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πραγματεΐαι έταξινομήθησαν εν αύτω κατά την σειράν ην έχει το πρώτον γράμμα 
του ονόματος του συγγραφέως εις το άλφάβητον. Ούτω μετά τον Πρόλογον και το 
βιβλιογραφικον σημείωμα εξ ό-<τώ σελίδων, έν αίς αναγράφονται οί τίτλοι των 
βιβλίων και μελετών του, ακολουθεί ή μελέτη του Andrewes, επιτάσσεται δε του 
τόμου εκείνη του Wycherly. 

Με την δλην φροντίδα της δημοσιεύσεως ειχον έπιφορτισθή οι καθηγηταί Donald 
Bradeen, του Πανεπιστημίου Cincinnati και Malcolm Me Gregor, του Πανεπι
στημίου British Columbia του Καναδά. Ό πρώτος τούτων, νέος ακόμη και έκ των 
καλυτέρων 'Επιγραφικών, άπεβίωσεν έν τ ω μεταξύ. 

Ό τόμος είς άγγλικήν γλώσσαν, πλην τριών μελετών, άπετελέσθη έκ τών πρα
γματειών 26 επιστημόνων, κατά το πλείστον Πανεπιστημιακών διδασκάλων, ασχο
λουμένων περί την Έλληνικήν Άρχαιογνωσίαν, ως τ ω ν : Α. Andrewes, the Sur
vival of Solon's A x o n e s : G. Daux, Notes d 'Epigraphie Attique : D. Geagan, 
Ordo Areopagitarum Atheniensium : il/. Guarducci, L'Offerta di Xenokrateia 
nel santuario di Cefiso al Falero : M. Jameson, A Treasury of Athena in the 
Argolid : M. Mitsos, Some Lists of Athenial Ephebes : W. Peek, Epigramme 
von der Agora: /) . Peppa-Delmousou, Three Inscriptions from the Epigraphical 
Museum : A. Raubitschek, Kolieis : E. Vanderpool, The Date of the Pre-Persian 
City-Wall of A t h e n s : A. G. Woodhead, West's Panel of Sh ip-Payers κ.λ.π. 
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ARG. PETRONOTIS, Z u m Problem der Bauzeichnungen bei der 
Griechen, Athen 1972, S. 63. 

Ό 'Αργύρης Πετρονώτης αρχιτέκτων έγένετο διδάκτωρ της 'Αρχιτεκτονικής 
έν τ ω Τεχνικώ Πανεπιστημίω του Μονάχου κατά το 1968 ύποβαλών την υπό τον 
τίτλον «Χαράξεις κατασκευών εις την θεμελίωσιν Ελληνικών οικοδομημάτων κατά 
τήν άρχαϊκήν και κλασσικήν έποχήν» πραγματείαν. Εις την υπό κρίσιν πραγματείαν, 
συντεταγμένην εις τήν γερμανικήν διευρύνει το θέμα της διδακτορικής διατριβής 
εξετάζων γενικώτερον τάς κατά τήν αρχαιότητα σχεδιάσεις οικοδομημάτων. Ώ ς 
προμετωπίδα της πραγματείας τοποθετεί ό συγγραφεύς τήν ρήσιν τοϋ Πλάτωνος 
(έν γερμανική μεταφράσει) : λάβωμεν δε ώς ο,τι περ αν "Ελληνες βαρβάρων παρα-
λάβωσι, κάλλιον τοΰτο zie τέλος απεργάζονται (Έπινομίς 987 e). 

Δια τα Βαβυλωνιακά οικοδομήματα, τής εποχής 2000 ετών π . Χ. περίπου, ανα
φέρει ό συγγραφεύς τήν ΰπαρξ'.ν σχεδιάσεων επί πλίνθων, έν φ δια τα Αιγυπτιακά 
οικοδομήματα δεν διεσώθησαν στοιχεία σχεδιάσεως αυτών. Ό Wolf υποστηρίζει 
( A n m . 2 8 ) Οτι οι Αιγύπτιοι περί το 2660—2590 π. Χ. προσδιώριζον κατά τάς 
σχεδιάσεις των σημεία επί του επιπέδου δια τής γεωμετρίας τών συντεταγμένων. 
Φρονοΰμεν ότι ή άντίληψις αύτη είναι υπερβολική, άφοΰ ή γεωμετρία τών συντε
ταγμένων άνεκαλύφθη περί το 1580 μ. Χ. Συνήθως άκούομεν, λέγει ό συγγρα
φεύς, να γίνεται λόγος περί «υπογραφών» οικοδομημάτων Ελληνικών. Ό δρος ού
τος σημαίνει σχεδίασιν, ώς εικάζεται έκ τής Πολιτείας του Πλάτωνος (504 d ) , 
δπου γράφεται : «και αυτών τούτων ούχ' ύπογραφήν δει ώσπερ νυν θεάσασθαι άλλα 
τήν τελεωτάτην άπεργασίαν μή παριέναι». Εις έπίρρωσιν τής αντιλήψεως αυτής 
ας έπιτραπή να προσθέσωμεν και συναφή ρήσιν του Αισχύλου (Χοηφόροι 209) : 
«πτέρναι τενόντο^ν θ' ύπογραφαί μετρούμεναι εις ταύτο συμβαίνουσι τοις έμοις στί-
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βοις». Περισσότεραι πληροφορίαι δια τας σχεδιάσεις Ελληνικών οικοδομημάτων 
περιέχονται υπό του 'Ρωμαίου άρχιτέκτονος Βιτρούβιου. Άλλα και δια του δρου 
«παράδειγμα» νοείται ενίοτε ή σχεδίασις ενός οικοδομήματος. 'Ακολούθως ό συγ
γραφεύς αναφέρει τα υλικά, τα όποια έχρησιμοποίουν οι "Ελληνες αρχιτέκτονες 
δια τάς σχεδιάσεις, ώς και τά όργανα της σχεδιάσεως. 

Εις τον έπίλογον μνημονεύονται οι Σάμιοι αρχιτέκτονες 'Ροΐκος και Θεόδωρος 
κατά την έποχήν των όποιων οικοδομούνται αϊ τρεις δίπτεροι ναοί (με δίπλας σει
ράς κιόνων) εις την Σάμον, την "Εφεσον καί τα Δίδυμα (κείμενα ολίγον νοτίως 
της Μιλήτου). Ό συγγραφεύς υποθέτει ότι ό Φοΐκος εΐχεν έπισκεφθή δι' επιστη
μονικούς σκοπούς την παρά την έκβολήν ενός βραχίονος του Νείλου, ουχί μακράν 
της θαλάσσης κειμένην Αιγυπτιακή ν πόλιν Ναύκρατιν. Ή επίσκεψις αυτή πιθανόν 
να έγινε, δχι δμως δι' επιστημονικούς σκοπούς, διότι ή Ναύκρατις ήτο αποικία 
της Μιλήτου καί δεν είναι γνωστόν αν είχε δημιουργήσει αύτη πολιτισμόν άνώτε-
ρον της Μητροπόλεως ( Pappe - Benseier, Griechische Eigennamen, Fr. Vieweg, 
Braunschweig, 1911, Nachdruck Graz 1959). 

Τα σημειούμενα εις την παραπομπήν 294, δτι τα μαθηματικά του Θαλοΰ εϊναι 
διατυπώσεις Βαβυλωνιακών καί Αίγυπτικών μαθηματιακών καί δτι ό Πυθαγόρας 
παρέλαβε το Πυθαγόρειον θεώρημα εκ των Βαβυλωνίων είναι ανακριβή. Διότι ό 
μεν Θαλής άνεκάλυψε τήν άπόδειξιν εις τα μαθηματικά, την οποίαν ουδείς άλλος 
λαός κατά τήν αρχαιότητα διενοήθη, το Πυθαγόρειον δε θεώρημα το άνεκάλυψεν 
ό Πυθαγόρας. Ό Η. Diels, τον όποιον επικαλείται ό συγγραφεύς (Antike Technik 
S. 3 Anm. 3 ) αναφέρεται μόνον εις τήν έκλειψιν ηλίου της 28 Μαΐου 585 π. Χ. 
καί λέγει δτι ό Θαλής έμαθε τήν περίοδον Σάρος, δυνάμει της οποίας έκαμε τήν 
πρόβλεψιν της εκλείψεως, παρά τών Βαβυλωνίων, χωρίς καμμίαν τεκμηρίωσιν της 
υποθέσεως αυτής. Ό μύθος δε δτι οι Βαβυλώνιοι εγνώριζον το Πυθαγόρειον θεώ
ρημα έ'χει δημιουργηθή παρά του Μισέλληνος Αύστροεβραίου ιστορικού της μαθη
ματικής επιστήμης Ο. Neugebauer (Vorgriechische Mathematik I, Berlin 1935). 
Ό συγγ. ούτος λέγει ακόμη δτι καί ή άνακάλυψις τής αποδείξεως εις τα Μαθη
ματικά δεν οφείλεται εις τον Θαλήν, διότι καί οι Βαβυλώνιοι ειχον «εν είδος απο
δείξεως» ! !. Ό 'ίδιος προσθέτει ακόμη δτι καί τήν έκλειψιν ηλίου έδιδάχθη ό Θα
λής παρά τών Βαβυλωνίων. Πειστικήν άναίρεσιν τών επιχειρημάτων του Neu
gebauer παρέχει ό L. Blanche «L' eclipse de Thaïes et ses problèmes» εν Revue 
Philosophique 2, Avril - Juin 1968, Paris. 

Ό συγγραφεύς έ'χει ύποστή τήν έπίδρασιν μέρους σημαντικού τής διεθνούς 
βιβλιογραφίας, καθ' ην τα πρώτα στοιχεία του πολιτισμού παρουσιάζονται εις τήν 
Μεσοποταμίαν καί τήν Α'ίγυπτον περί τήν 4ην χιλιετίαν π. Χ., ή οποία βιβλιο
γραφία παρασιωπά τα εν τω Τιμαίω του Πλάτωνος αναφερόμενα, δτι οι 'Αθη
ναίοι ειχον μέγαν πολιτισμόν περί το έτος 10 χιλ. π. Χ. (Τίμαιος 23 b—25 a) 
καί δτι οι Αιγύπτιοι παρέλαβον τον πολιτισμόν των παρά τών 'Αθηναίων. 

Ό Πετρονώτης είναι απολύτως κάτοχος του διαπραγματευόμενου θέματος. 
Αϊ λεπτομέρειαι τάς οποίας αναφέρει εις έκαστον κεφάλαιον δεν στηρίζονται 
απλώς εις τήν συναφή βιβλιογραφίαν, άλλα είναι προϊόντα εμβριθούς σπουδής καί 
αποτελέσματα βαθύτατης έπισκοπήσεως του θέματος. Ή προσπάθεια αύτοϋ δύ
ναται να χαρακτηρισθή ώς αξιόλογος συμβολή ε'ις τήν προαγωγήν του επιστημο
νικού καί καλλιτεχνικού πνεύματος εν Ελλάδι, αφαιρούμενης τής ανωτέρω ση
μειούμενης παραπομπής υπ' αριθ. 294. 
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