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ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Χ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ή δεξίωσις παρ* άρχαίοις Έλλησιν. (Πρωτό
τυπος μονογραφία μετά προλόγου εις άρχαίαν έλληνικήν γλώσσαν). 'Αθήναι I960» 

Ό συγγραφεύς της ανωτέρω καταγραφείσης εργασίας είναι λίαν εοφήμως γνω
στός έν τω κόσμω των διανοουμένων της χώρας. Ό κ. Παπαθανασίου, φιλόλογος, ύπη* 
ρέτησεν έν τη μέση παιδεία επί σειράν ετών ώς σχολάρχης, καθηγητής γυμνασίου καΐ 
γυμνασιάρχης. Συνέγραψε πολλάς αξιόλογους εργασίας άναφερομένας είς τήν Ιστορίαν 
καΐ τήν σημασίαν του Τροφωνείου μαντείου, είς τήν γλώσσαν καΐ γραφήν τών Ελλή
νων, είς τήν ίδέαν του 'Αγνώστου Στρατιώτου καί είς άλλα θέματα φιλολογικού, αρχαιο
λογικού, λαογραφικού και θρησκειολογικού χαρακτήρος, αίτινες ευμενέστατα εκρίθησαν-
ύπό τών λογίων της χώρας ». 

Έν τη ανωτέρω εργασία αύτου έφελκύει τήν προσοχή ν ημών ό φιλόπατρις καΐ-
άρχαιομαθέστατος συγγραφεύς ευθύς αμέσως δια του έν άρχαίω έλληνικφ λόγω συντε
ταγμένου προλόγου αυτού, έν φ δεόντως εξαίρει τήν άναμφήριστον άλήθειαν της αμι
γούς τε καί άμεσου, άκιβδήλου τε καί άριδήλου προελεύσεως ημών τών νεωτέρων Ελ
λήνων έκ τών αρχαίων. Βαθέως ό συγγραφεύς συνεχόμενος orco καθαρδς καί αγνής 
εφέσεως προς εναργή έν πάση περιοχή του βίου άνάδειξιν τής αδιάσπαστου ένότητος 
της φυλής ημών άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον επελήφθη τής έρεύνης τής 
«δεξιώσεως» παρά τοις άρχαίοις "Ελλησιν, ής τον τύπον καί τον χαρακτήρα εκτενώς 
ερμηνεύει τις καί διασαφεί É-χων προ οφθαλμών τους τρόπους κυρίως καί τα έθιμα τής 
έν τω βίφ τών νεωτέρων Ελλήνων γινομένης «δεξιώσεως». Μετά πολλής σεμνότητος καί 
μετριοφροσύνης επάγεται ό συγγραφεύς τον λόγον τής περί τοιαύτα θέματα απασχο
λήσεως αύτοο : «. . . άτε τοις άρχαίοις συγγραφεΰσι φιληδούντες καί εδ είδότες καί του 
πλουσίου το τάλαντον καί τής χήρας τον όβολόν τάχ' αν ίσως είναι τή επιστήμη άσπά-
σια καί δή άμωσγέπως τούτον εκείνου πλεΐν». 

Έν τφ πρώτφ κεφαλαίφ τής εργασίας αύτου ποιείται λόγον ό κ. Παπαθανασίου' 
περί τής ετυμολογικής σχέσεως καί προελεύσεως τής λέξεως : «δεξίωσις»9. Δηλοΰται δι* 
αυτής ή έ'κτασις τής δεξιάς χειρός, ό χαιρετισμός, ή υποδοχή. Προς διασάφησα/ τοΟ* 
πράγματος επάγεται ό συγγραφεύς ωραία χωρία έκ τής αρχαίας ελληνικής γραμμα
τείας. Έν συνδυασμφ προς ταύτα καί έχων προ οφθαλμών τα πορίσματα τής ανατομι
κής έρεύνης τοΟ άνθρωπου, καθ' α ουδεμία διαφορά όστεολογικοΟ ή μυϊκού" χαρακτήρος 
υπάρχει μεταξύ τής δεξιάς καί αριστεράς χειρός, εκφέρει ό κ. Παπαθανασίου τήν γνώ-
μην, δτι δια τής δεούσης εκάστοτε γυμναστικής ασκήσεως καί τής αριστεράς χειρός δύ
ναται τό σώμα, δπως κανονικώτερον καί μετά μείζονος συμμετρίας καί χάριτος άνα-
πτύσσηται καί λειτουργη. 

Έ ν τφ δευτέρω κεφαλαίφ ποιείται λόγον ό συγγραφεύς περί τής άξιας τής αρι
στεράς χειρός έν τή μουσική, ής ή σπουδή παρά τοις άρχαίοις άπετέλει τό άσφαλέστε-
ρον μέσον προς έγχάραξιν έν τή ψυχή του άνθρωπου τών άρχων τής ηθικής καί τής 
αρετής καί προς άνάτασιν του πνεύματος προς τάς ύψηλάς καί καθαρωτάτας σφαίρας 
του αγαθού. 'Αναφέρει ό συγγραφεύς σειράν οργάνων έγχορδων τε καί πνευστών, άτινα 
τίθενται είς κραδασμόν προς δημιουργίαν παντοειδών μελφδιών δια τών δακτύλων ού 
μόνον τής δεξιάς, άλλα καί τής αριστεράς χειρός. Χειρουργοί, γλύπται, χαράκται, χρυ* 
σοχόοι ποιούνται εύρείαν χρήσιν τής αριστεράς χειρός. 

Έν τφ τρίτφ κεφαλαίφ παρέχεται ό ορισμός τής «δεξιώσεως» δηλούσης σύναψιν* 
τών δεξιών χειρών έπί τφ σκοπφ φιλόφρονος καί εγκαρδίου υποδοχής. 

1. Πρβλ. κορίως 2. Μελά, «Ό άγνωστος» εν τ% έφημερίδΊ : «Εστία», άριθ·. φύλλ.. 
22942 τΐ)ς 24 • 5 - 1957, σ. 1. 

2. Πρβλ. Σ. Μ ε λ δ, «Δεξιώσεις» aux., αριθ. φύλλ. 23777 τ%ς 19 · 2 - 1960, σ. If 
tOt ζ&ρ6οΙ> aux., αριθ. φύλλ. 23783 τί)ς 26 - 2 · I960, σ. 1. 
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Έ ν τ φ τετάρτω κεφαλαίω γίνεται λόγος περί της «δεξιώσεως>, ύφ* δν αοτη τύπον 
όπάρχει έν τφ συγχρόνω βίω. 

Έ ν τω πέμπτω κεφαλαίω ερευνάται ή ύπόθεσις της φιλοξενίας, ώς αοτη έμφανί-
νίζεται ήμίν έν τοΐς Ιπεσι του Όμηρου. Ό συγγραφεύς επάγεται προς διασάφησιν τού» 
θέματος αύτοΟ πλείστα οίκεΐα χωρία έκ των έπων τούτων καί αναλύει καΐ ερμηνεύει 
ταύτα μετά πολλής φιλολογικής ευρυμάθειας καί σπανίου λεκτικού κάλλους. 

Έ ν τφ Μκτω κεφαλαίω ποιείται λόγον ό κ. Παπαθανασίου περί τών συμποσίων 
παρά τοις άρχαίοις αποτελούντων συνεστίασιν καί εύωχίαν έν συνδυασμώ προς οίνοπο-
σίαν. Παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησι σκοπός τών συμποσίων ήτο ουχί ή άπόλαυσις τοσ 
οϊνου μέχρι κραιπάλης, άλλ' ή δια λόγων κυρίως ομιλία καί συναναστροφή, ή ήθικήι 
καί πνευματική οψωσις τών μετεχόντων της ευωχίας. Πάντα ταύτα εκτίθεται ήμΐν ό κ. 
Παπαθανασίου δι' ωραιότατου έν τη άπλότητι αυτού ϋφους καί δια της επαγωγής πλη-
θύος χωρίων είλημμένων κυρίως έκ τών έπων του Όμηρου. 

Το κεφάλαιον τούτο συμπληρούται λίαν επιτυχώς ύπό τού άκολουθούντος έβδο
μου κεφαλαίου, έν ώ γίνεται λόγος περί τών συγχρόνων συμποσίων. Έν τω κεφαλαίω» 
τούτω όρθούται σεμνοπρεπώς προ τών οφθαλμών του άναγνώσιου ό ωραίος τήν ψυχήν 
καί αγνός τον λογισμόν, μεστός δε φιλοπάτριδος νοσταλγίας «'Ρουμελιώτης» επιστή
μων καί λόγιος. Ώραΐαι εικόνες συγχρόνων συμποσίων διαπτύσσονται έν τω κεφαλαίω 
τούτω πρό τών οφθαλμών ημών, ας διακοσμοΰσι στίχοι της δημοτικής ημών ποι^σεως 
μεστοί αρώματος πλουσίως άναδιδομένου έκ τών χλοερών καί πολυανθέων κλιτύων του 
Τυμφρηστού καί του Παρνασσού. Τάς είκόνας ταύτας άγει ό συγγραφεύς δια καταλλή
λου ερμηνείας είς συνδυασμόν μεθ' ομοιογενών εικόνων αρχαίων συμποσίων προς έναργη 
ούτω δήλωσιν της αδιατάρακτου ένότητος τών λαογραφικών εθίμων τής φυλής ημών 
άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. 

Έν τω όγδόω κεφαλαίω γίνεται λόγος περί τής «δεξιώσεως» έν τή αρχαία τέχνη. 
Δια τού όρου τούτου προσδιορίζονται συνήθως έν τή τέχνη παραστάσεις έπιτυμβίων 
στηλών ή αγγείων. Έ ν αύταΐς διάφορα πρόσωπα δίδουσιν άλλήλοις τάς δεξιάς αυτών. 
Πρόκειται περί αποχαιρετισμού τών ζώντων άπό τού αποθνήσκοντος συγγενούς ή φίλου 
ή περί συναντήσεως δύο νεκρών έν τω αδη. Έ ν τώ κεφαλαίω τούτω περιγράφεται καί 
δεόντως εξαίρεται τών έπιτυμβίων ανάγλυφων παραστάσεων ή σεμνή καί αβρά απαλό-
της, ή γλυκεία περιπάθεια καί ή ψυχική ισορροπία, ή γαλήνη καί ή μεγαλοπρέπεια. Ό 
ήρεμος τρόπος τής εκδηλώσεως τής θλίψεως καί του πένθους αποτελεί τον κύριον χαρα
κτήρα τών έπιτυμβίων παρά τοις Έλλησιν ανάγλυφων παραστάσεων. Ό συγγραφεύς 
ερμηνεύει ενταύθα μετά πολλής επιστημονικής ακριβείας διαφόρους τοιαύτας αρχαιολο
γικός παραστάσεις, έφ' ών ήπίως δηλουται ή τα μέλη τής οικογενείας συνδέουσα 
αγάπη καί ή παγερά παραλλήλως σκληρότης τής μοίρας, ήτις χωρίζει ταύτα αλλήλων 
δια παντός. Όλόκληρον τό κεφάλαιον τούτο τής έν λόγω εργασίας πληροί τονάναγνώ-
στην συναισθημάτων φιλοστοργίας καί ευπαθούς μελαγχολίας. 

Έ ν τοις άκολουθοΰσι κεφαλαίοις γίνεται λόγος περί τής «δεξιώσεως» ώς χαιρε
τισμού, υποσχέσεως, δρκου καί ηθικού δείκτου παρ' Όμήρω καί άλλοις συγγραφεΰσιν. 
Τό τελευταΐον κεφάλαιον αναφέρεται εις τήν «δεξίωσιν» καί τους άγραφους νόμους, είς 
τήν αίδώ καί τήν αίσχύνην ώς σπουδαία κεφάλαια του κοινωνικού καί ηθικού βίου τών 
αρχαίων Ελλήνων. 

Ή έν λόγω εργασία τού γυμνασιάρχου κ. Παπαθανασίου έδραιοΰται σταθερώς 
έπί τών αρχαίων κειμένων. Τό πανάρχαιον έ'θος τής χειραψίας έρευνα ό συγγραφεύς 
μετά πολλής φιλολογικής εμβρίθειας καί αξιέπαινου επιστημονικής ευσυνειδησίας χωρών 
άπό τών προϊστορικών χρόνων δια μέσου τού Όμηρου, τού 'Ησιόδου, του θουκυδίδου 
καί τού Ξενοφώντος μέχρι τής εποχής του Πλουτάρχου. Πρόκειται περί πρωτοτύπου μο
νογραφίας, ήτις έν τή περιοχή τών κλασσικών γραμμάτων θα κατέχη πάντοτε άξιόλο-
γον θέσιν. 
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Κατακλείων νυν τήν σύντομον ταύτην άνάλυσιν της εργασίας του κ. Παπαθανα-
σίου ανακαλώ είς τήν νοσταλγόν μνήμην τα ώραΐα έτη της μαθητείας μου έν τω έ\-
ληνικω σχολείο Καρπενησίου. Νεαρός καΐ ενθουσιώδης σχολάρχης τότε ό κ. Παπαθα-
νασίου ήγεν ήμδς, μικρούς μαθητάς, εις τα εοανθή καί πολυθέλγητρα πεδία τοο αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού δαιμονίως ποτέ άποκρυσταλλωθέντος δια της θείας γλώσσης των 
Όλυμπίων έν έργοις απαράμιλλου καί άφθίτου κάλλους, ών προσιτώτερα ήσαν ήμΐν 
τότε τα «Ελληνικά» καί ή «Κόρου Άνάβασις» του Ξενοφώντος. "Αν έν τω επιστημο
νική μου βίω μετ' Ιδιαιτέρας τινός χαράς ασχολούμαι εκάστοτε περί τήν μελέτην καί 
σπουδήν του εύρημονεστάτου τούτου 'Αθηναίου Ιστορικού, τότε όμολογητέον, δτι τούτο 
οφείλω κατά μέγα μέρος τφ προσφιλεστάτω διδασκάλω κ. Παπαθανασίου, δοκιμωτάτερ 
φιλολόγω καί παιδαγωγφ, έμπλεα? δέ συναισθημάτων αγνής φιλοπατρίας καί ένθουσιώδει 
κήρυκι σεμνών Ιδεών ελληνικής ευπρεπείας καί αρετής. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 

Α Π 0 5 Τ Ο Λ Ο Υ Β. Δ ASK ΑΛ. ΑΚΗ: Ό 'Ελληνισμός της αρχαίας Μακεδονίας, Άλή-

ται 1960, σελ. 464. 

ΕΙς τήν άρχαίαν ίστορίαν τό δνομα της Μακεδονίας εμφανίζεται συνηρτημένον 
μάλιστα μετά του ονόματος δύο ανδρών. Ό μέν τούτων, Φίλιππος δ Άμύντου Β', κα-
τορθώσας όπως κατά τό έν Κορίνθω συνέδριον του 337 π. Χ. άναγορευθή αρχιστράτη
γος τών Ελλήνων καί άναλάβη ως άλλος 'Αγαμέμνων πόλεμον κατά τών 'Ασιατών, 
φέρεται έκτοτε είς τήν ίστορίαν ώς Φίλιππος ό Μακεδών. Ό έτερος ήτο ό υίός καί διά
δοχος αύτοΰ 'Αλέξανδρος, ό δια τό έργον αύτου επικαλούμενος Μέγας μάλλον ή Μα
κεδών. Μέρος δμως έκ της ακτινοβολίας του ονόματος του ανδρός τούτου διαχέεται 
έπί της Μανεδονίας καί δημιουργεί οΰτω Ιστορικά διαφέροντα. 

Είς τήν νεωτέραν ίστορίαν τό δνομα της Μακεδονίας είναι μάλιστα γνωστόν 
άπό της συνάψεως αύτου προς ζητήματα εθνολογικά καί άλλα συναφή, τα όποια, ένεκα 
της φύσεως αυτών, έχουσιν ανάγκην ϊστορικής αναδρομής είς δσον τό δυνατόν απωτέ
ρους χρόνους, οξυδερκούς έρεύνης καί λεπτολόγου αναλύσεως δλων τών ευρημάτων, 
τών συμβαλλομένων είς τήν λύσιν ή τήν προαγωγήν τών ανωτέρω ζητημάτων. 

Είς τοιαύτην ίστορικήν άναδρομήν καί έρευναν καί άνάλυσιν αποβλέπει και ό 
συνγραφεύς του «Ελληνισμού τής Μακεδονίας > καθηγητής κ. Δασκαλάκης, του οποίου 
τό δλον έργον είναι διηρημένον είς πέντε μέρη. Τό πρώτον έξ αυτών (σ. 17—99) ανα
φέρεται είς τήν καταγωγήν τών Μακεδόνων. 'Εν τούτω, μετά τον προσδιορισμόν τών 
ορίων τής αρχαίας Μακεδονίας καί τήν διαίρεσιν αυτής εις περιοχάς, καθοριζομένας 
μάλλον άπό τών ορέων καί τών ποταμών, ό σ. συνάγει, δτι «εις πάσας τάς περιοχάς 
ταύτας κατφκησαν άπ' αρχής τα άπό βορρά κατελθόντα ελληνικά φυλά τών 'Αχαιών 
καί τών Δωριέων». Άπό τών αρχαιολογικών δέ καί Ιστορικών ενδείξεων συνάγει περαι
τέρω, δτι ό προϊστορικός ή Πελασγικός πληθυσμός, τον όποιον εδρον οί Δωριείς, δτε 
έγκατεστάθησαν οριστικώς εντός τών περιοχών του αρχεγόνου Μακεδόνικου κράτους 
τών Αίγών, ήτο αραιότερος του προϊστορικού ή Πελασγικού πληθυσμού, τον όποιον 
εδρον οί ομόφυλοι των έν τη κυρίως Ελλάδι. 

"Αλλοι Δωριείς, κατελθόντες προς νότον, άνεμίχθησαν μετ' άλλων προελληνικών 
καί ελληνικών φύλων καί ύπό τήν έπίδρασιν ποικίλων δρων προήχθησαν είς πολιτισμόν. 
Οί έν Μακεδονία δμως εγκατεστημένοι, χωριζόμενοι άπ' εκείνων διά του 'Ολύμπου, τής 


