰ διαιτϋρωσ τῆσ ἀποπεύρασ αυτοκριτικῆσ , ἐ ςφαλμϋνη.  

 

41.> Ἡ  ἑ λληνικὴ   τραγωδύα δὲ ν  ἀπαςχολεῖ  τὸν Νύτςε μόνον ὡσ 

παρελθόν, ἀλλὰ   καὶ  ὡσ ζωὴ  τοῦ  ερωπαώκοῦ  παρόντοσ , δηλαδὴ  

τοῦ  19ου αἰ ῶνοσ!  Εἶ ναι χαρακτηριςτικὴ     προαναφερθεῖ ςα 

διατύπωςισ  << Σχεδὸν ςὲ  κϊθε ϋποχὴ καὶ  μορφωτικὴ 

ςτϊθμη>>. 

* 

42.>  Νύτςε πογραμμύζει  τὶ σ δυτικοευρωπαώκὲ σ  διαθϋςεισ 

ἔ ναντι τῶν ςυγχρόνων του λλόνων καὶ  προςφϋρει  ἑ ρμηνεύαν 

ατῶν τῶν προθϋςεων πρὸσ τὶ σ ὁποῖ εσ, ἐ μμϋςωσ ,ἀλλὰ  

ἀντιπαρατύθεται  ςαφῶσ ,πρὸσ ἐ κεύνουσ μὲ   ἀποκλειςτικὰ  

(πϋρ)θετικοὺσ χαρακτηριςμοὺσ τῶν λλόνων. 

 

43.> κτιμῶν ὸν  λληνιςμὸν, πὸ  τὴν ὡσ ἄνω πτικόν, βλϋπει 

ἕ να ἑ λληνικὸν ςυνεχϋσ, τὸ  ὁποῖ ον εἶ ναι  ἰ διαιτϋρωσ 

δυςϊρεςτον καὶ  ἐ ξοργιςτικὸν γιὰ  τοὺσ δυτικοευρωπαύουσ,  

γεννᾶ  δὲ   ὀξύτατη ἐ χθροπϊθεια, ςυνοδευομϋνην ἀπὸ   

ἰ διαιτϋρωσ ἀρνητικὲ σ προθϋςεισ καὶ  ἐ νϋργειεσ.  

 

44.> Οἱ  λϋξεισ-κλειδιὰ τοῦ Ἀνθελληνιςμοῦ.  μελετητὴσ τοῦ  

15ου κεφαλαύου τησ Γεννόςεωσ τῆσ τραγωδύασ ἀνιχνεύει εύχερῶσ 
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τὶ σ ἑ πόμενεσ λϋξεισ –κλειδιϊ, ποὺ   προςδιορύζουν τὴν  ἀντύδραςιν 

τῶν πονοουμϋνων  χρηςτῶν τουσ.  

 

45.> Ατὲ σ εἶ ναι: ςυκοφαντεύα vii ,  καταπιεςμϋνη όργὴ  viii  , 

δοχεῖ ον  ix, Δυςφορύα x , αἰ ςχρὰ  ἐ λαττώματα xi, δηλητόριον xii , 

φθόνοσ xiii,  ἐ ξϊρτηςισ τῆσ τϋχνησ. 

 

46.> Εἰ σ τὰ  ἀνωτϋρω θὰ  πρϋπει νὰ  προςτεθοῦν καὶ  δὺο 

ἀκόμηψυχολογικοὶ  προςδιοριςμού:  <<ἐ ντροπὴ  καὶ    φόβοσ πρὸ  

τῶν  λλόνων>> xiv. Ἀπὸ   τὴν ἐ πιλογὴν τῶν λϋξεων  ςυνϊγεται   

ἐ πιλογὴ  τῶν ἐ ννοιῶν. Καὶ  ἀπὸ  τὴν ἐ πιλογὴν τῶν ἐ ννοιῶν 

ὁδηγούμεθα εἰ σ τὴν ἐ πιλογὴν  τῆσ διαλεκτικῆσ. Καὶ  ἀπὸ  ατὴν 

εἰ σ τὸ  ςυμπϋραςμα, τὴν  ἀπόφαςιν καὶ  , τελικῶσ, εἰ σ τὴν  

ἐ φαρμοςτικὴν πρᾶξιν.  

* 

Ἡ φαινομενολογύα  τοῦ  Ἀνθελληνιςμοῦ  

47.> Ἡ ἐ μπειρύα ἐ κ τῆσ ἑ ρμηνεύασ ςοβαρῶν κειμϋνων ἔ χει 

ὁδηγόςει τοὺσ ρμηνευτὲ σ εἰ σ τὴν βεβαιότητα ὅτι   χρῆςισ 

γνωςτῆσ ὁρολογύασ, δηλωτικῆσ ςυγκεκριμϋνου  θϋματοσ, εἶ ναι 

ἀνεξϊρτητη καὶ  μὴ  ἀπαραύτητη ,ὅταν  πϊρχουν τὰ  ἐ πὶ  μερουσ 

ςτοιχεῖ α ἤ  ὁ  περιγραφικὸσ ὁριςμόσ του. 

 

  48.>  Νύτςε διαπιςτώνει ,  ὡσ ςυνεχιζόμενον ἱ ςτορικὸν 

δεδομϋνον καὶ  αἴ τιον τῆσ ἀποςτροφῆσ πρὸσ τοὺσ Ἕλληνεσ  , τὴν     

<< ἐνδότατην ἐ ξϊρτηςιν  κϊθε τϋχνησ  ἀπὸ τοὺσ Ἕλληνεσ, 

ἀπὸ τὸν Ὅμηρον ἕωσ τὸν Σωκρϊτη>>.  Ἡ ἀφετηριακὴ  ατὴ  

διαπύςτωςισ εἶ ναι ποδηλωτικὴ  τῆσ ἑ λληνικῆσ πολιτιςμικῆσ 
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τελειότητασ καὶ   πϋρα τῆσ καλλιτεχνικῆσ ἁρμονύασ. Ἡ 

καλλιτεχνικὴ  ὡραιότησ ὡσ   μορφὴ  τῆσ ἑ λληνικῆσ δημιουργύασ 

περικλεύει τὴν κϊθε ἀρετό, ἀφοῦ  ἀρετὴ  ςημαύνει τελειότητα, 

ὅπωσ λ.χ. τῆσ γνώςεωσ , τῆσ ςοφύασ κ. π. ἄ .  Νύτςε 

ἀντιλαμβϊνεται τὴν  ἔ ννοια τῆσ τϋχνησ μὲ  ερύτητα, διὰ  τοῦτο 

καὶ  διερωτᾶται << Ἴςωσ ἡ Τϋχνη εἶ ναι , ἐπύςησ, ἕνα 

ἀναγκαῖ ον  ςυνημμϋνον καὶ  ςυμπλόρωμα τῆσ 

ἐπιςτόμησ;>> . 

 

49.>  Νύτςε ἀποκαλύπτει ὅτι   ςυνειδητοπούηςισ τῆσ 

προμνηςθεύςησ ἐ ξαρτόςεωσ  διεγεύρει τὴν ἐ πιθυμύαν τῆσ 

ἀπεξαρτόςεωσ ἀπὸ  τοὺσ  Ἕλληνεσ.  Κατὰ  λϋξιν <<  Σχεδὸν εἰ σ 

ἑκϊςτην ἐποχὴν καὶ  εἰ σ ἑκϊςτην πολιτιςμικὴν ςτϊθμην, 

ἔπρεπε νὰ ἐπιδιώξουμε νὰ ἐλευθερωθοῦμε  ἀπὸ τοὺσ 

Ἕλληνεσ>>. ννοεῖ , προφανῶσ, ἀπὸ  τὴν  πολιτιςμικὴν ἐ ξϊρτηςιν,  

ἐ πειδὴ    ςυνειδητοπούηςισ  ατῆσ τῆσ ἐ ξαρτόςεωσ τοὺσ προκαλεῖ   

<< βαθεύαν  δυςθυμύαν>>. 

 

50.> Εἶ ναι ἀξιοςημεύωτη   φρϊςισ μὲ  τὴν ὁπούαν εἰ ςϊγει τὴν 

διαχρονικότητα   τῆσ ἀποπεύρασ ἀπεξαρτόςεωσ, << ςχεδὸν εἰ σ 

ἑ κϊςτην ἐ ποχόν>> καὶ  <<ςχεδὸν ςὲ  κϊθε πολιτιςμικὴ  ςτϊθμη>>. Ἡ 

φρϊςισ ἐ κφρϊζει τὴν ἀορύςτωσ χρόνου ἐ παναλαμβανομϋνην 

ςυμπεριφορϊν. 

 

51.> Ἡ ἀρχαιοελληνικὴ  ἀναλογύα.   Νύτςε ἐ κτιμᾶ   ὅτι φύςταται  

ςχϋςισ ἀναλογύασ  τῆσ ἀνθελληνικῆσ ςυμπεριφορᾶσ τῶν 

δυτικοευρωπαύων πρὸσ τὴν ςυμπεριφορὰν τῶν ἀρχαύων Ἀθηναύων, 

οἱ  ὁποῖ οι καταδύκαςαν τὸν ωκρϊτη. Γρϊφει κατὰ  λϋξιν  << 
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ἔπρεπε νὰ ςυμπεριφερθοῦμε  πρὸσ αὐτοὺσ τοὺσ Ἕλληνεσ, ὅπωσ 

ςυμπεριεφϋρθηκαν οἱ  Ἀθηναῖ οι πρὸσ τὸν Σωκρϊτην>>, 

δηλαδὴ  καταδικαςτικϊ, ἐ νοχλημϋνοι ἀπὸ  τὴν περοχό του.  

 

52.>  ωκρϊτησ , ὅπωσ εἶ ναι γνωςτόν, καταδικϊςτηκε, ἐ πειδὴ  , 

ςύμφωνα μὲ  τὸ  Μαντεῖ ον τῶν Δελφῶν, ἦταν ὁ  περιςςότερον 

ἐ λεύθεροσ, περιςςότερον δύκαιοσ καὶ  περιςςότερον ςώφρων ἀπὸ  

κϊθε ἄλλον ςύγχρονόν του . Κατὰ  λϋξιν << μηδϋνα εἶ ναι  τῶν 

ἀνθρώπων ἐμοῦ ( δηλ. τοῦ  ωκρϊτουσ) μότε ἐλευθεριώτερον 

μότε δικαιότερον μότε ςωφρονϋςτερον >>3 .  

  

53.> Τὸ  ςύμπλεγμα τῆσ ςτερόςεωσ. Γρϊφει, κατὰ  λϋξιν ὁ  Νύτςε  

<< ἐπειδὴ ἐνώπιόν τουσ  (ἐ ννοεῖ  τὰ  ἑ λληνικὰ  ἐ πιτεύγματα )  

κϊθε προςωπικὸν  δημιούργημα (μασ), ποὺ ἦταν κατὰ τὸ 

φαινόμενον πλόρωσ πρωτότυπον  καὶ  εἰ λικρινῶσ 

ἀξιοθαύμαςτον, ἐμφανιζόταν νὰ χϊνει αἰ φνιδύωσ χρῶμα καὶ  

ζωντϊνια, καὶ  νὰ ςυρρικνώνεται ςὲ  ἕνα ἀποτυχημϋνον 

ἀντύγραφον, (εἰ σ) πραγματικὴν  καρικατούραν>>, δηλαδὴ  

γελοιογραφύαν. 

* 

54.> Οἱ  δύο Ὀπτικϋσ (ποιοὶ  , γιὰ  ποιὸν καὶ  διατὶ  

ἀποφαςύζουν;). Χυχολογικὸν πρόβλημα προκαλεῖ ται λόγω τῆσ 

φιςταμϋνησ ἐ ντϊςεωσ μεταξὺ  τῆσ ἕ λξεωσ, τὴν ὁπούαν 

προκαλεῖ    τελειότητα τῶν ἑ λληνικῶν ἔ ργων, καὶ   τοῦ  μύςουσ, 

τὴν ὁπούαν προκαλεῖ    ἀδυναμύα ἐ πιτυχοῦσ μιμόςεωσ καὶ  

περβϊςεωσ. Σὸ  γεγονὸσ ατὸ  διαμορφώνει ἐ ντὸσ τῆσ  
                                                        
3 Πλϊτωνοσ, Ἀπολογύα ωκρϊτουσ , Ξενοφῶντοσ, Ἀπολογύα ωκρϊτουσ 
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ἐ ξωελληνικῆσ κοινωνύασ δύο  διαμετρικῶσ ἀντύρροπεσ πτικϋσ, 

μύαν πλειοψηφοῦςαν καὶ  μύαν  μειοψηφοῦςαν. 

Ἡ πλειονοψηφοῦςα πτικό. 

55.> Ἡ πλειονοψηφοῦςα  ἀντύληψισ  περὶ  τῶν λλόνων εἶ ναι 

ςαφϋςτατα ἀνθελληνικό, προβϊλλουςα  ἐ νςτϊςεισ καὶ  

ἐ πικρύςεισ κατὰ  τῆσ  τελειότητοσ  τῶν λλόνων, δηλαδὴ  κατὰ  τῶν 

δημιουργῶν πολιτιςμοῦ , τὸν ὁποῖ ον μιμόθηκαν, ἀνεπαρκῶσ. 

 

56.> Ἡ καταπιεςμϋνη ὀργό. Ἡ ςυνειδητοπούηςισ τῆσ ποιοτικῆσ 

ςτερόςεωσ προκαλεῖ  ἀρνητικϊ, δηλαδὴ  ἀνθελληνικὰ    

ςυναιςθόματα. Ατὰ  ἔ χουν ὡσ ςυνϋπειαν νὰ  ἐ κδηλώνεται, κατὰ  

χρονικὰ  διαςτόματα καὶ  εκαιρύασ δοθεύςησ,   καταπιεςμϋνη 

ὀργὴ κατὰ  τοῦ  ἑ λληνικοῦ  λαοῦ , ἐ πειδὴ   μολονότι εἶ ναι 

ὀλιγϊριθμοσ, <<τολμᾶ>> νὰ  χαρακτηρύζη ἐ ςαεὶ  ὡσ <<βαρβαρικὸν>> 

κϊθετι ποὺ  δὲ ν δημιουργόθηκε ςτὸ  χῶρο του. 

 

57.> Διερωτῶνται , ἐ πύςησ ,ἀπαξιωτικὰ  καὶ  ἐ ξεγεύρονται κατὰ  τῆσ 

ἀπαιτόςεωσ  τῶν  , προφανῶσ ςυγχρόνων τουσ  λλόνων τοῦ  19ου 

αἰ ῶνοσ, νὰ  διεκδικοῦν ἰ διαιτερότητα, ὥςτε νὰ  τυγχϊνουν  

ἰ διαιτϋρασ  ἀντιμετωπύςεωσ.   

 

58.> ύμφωνα με τὴν φραςεολογύαν τοῦ  Νύτςε  <<Διερωτᾶται 

κϊποιοσ  ῾ ῾ ποιοὶ  εἶ ναι ἐκεῖ νοι οἱ  ὁποῖ οι, ἄν καὶ  εἶ χαν νὰ 

ἐπιδεύξουν [α] μιὰν ἐφόμερην ἱ ςτορικὴν  λϊμψιν, [β] μόνον 

γελοἰ ωσ περιοριςμϋνουσ θεςμούσ, [γ] μόνον μύαν ἀμφύβολην 

ἠθικόν, καὶ  μϊλιςτα χαρακτηρύζονται ἀπὸ ἀποκρουςτικὰ 
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πϊθη, [δ] ἀπαιτοῦν τιμόν, ἡ  ὁπούα προςιδιϊζει εἰ σ τὴν 

μεγαλοφυΐαν μεταξὺ τῆσ μϊζασ>>. 

 

 59.> Ἡ λϋξισ << ἀπαιτοῦν>> ἀποκαλύπτει τὴν ἀξιοπρεπῆ  

ςυμπεριφορὰν  τῶν λλόνων τοῦ  19ου αἰ ῶνοσ, δηλαδὴ  εἰ σ περύοδον  

χρεωκοπύασ ! 

 

60.> Εἰ σ τὰσ ἀνωτϋρω ἐ νςτϊςεισ διαλαμβϊνονται ἀναλυτικῶσ  τὰ  

ἑ πόμενα: 

 

61.> (α) Τὸ ἀρνητικὸν  πληθυςμικὸν κριτόριον. Οἱ  Ἕλληνεσ 

εἶ ναι ἕ νασ ἀριθμητικὰ  μικρὸσ λαόσ.  Ὄντωσ,   ἑ λληνικὴ  ἐ πικρϊτεια 

ἔ φθανεν, τότε, ὀλύγον κϊτω τοῦ  ὄρουσ Ὄλυμποσ. Ἀλλὰ , τὸ  

ἀντικειμενικὸν γεγονὸσ τοῦ  μικροῦ  ἀριθμητικῶσ πληθυςμοῦ  

λαμβϊνεται  ὡσ μειονϋκτημα, μὴ  ςυνδυαζόμενον πρὸσ τὸ  μεγαλεῖ ον.  

 

62.> Σῆσ ςκϋψεωσ ατῆσ  πόκειται   ἀντύληψισ  ὅτι   ποςότητα 

ὁρύζει καὶ  τὴν ποιότητα, δηλαδὴ  τὸ  μϋγεθοσ - καὶ   κατ᾽ ἀναγωγὴν 

ὁ  ἀριθμὸσ- εἶ ναι ταυτοχρόνωσ καὶ  ποιοτικὸν κριτόριον. Ἡ 

ἀντύληψη ατὴ  ἀπϊδει πρὸσ τὴν ἀρχαύαν-  καὶ  ἐ λπύζω καὶ  τὴν 

νϋανxv- ἑ λληνικὴν ςκϋψιν. 

 

63.> (β) Τὸ κριτόριον τῆσ ἀκραύασ τολμηρότητοσ . ἑ λληνικὸσ 

λαὸσ κατηγορεῖ ται ὡσ δραςύσ, ἐ πειδὴ  ἐ τόλμηςε νὰ  χαρακτηρύςη 

τοὺσ ἄλλουσ καὶ  τὰ  δημιουργόματϊ των ὡσ πολιτιςμικῶσ ἀτελῆ  (  

βϊρβαρα). Ἡ ἀρετὴ  τῆσ τόλμησ θεωρεῖ ται ὡσ μειονϋκτημα, μολονότι 

  τόλμη  πῆρξεν καύριον γνώριςμα τοῦ  Ἕλληνοσ καὶ  κατὰ  τὴν 

περύοδον τοῦ  πὲ ρ τῆσ Ἀνεξαρτηςύασ Ἀγῶνοσ. 
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64.> (γ) Τὸ  κριτόριον τῆσ περιοριςμϋνησ χρονικῶσ πολιτιςμικῆσ 

ἀκμῆσ. Οἱ   ἐ πικριτὲ σ  τονύζουν ὅτι ὁ  ἑ λληνικὸ σ λαὸσ   εἶ χε 

περιοριςμϋνην χρονικῶσ πολιτιςμικὴν λϊμψιν· δὲ ν εἶ χε δηλαδὴ  

ςυνϋχεια πολιτιςμικῆσ  προςφορᾶσ. Σὸ  κριτόριον ἀνόκει ςτὰ  

ποςοτικϊ, δηλαδὴ  τὴν χρονικὴν διϊρκειαν τῆσ ἑ λληνικῆσ 

προςφορᾶσ.  

 

65.> Σὸ  λογικὸν ςφᾶλμα τῆσ ποκατϊςεωσ  τῆσ ποιότητοσ  ἀπὸ  

τὴν ποςότητα παραθεωρεῖ  τὸ  γεγονὸ σ ὅτι   βαςικῆσ 

ςπουδαιότητοσ πολιτιςμικὴ  προςφορὰ  ἔ χει παραμόνιμη ἀξύα, ὅταν 

οδεὶ σ κατώρθωςε νὰ  τὴν περβῆ . Καὶ  ,κατὰ  ςυνϋπειαν,   

παραμϋνει πόδειγμα καὶ    πολιτιςμικὸ σ  κανών.  

   

66.> Ἕνα πομνηςτικὸν  ςχόλιον, διακριτικὸν μεταξὺ  βαςικῶν ἤ  

θεμελιωδῶν ἀρχῶν καὶ   τῶν ἐ φαρμογῶν τουσ,  εἶ ναι ἀναγκαῖ ον νὰ  

πομνηςθῆ  εἰ σ τοὺσ μετ᾽ ἐ πιςτόμησ, δῆθεν, ςταθμύζοντασ τὰ  

πρϊγματα. Ἡ  ἐ ξϋλιξισ τῶν πρακτικῶν ἐ φαρμογῶν τῶν βαςικῶν 

θεωρητικῶν  ἀρχῶν, δὲ ν καταργεῖ  τὴν ἀνυπϋρβλητη ἀξύα ατῶν   

τῶν ἀρχῶν . ύμφωνα μὲ  τὸ  ἀξύωμα,   ἀρχό  εἶ ναι τὸ  ἥμιςυ τοῦ  

παντόσ, δὲ ν ςτερεῖ  πολιτιςμικῶσ ὁ  λαὸσ ὁ  ὁποῖ οσ ἀνεκϊλυψεν 

τὶ σ βαςικὲ σ ἀρχϋσ, οἱ  ὁποῖ εσ ἔ γιναν παγκόςμιον κτῆμα καὶ  

ἀναντικατϊςτατη βϊςισ ἀνεξαντλότου ἀριθμοῦ  ἐ φαρμογῶν . Σὸ  

ἐ πιχεύρημα ,περὶ  τῆσ βραχυχρονύου δῆθεν προςφορᾶσ τῶν 

λλόνων , ἐ πειδὴ  οἱ  νεώτεροι Ἕλληνεσ, λόγω ἀλλεπαλλόλων 

ςκληρῶν περιπετειῶν , δὲ ν προςϋφεραν  μεγϊλεσ νϋεσ ἐ φαρμογϋσ. 

Σὸ  ἐ πιχεύρημα τῆσ βραχυχρονύου προςφορᾶσ χρηςιμοποιόθηκε καὶ  

προςφϊτωσ, ἀπὸ  τὰ  ἀνθελληνικὰ  καὶ  ςτερούμενα γνώςεωσ καὶ  
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ἐ πιγνώςεωσ κεντροευρωπαώκὰ  καὶ  βορειοευρωπαώκα μϋςα   

ἐ νημερώςεωσ . 

 

67.> (δ)Τὸ  κριτόριον τῶν ἀτελῶν ἑλληνικῶν θεςμῶν. 

Φλεύαζονται  ἀπὸ  τοὺσ ἐ πικριτὲ σ  οἱ  ἑ λληνικοὶ  θεςμοὶ  ,  

χαρακτηριζόμενοι μϊλιςτα ὡσ περιοριςμϋνοι καὶ  γελοῖ οι.  Ὑποθϋτω 

ὅτι   κριτικὴ  ἀναφϋρεται εἰ σ τοὺσ θεςμοὺσ τοῦ  19ου αἰ ῶνοσ, 

δηλαδὴ  τοῦ  νεοώδρυθϋντοσ ἑ λληνικοῦ  Κρϊτουσ, τὸ  ὁποῖ ον 

γωνύζετο νὰ  ἀπαλλαγῆ  ἀπὸ  τὸ  ὀθωμανικὸν θεςμικὸν πλαύςιον. ( 

Εἶ ναι γνωςτὸν ὅτι ὁ  Θεόδωροσ Κολοκοτρώνησ ςυνϋςτηςεν  εἰ σ 

τὸν Ὄθωνα νὰ  μὴ  προχωρόςη εἰ σ βύαιον,δηλαδὴ  ἄμεςον ὁλιςτικὸν 

ἐ ξευρωπαώςμον  τοῦ  κρϊτουσ, ἀλλὰ  ςὲ  ςταδιακόν).  

 

68.> Ἡ ἀνωτϋρω ἐ πύκριςισ  ἔ χει προφανῶσ ὡσ ποκεύμενον ὅρον 

ςυγκρύςεωσ τὸ  δυτικοευρωπαώκὸν θεςμικὸν πλαύςιον, τὸ  ὁποῖ ον 

προβϊλλει ἐ μμϋςωσ ὡσ δῆθεν περκεύμενον καὶ  ςυνεπῶσ 

ἀξιομύμητον! Σὸ  κριτόριον ατὸ  ποκρύπτει πιθανῶσ τὴν 

γερμανικὴν  πικρύαν διὰ  τὴν ἀπώλειαν τῆσ γερμανικῆσ λαβῆσ ἐ πὶ  

τῆσ πορεύασ τοῦ  ἑ λληνικοῦ  κρϊτουσ, μϋςω τοῦ  ὀθωνικοῦ  

ςυςτόματοσ ἐ ξουςύασ. 

  

69.> (ε)Τὸ κριτόριον τῆσ  ἑλληνικῆσ ἀνηθικότητοσ. Οἱ  Ἕλληνεσ 

κατηγοροῦνται ὡσ λαόσ ,διεπόμενοι,  δῆθεν,  ἀπὸ  ἀποτρόπαια πϊθη, 

τὰ  ὁποῖ α δὲ ν μνημονεύονται. Ἀλλὰ  τὰ  ἐ κ τῆσ ἱ ςτορύασ γνωςτὰ   

φρικαλϋα πϊθη τοῦ  κρύνοντοσ λαοῦ  ἤ  τοῦ  ςυςτόματοσ τῶν 

ὁμοτρόπων δυτικοευρωπαώκῶν λαῶν περβαύνουν εἰ σ ποςότητα 

καὶ  βαρύτητα τὰ  μὴ  προςδιοριζόμενα πϊθη τοῦ  ἐ πικρινομϋνου 

λαοῦ . Σὰ  ἀορύςτωσ καταγγελλόμενα  ατοαναιροῦνται  ἀπὸ  τὸν 
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ἀποκαλυπτόμενον πὸ  τοῦ  Νύτςε βορβορώδη ἀνθελληνικὸν 

ψυχιςμόν.  Ἀλλὰ  καὶ  ἀπὸ  τὰ  πρόςφατα δεύγματα τοῦ  20οῦ  καὶ  21οῦ  

αἰ ῶνοσ. 

 

70.>  Νύτςε  διαπιςτώνει  μὲ  ἔ μφαςιν  ὅτι << Δυςτυχῶσ ,δὲν 

ὑπῆρξεν  κϊποιοσ τόςον τυχερόσ, ὥςτε νὰ  εὕρη τὴ φιϊλην τοῦ 

κωνεύου4  μὲ  τὸ ὁποῖ ο θὰ μποροῦςε νὰ  παραμερύςει μύαν    

(ἀνθρώπινη) ὀντότητα  αὐτοῦ τοῦ τύπου ,  ἐπειδὴ κϊθε 

δηλητόριον, ὁ φθόνοσ, ἡ ςυκοφαντύα καὶ  ἡ καταπιεςμϋνη 

ὀργὴ ποὺ ἐμπεριεῖ χαν [  τὰ  χρηςιμοποιηθϋντα μϋςα] δὲν 

ὑπῆρξαν ἐπαρκῆ πρὸσ ἐξόντωςιν ἐκεύνησ τοῦ αὐτοεπαρκοῦσ 

μεγαλεύου >> ( ἐ ννοεῖ ται τῶν λλόνων ). 

 

71.> Μὲ  ςυνϋπεια  οἱ  ἐ πιβουλεομενοι τοὺσ Ἕλληνεσ νὰ   νὰ  

αἰ ςθϊνωνται  ἐντροπὴν καὶ  φόβον  ἀπϋναντι ςτοὺσ Ἕλληνεσ! xiv 

 

 B.Ἡ μειοψηφοῦςα Ὀπτικἠ τοῦ ... ἐνδεχομϋνου  νόσ. 

 72.> Ἡ μειονοψηφοῦςα πτικὴ  περὶ  τῆσ ἐ ξαιρϋτου 

ςπουδαιότητοσ τῶν λλόνων,  ἐ κφρϊζεται μὲ  τοὺσ λόγουσ τοῦ  

Νύτςε, δεκατϋςςερα χρόνια (1886) μετϊ τὸ  πρῶτον ἔ ργον του καὶ  

ἀποτελεῖ  προφανῶσ ἀπϊντηςιν εἰ σ τὰσ  ἐ πικρύςεισ (βλ. 

<<ἀπόπειρα μιᾶσ ατοκριτικῆσ>> ) .  

 

73.> ξακολουθεῖ  νὰ  χαρακτηρύζει τοὺσ Ἕλληνεσ μὲ  περθετικοὺσ 

προςδιοριςμούσ, δηλαδὴ   ὡσ << τὸ πιὸ καλοςυγκροτημϋνον, τὸ 

πιὸ ὡραῖ ον, τὸ πιὸ ἀξιοζόλευτον εἶ δοσ ἀνθρώπου μϋχρι 

                                                        
4 Βλ. Ἀπολογύα Πλ Ξενοφ περὶ  τοῦ  θανϊτου του ωκρϊτουσ 
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ςόμερα  , τὸ πιὸ ἱ κανὸν νὰ μᾶσ ςαγηνεύςει ὑπὲρ τῆσ ζωῆσ  

(εἶ ναι) οἱ  Ἕλληνεσ>>. 

 

74.>  ἀνωτϋρω προςδιοριςμὸσ ςημαύνει ςυμπεραςματικῶσ, ὅτι τὸ  

ἑ λληνικὸν εἶ δοσ ἀνθρώπου εἶ ναι, ςύμφωνα μὲ  τὸν Νύτςε τοῦ  19ου 

αἰ ῶνοσ τῆσ ἑ λληνικῆσ οἰ κονομικῆσ χρεωκοπύασ, <<ἄριςτα 

ςυγκροτημϋνον>>, δηλαδὴ  ἄρτιον εἶ δοσ ἀνθρώπων.  

χαρακτηριςμὸσ τῶν λλόνων ὡσ << ἄρτιον εἶ δοσ ἀνθρώπων>> 

ςυμπεριλαμβϊνει , ὸ  ὡραῖ ον, τὸ  ἀξιαγϊπητον, ςυνεπῶσ 

ἑ λκυςτικὸν καὶ  ἀξιομύμητον εἶ δοσ ἀνθρώπου,  ἀπὸ  τὴν 

ἀρχαιότητα ἕ ωσ ςόμερα (ἐ νν.19ον αἰ ῶνα), ςυνιςτᾶ  δηλαδὴ  ἕνα 

ςυνεχὲσ γεγονὸσ . Ἀποτελεῖ  τὸν γοητευτικὸν λαὸ , ποὺ  εἶ ναι 

ἱ κανὸσ νὰ  ςαγηνεύη  ὅλουσ ὑπὲρ τῆσ ζωῆσ, δηλαδὴ  ἐ πενεργεῖ  

θετικὰ   πὲ ρ τῆσ ζωῆσ 

 

Ἡ τελικὴ ἔκβαςισ :Τὸ ἀχύλλειον ἅλμα. 

 75.>  Νύτςε καταλόγει  ςὲ  μύα προφητικοῦ  τύπου  πρόβλεψιν : 

<<Εἶ ναι βϋβαιον ὅτι κϊπου κϊπου [δηλαδό, ςποραδικϊ] 

ἐμφανύζεται κϊποιοσ, ποὺ  ἀναγνωρύζει τὴν ἀκϋραιη ἀλόθεια 

[δηλ.ὁλόκληρη], ὅτι οἱ  Ἕλληνεσ εἶ ναι ἠνύοχοι [ δηλ. γϋτεσ] κϊθε 

ἐπερχομϋνου [δηλ. νϋου] πολιτιςμοῦ. Καὶ  ὅτι τόςον τὰ ἅρματα 

[δηλ. τὰ  μϋςα, ἐ ργαλεῖ α], ὅςον καὶ  τὰ ἄλογα [ δηλαδὴ  οἱ  

προωθητικὲ σ δυνϊμεισ] τοῦ ἐπερχομϋνου πολιτιςμοῦ εἶ ναι πολὺ 

χαμηλῆσ ποιότητοσ ςὲ  ςχϋςη μὲ  τοὺσ ἠνιόχουσ [ δηλ. τοὺσ 

Ἕλληνεσ], οἱ  ὁποῖ οι ἀθλοῦνται  [ δηλ. πειραματύζονται, τολμοῦν] 

ὁδηγῶντασ τὸ ἅρμα [δηλ. τὸν   πολιτιςμόν]  εἰ σ τὴν ἄβυςςον 

[δηλ. τὸν ἀνεξϋλεκτο χῶρο, τὸ  χϊοσ], τὴν ὁπούαν ὑπερβαύνουν μὲ  

ἀχύλλειον ἅλμα>>. 
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76.> Τϊδε ἔφη, λοιπὸν ,ὁ  Νύτςε περὶ   τῶν λλόνων καὶ   τῶν 

Ἀνθελλόνων. 

 

77.> μεῖ σ, οἱ  Ἕλληνεσ ςυλλογικῶσ καὶ  οἱ  Πολιτικού μασ καὶ    

Διπλωματύα μασ εἰ δικῶσ , ὀφεύλουμε νὰ  προςθϋςουμε εἰ σ τὴν 

ἔ ξωθεν μαρτυρύαν  τοῦ  Νύτςε τὴν ἐ ςωτερικὴν ἱ ςτορικὴν 

μαρτυρύαν καὶ  νὰ  ςυνεκτιμόςουμε τὴν ςύγχρονη ἐ μπειρύαν τῆσ  

ἕ ωσ τώρα ςυμβιώςεώσ μασ μὲ  τοὺσ Δυτικοευρωπαύουσ. Ατὸ  

ἀπαιτεῖ    μετὰ  λόγου γνώςεωσ καὶ  ἐ πιγνώςεωσ  ἐ πιβιωτικὴ  

πορεύα μασ 

 

Ἠλύασ Β.Οἰ κονόμου, 
 μότ. καθηγητὴσ τοῦ  θνικοῦ  καὶ  Καποδιςτριακοῦ  Πανεπιςτημύου Ἀθηνῶν. 

 
                                                        
i   πιςτολϋσ ΙΙ, 1,156 
ii .Βλ.κεφϊλαιο 15 
iii Δημότρη Πουρνϊρα, ΦΑΡΙΛΑΟ ΣΡΙΚΟΤΠΗ.Ἡ ζωὴ  καὶ  τὸ  ἔ ργο του. ἐ ν 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.ΠΟΛΙΣΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΚΔΟΕΙ, ‘ΑΡ.4- 

ΑΘΗΝΑΙ, τόμ.δεύτεροσ ,ςελ.233, ποσ. 1. 
iv  
v Λ.χ. τὴν  ἀμφιςβότησ τῆσ ἑ λληνικότητοσ τῶν  λλόνων πὸ  τοῦ  Ι.Υ. 
Υαλλμεραώερ (1790-1861) Περὶ  τῆσ καταγωγῆσ τῶν ςημερινῶν λλόνων. [Βλ.    
κδόςεισ Νεφϋλη, 1984] 
vi   Σαῦτα ἐ πανελϊμβανε ςτύσ ςυζητόςεισ του μϋ τόν Γκαῖ τε (πηγό  <λληνικό> 
Walter Savage, London , 1847. 
 
vii  τὸ   γερμανικὸ  κεύμενο  Verlaeumdung 

viii  τὸ  γερμανικὸ  κεύμενο Ingrimm 

ix   τὸ  γερμανικὸ  κεύμενο Ingrimm 

x τὰ    Missmute 

xi  τὸ  γερμανικό κεύμενο haessliche Lastern 

xii  τὸ  γερμανικὸ  κεύμενο  gift 

xiii  τὸ  γερμανικὸ  κεύμενοNeid 
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xiv  τὸ  γερμανικὸ  κεύμενο schaemt und fuerchtet man sich von den Griechen. 

Βλϋπε τὸ  ςπουδαῖ ο ἔ ργο τοῦ  Δημ.Πουρνϊρα, Φαρύλαοσ Σρικούπησ, τόμοι 2 
(ἄνευ ἔ τουσ ἐ κδόςεωσ), τόμ 2 ςελ 233, ποσ. 1 
 
 


