
Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Τό κατά την νοτίαν άκραν τού όπισθοδόμου τοΰ Παρθενώνος μεσαιωνικόν 
κτίσμα ουδέποτε έμελετήθη συστηματικώς, από την έλλειψιν δέ αυτήν προσεκτικής 
μελέτης προήλθον οί διάφοροι χαρακτηρισμοί του ώς κωδωνοστασίου κα'ι ώς μιναρέ. 
Ό πύργος πράγματι ούτος έθεωρήθη ώς κωδωνοστάσιον άνεγερθέν κατά τον 
12ον αιώνα ολίγον προ τοΰ 1175 1 ή κατά τούς φραγκικούς χρόνους 1 2, ενώ κατ’ άλλους 
ούτος κατεσκευάσίλη υπό τών Τούρκων ώς μιναρές3. ’Άλλοι τέλος ύπεστήριξαν ότι τό 
υπό τών Φράγκων κτισθέν κωδωνοστάσιον μετεβλήθη υπό τών Τούρκων εις μιναρέν 4 *.

Ή παρούσα μικρά μελέτη σκοπόν έχει την κατά τό δυνατόν διευκρίνησιν τοΰ 
προορισμού τού κτίσματος τούτου, καθώς καί τής πιθανής χρονολογίας τής κατα
σκευής του.

Πρώτον όμως είναι ανάγκη νά έξετάσωμεν τό κτίσμα κάπως λεπτομερέστερον 6 
(είκ. 1, 2). Τούτο έχει, ώς είπομεν, οίκοδομηθή εις την νοτίαν άκραν τού όπισθο- 
δόμου. Τρεις τοίχοι εις σχήμα Π έκ μαρμάρινων δόμων (είκ. 3)6, κτισμένοι μεταξύ 
τών δύο τελευταίων προς Ν. κιόνων τοΰ όπισθοδόμου καί τής νοτιοδυτικής παρα- 
στάδος τού αρχαίου ναού, έχουν προσκολληθή εις τό νότιον άκρον τής δυτικής εξω
τερικής πλευράς τού τοίχου τού σηκού, σχηματίζοντες μετ’ αυτού κανονικόν τετρά
γωνον. Τούτο περικλείει κοχλίαν έλικοειδούς κλίμακος κτισμένον διά πλίνθων καί 
πωρίνων δόμων κατά σύστημα καθαρώς βυζαντινόν.

Προτού όμως συνεχίσωμεν την έξέτασιν τοΰ κτίσματος τού νύν ύπάρχοντος, 
είναι ανάγκη νά παρατηρήσωμεν ότι ό πύργος ούτος διεδέχθη άλλο κτίσμα ευρισκό
μενον προγενεστέρως εις την θέσιν αυτήν. Πράγματι, μεταξύ τών δύο τελευταίων 
προς Ν. κιόνων τού όπισθοδόμου διακρίνονται σαφέστατα επί τού μαρμάρινου δα
πέδου δύο μικραί άβαθεϊς κυλινδρικαί κοιλότητες άπέχουσαι άλλήλων 1.00 μ. (είκ. 4).

1 X. ΜΠΑΡΛΑ, Μορφή και έξέλιξις τών βυζαντινών 
κωδωνοστασίων, ’Αθήνα ι 1959, 42 καί σημ. 1, οπού 
γράφεται, έκ παραδρομής, δτι δέχομαι τοΰτο ώς φραγ
κικόν. To Α' τείχος δμως τοΰ Ευρετηρίου τών Με
σαιωνικών Μνημείων τής "Ελλάδος, εις τό όποιον παρα
πέμπει, έ'χει γραφή υπό τοΰ κ. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ (βλ. έπομ· 
σημείωσιν) καί δχι ύπ’ έμοΰ.

2 Εΰρετήριον τών Μεσαιωνικών μνημείων τής "Ελ
λάδος. Τεϋχ. Α', Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Πολιτική καί εκκλησια
στική ιστορία τών χριστιανικών ’Αθηνών κλπ., "Αθήναι 
1927, 39, Fr. Deichmann έν AM 63/64, 1938/9, 136.

3 A. Michaelis, Der Parthenon, Eeipzig 1871,55.
Τούτον ακολουθεί καί ό A. Boetticher, Die Akro-
polis von Athen, Berlin 1888, 17. Βλ. επίσης
F. GrEGOrovius, "Ιστορία τής πόλεως ’Αθηνών κατά

τους μέσους αιώνας, μετάφρ. Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ (Βιβλ. Μα- 
ρασλή). II, 405.

4 Σωτήριου, έ'.ά. Deichmann, έ'.ά.
5 Τά εδώ παρατιθέμενα ακριβέστατα σχέδια έγέ- 

νοντο κατά παράκλησίν μου άπό τον αρχιτέκτονα τής 
Διευθύνσεως Άναστηλώσεως κ. X. Μποΰραν, τόν όποιον 
καί άπό τήν θέσιν αυτήν επιθυμώ νά ευχαριστήσω 
θερμότατα.

6 "Η ενταύθα δημοσιευομένη φωτογραφία προέρχε
ται άπό τό ’Αρχεΐον τής υπό τοΰ Βασιλικοί "Ιδρύμα
τος "Ερευνών καταρτισθείσης Όμάδος Έρεύνης τών 
Βυζαντινών Τοιχογραφιών τής "Ελλάδος. Βλ. επίσης καί 
τήν φωτοτυπίαν παρά Μ. Coeeignon-Fr. Boissonas, 
Le Parthenon, Paris 1912, πίν. 135c.
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2 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1960

Ούδεμία δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία δτι αί άβαθεϊς αύται κοιλότητες έχρησίμευον 
διά την εντός αυτών περιστροφήν τοϋ κάτω μετάλλινου πέρατος των δύο φύλλων {λύ
ρας 1. Τό συμπέρασμα τούτο επιβεβαιώνουν αί προ των κυλινδρικών κοιλοτήτων 
ύπάρχουσαι κανονικά! εκβαθύνσεις διά την στερέωσιν μαρμάρινου θυρώματος. Τέλος

Είκ. 1. Ό μεσαιωνικός πύργος τοϋ Παρθενώνος. Κάτοψις.

_jr

αί δύο βαθμίδες τοϋ όπισθοδόμου προ τών έπ! τοϋ εδάφους εκβαθύνσεων και εις τον 
άξονα αυτών έχουν λαξευθή κατά τρόπον χονδροειδή, διά νά σχηματισθή, εις μή
κος 1.28 μ. περίπου, κλΐμαξ με χαμηλοτέρας βαθμίδας οδηγούσα προς την παλαιάν 
αυτήν θύραν2.

1 Εις τό μεταξύ τών κυλινδρικών εκβαθύνσεων διά
στημα υπάρχουν τρία άλλα μικρότερα λαξεύματα, δύο 
τετράγωνα καί εν στρογγύλον. Πρόκειται ίσως περί τών 
τόρμων τών συρτών, διά τών όποιων έστερεοΰντο τά 
θυρόφυλλα. Βλ. σχετικώς Α. Ορλανδου, Ή ξυλόστε-

γος παλαιοχριστιανική βασιλική τής μεσογειακής λεκά
νης, II, Άθήναι 1954, 413.

2 Ή κλΐμαξ αύτή είναι λίαν ευδιάκριτος εις τήν φω 
τοτυπίαν παρά Coi,i,ignon-Boissonas, ε.ά. πίν. 13δ c.
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AE 1960 3Ό μεσαιωνικός πύργος τβΰ Παρθενώνος

Είκ. 2. Ό μεσαιωνικός πύργος τοΰ ΠαρΟ-ενώνος. Τομή.
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4 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1960

Έπ'ι τής δυτικής πλευράς τοϋ σήμερον σωζομένου πύργου ούδέν ίχνος Φύρας 
υπάρχει. Ή διά μαρμάρινων δόμων τοιχοδομία είναι απολύτως ομοιόμορφος ούδαμοϋ 
δεικνύουσα την ύπαρξιν άλλοτε εκεί Φόρας άντιστοιχούσης προς τα επί τοϋ εδάφους 
λαξεύματα. Την ύπαρξιν άλλωστε Φόρας εις την δυτικήν πλευράν τοϋ σωζομένου 
πύργου αποκλείουν κατά τρόπον απόλυτον δύο λόγοι: άφ’ ενός ότι ή δυτική πλευρά

ΕΙκ. 8. Ό πύργος τοΰ Παρθενώνος. ΒΔ. αποψις.

τοϋ πύργου εύρίσκεται 0.25 μ. άνατολικώτερον των επί τού εδάφους λαξευμάτων 
καί άφ’ ετέρου τό γεγονός ότι όπισΦεν τοϋ δυτικού τοίχου τοΰ πύργου εύρίσκεται ό 
κοχλίας τής κλίμακος, τής οποίας ή αρχή είναι εις τήν ανατολικήν πλευράν, εις τον 
τοίχον δηλαδή τοΰ σηκού. ’Ανάγκη λοιπόν νά παραδεχΦωμεν ότι τά επί τοϋ εδάφους 
λαξεύματα ανήκουν είς τήν Φύραν άλλου προγενεστέρου εκεί ύπάρχοντος κτίσματος, 
τό όποιον ανήκε πιΦανώτατα είς τούς χρόνους τής μετατροπής τού ΠαρΦενώνος είς 
χριστιανικήν εκκλησίαν. Τό κτίσμα δέ τούτο Φά εΐχεν αρκετά πολυτελή έμφάνισιν, 
αν κρίνωμεν από τό μαρμάρινον Φύρωμα, πού έκόσμει τήν είσοδόν του. Είς τί όμως 
έχρησίμευε τό παλαιόν εκείνο κτίσμα δεν είναι πλέον, νομίζω, δυνατόν νά γνωρί- 
ζωμεν. Δεν αποκλείεται εν τούτοις ή πιΦανότης νά ήτο τούτο τό Βαπτιστήριον, έξάρ-
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AE 1960 'Ο μεσαιωνικός πύργος τβΰ Παρθενώνες Ο

τημα απαραίτητον των παλαιοχριστιανικών εκκλησιών λ
Επανερχόμενα τώρα εις τον σήμερον σωζόμενον πύργον. Ή εντός αύτού έλι- 

κοειδής κλιμαξ αρχίζει, ώς εϊπομεν, από την ανατολικήν πλευράν, όπου εις τον δυτι
κόν τοίχον τοϋ σηκού έχει άνοιγή, κατά τρόπον όχι πολύ επιμελή, χαμηλή Φόρα. 'Η 
κλιμαξ αυτή, ή οποία φωτίζεται κατά διαστήματα από στενά επιμήκη παράθυρα 
πλατυνόμενα εις τό εσωτερικόν, φθάνει μέχρι τού χώρου τού ύπεράνω τών φατνω
μάτων τοϋ όπισθοδόμου, μέχρι δηλαδή τής βάσεως τής αμφικλινούς στέγης τού αρχαίου 
μνημείου. Τό προς τά άνω πέρας τής κλίμακος είναι κατεστραμμένον και συνεπώς

Είκ. 4. Λαξεύματα προ τής δυτικής πλευράς τοϋ πύργου.

δεν γνωρίζομεν άν αυτή έπροχώρει ακόμη ύψηλότερον, αν και τούτο θά πρέπη, όπως 
θά ίδωμεν, ν’ άποκλεισθή.

Εις τί όμως έχρησίμευεν ό πύργος οΰτος; Ή πρώτη και ψυσικωτέρα σκέ/ψις θά 
ήτο νά ύποθέσωμεν ότι πρόκειται περί κωδωνοστασίου. Ή ύπόθεσις όμως αυτή, 
τήν οποίαν έκαμον, ώς είδομεν, καί άλλοι έρευνηταί, προσκρούει εις ανυπέρβλητα, 
όπως νομίζω, εμπόδια. Εις τά σωζόμενα δηλαδή κωδωνοστάσια οί τοίχοι τού άνω- 
τάτου ορόφου φέρουσιν άπαραιτήτως ανοίγματα μονόλοβα, δίλοβα ή τρίλοβα έπιτρέ- 
ποντα τήν έλευθέραν έξοδον τοϋ ήχου τοϋ παραγομένου από τήν κροϋσιν τοϋ σημάν-

1 Ό Michaei.XS, ε. ά. 50 κ. εξ. καί τούτον ακο
λουθών ό BoettichBR, ε. ά. 17,- είχον υποθέσει δτι 
εις τήν θέσιν, δπου σήμερον ό πύργος, εύρίσκετο άρχι- 
κώς τό Βαπτιστήριον. Τήν εικασίαν των αύτήν έστήρι- 
ζον είς τάύπό τοϋ Babin (1672) καί τοϋ Spon (1676) 
λεγάμενα περί τής είς τόν οπισθόδομον μεγάλης μαρ
μάρινης λεκάνης, τήν οποίαν οί δύο αυτοί περιηγηταί 
ένόμιζον κολυμβήθραν. (Τά σχετικά κείμενα προχείρως 
παρά Michaeeis, ε. ά. 337. 35 καί 341. 149.) "Η μαρ

μάρινη όμως αυτή λεκάνη άνήκεν ασφαλώς είς τήν 
Φιάλην τής βυζαντινής εκκλησίας. Βλ. δι’ αύτήν 
Δ. ΠΑΛΛΑΝ είς τά Πρακτικά τής Χριστιαν. Άρχαιολ. 
Εταιρείας 1932, περίοδ. Γ', τόμ. A' (=Byzantinisch- 
neugriechische Jahrbiicher 1933), 19 κ. έξ. Ό Coe- 
EIGnon, ε. ά. σ. 14, είκ. 20, είς τήν κάτοψιν τοϋ 
Παρθενώνος ώς εκκλησίας, τήν οποίαν αναδημοσιεύει 
έκ τοϋ Michaelis, τοποθετεί επίσης είς τήν θέσιν τοϋ 
πύργου (Ο) τό Βαπτιστήριον.
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6 Άνδρέβυ Ευγγβπούλου ΑΕ 1960

τρου 1 καί άργότερον των κωδώνων1 2. Ό πύργος δμως τοΰ Παρθενώνος, μέχρι 
τουλάχιστον τοΰ νΰν σωζομένου ύψους του, δχι μόνον ούδέν τοιούτο άνοιγμα φέρει, 
άλλα κα'ι ή εντός αυτού κλΐμαξ φθάνει μέχρι της κορυφής του. Διά τον ασφαλή λοιπόν 
χαρακτηρισμόν του ώς κωδωνοστασίου θά πρέπη νά παραδεχθώμεν την ΰπαρξιν ενός 
ακόμη τουλάχιστον ορόφου φέροντος εις τάς πλευράς του ανοίγματα. Θά πρέπη δη
λαδή νά παραδεχθώμεν δτι ό πύργος^ διετρύπα την στέγην τοΰ αρχαίου μνημείου, 
ύπεράνω τής οποίας θά ύψοΰτο ό τελευταίος όροφος ό φέρων τό σήμαντρον ή τούς 
κώδωνας. Ή παραδοχή δμως μιας τοιαΰτης ύποθέσεως παρουσιάζει πολλάς δυσκο
λίας. Πράγματι, ή έλικοειδής κλΐμαξ ούδέν ίχνος δεικνύει δυνάμενον νά μάς πείση 
απολύτως δτι αύτη συνεχίζετο προς τά άνω. Και τούτο βεβαίως θά ήδύνατο ϊσως νά 
θεωρηθή τυχαία σύμπτωσις. Υπάρχει δμως και τό ζήτημα τής θέσεως τοΰ τουρ
κικού μιναρέ, εις τον όποιον έπιστεύθη δτι μετεποιήθη τό κωδωνοστάσιον.

Ό μιναρές ούτος εις τάς περισσοτέρας γνωστάς άπεικονίσεις τοΰ ΓΙαρθενώνος 
προ τής άνατινάξεώς του υπό τοΰ Morosini τό 1687 είναι, κατά τρόπον παράδοξον, 
σχεδιασμένος εις τήν βορείαν πλευράν τοΰ αρχαίου μνημείου 3. Πρόκειται δμως, 
χωρίς άμφιβολίαν, περί σχεδιαστικοΰ λάθους, διότι κα'ι εις τον μέγαν έλαιογραφικόν 
πίνακα τοΰ Μουσείου τής Chartres, τον παριστάνοντα τον μαρκήσιον de Nointel εις 
τάς ’Αθήνας (1674)4, κα'ι εις πολλάς άπό τάς απεικονίσεις τοΰ βομβαρδισμού τοΰ 
Παρθενώνος ό μιναρές είναι σχεδιασμένος εις τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν, εις τήν πρα
γματικήν του δηλαδή θέσιν 5. Τούτο έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι αί εικόνες αύταί 
κατάγονται άπό τά σχέδια των μηχανικών Miller καί Verneda. Δυνάμεθα συνεπώς νά 
βασισθώμεν είς τήν άκρίβειάν των. “Οτι εις τάς προηγουμένως μνημονευθείσας άπει- 
κονίσεις τοΰ Παρθενώνος προ τής καταστροφής του πρόκειται, ώς προς τήν θέσιν τοΰ 
μιναρέ, περί σχεδιαστικοΰ λάθους, γίνεται απολύτως φανερόν είς τάς δύο χαλκο
γραφίας, πού συνοδεύουν τό βιβλίον τοΰ Fanelli, Atene Attica (1707). Είς τήν μίαν, 
είκονίζουσαν τήν Άκρόπολιν άπό νότου, ό μιναρές είναι σχεδιασμένος όπισθεν τοΰ 
Παρθενώνος, ενώ είς τήν δευτέραν, παριστάνουσαν τήν Άκρόπολιν άπό βορρά καί 
άντιγράφουσαν σχέδιον τοΰ Verneda (1687), ό μιναρές εύρίσκεται καί πάλιν δπισθεν 
τοΰ Παρθενώνος, δηλαδή τήν φοράν αυτήν είς τήν πραγματικήν του θέσιν (είκ. 5)6. 
Τό σχέδιον δμως τοΰ Spon (1678) (είκ. 6) καί τά έκ τούτου άπορρεύσαντα τοΰ 
Cornelio Magni, τοΰ Coronelli (είκ. 7) κ.ά., δπου ό Παρθένων είκονίζεται άπό νό
του, μάς παρέχουν μίαν άξιόλογον λεπτομέρειαν. 'Ο μιναρές δηλαδή είναι κτισμέ
νος έξω τοΰ περιστυλίου τοΰ άρχαίου μνημείου επί ιδίας βάσεως 7. Φαίνεται δηλαδή

1 Διά τήν πιθανήν ΰπαρξιν σήμαντρων εις τάς 
βασιλικάς τής Συρίας, τάς έχούσας πύργους, βλ. 
J. Lassus, Sanctuaires chretiens de Syrie, Paris 
1947, 236. Διά τά σήμαντρα εντός πύργων βλ. καί 
Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανική καί βυζαντινή ’Αρχαιολο
γία, I, ’Αθήναι 1942 , 235 κ. έξ.

2 Πολλά παραδείγματα είς τήν μονογραφίαν τής
Μπαρλα, ε. ά. πίνακες είς τό τέλος. ’Επίσης
Α. ΟΡΛΑΝΑΟΥ, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, 2α εκδ.,
Αθήναι 1958, 126 κ. έξ.

3 Βλ. π.χ. τό σχεδίασμα τοΰ 1670, τό άρχαιότερον 
των μέχρι τοΰδε γνωστών, έν Η. Ομοντ, Athenes au 
XVIIe, siecle, Paris 1898, πίν. XXIX.

4 Ομοντ, ε.ά. πίν. XXX. Ό μιναρές είναι λίαν 
ευδιάκριτος είς τήν λεπτομέρειαν τοΰ πίνακος, πού 
έδημοσίευσεν ό Τη. Homolle έν BCH 18, 1894, 
πίν. III-IV.

5 Ομοντ, έ. ό. πίν. XXXIII-XXXV.
6 ΑύτόίΚ, πίν. XXXVI.
7 Αυτόθι, πίν. XLII-XLIV.
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AE 1960 Ο μεσαιωνικός πύργος του Παρθενώνος 7

κτισθείς έξ αρχής ως μιναρές έξω τοϋ μνημείου, εις τό περιστύλιον τοϋ οποίου είχε 
προσκολληθή ή βορεία πλευρά τής βάσεώς του λ ’Από τα παλαιά λοιπόν σχέδια 
τού Παρθενώνος προ τής καταστροφής του, τινά των οποίων έμνημονεύσαμεν, 
συνάγεται τό αρκετά, νομίζω, άσψαλές συμπέρασμα δτι ή στέγη τοϋ όπισθοδόμου 
ουδέποτε φαίνεται να διετρυπήθη, διά νά ύψωθή ύπεράνω αυτής κωδωνοστασίου 
ή μιναρές.

Οϋτω τό απασχολούν ημάς κτίσμα τοΰ Παρθενώνος ούδέν στοιχείου παρου
σιάζει, πού νά μάς έπιτρέπη νά τό χαρακτηρίσωμεν ως κωδωνοστάσιον.

’Αλλά τότε ποιος ό σκοπός τοϋ πύργου τούτου; Δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία

Είκ. 5. "Αποψις τοΰ Παρθενώνος άπό BA. (Faneiai). Είκ. 6. Άποψις τοΰ Παρθενώνος άπό ΝΑ. (Spon).

δτι ή εντός αύτοϋ έλικοειδής κλϊμαξ είχε κατασκευασθή διά νά όδηγή εις τό άνω 
μέρος τού αρχαίου μνημείου. Πού δμως;

"Αν έχομεν ύπ’ δψει άναλόγους πύργους υπάρχοντας κυρίως εις τάς βασιλικάς 
τής Συρίας 2 καί τής κεντρικής Μ. ’Ασίας 3, αί εντός τών οποίων κλίμακες οδηγούν 
εις τούς γυναικωνίτας, θά ήδυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι ανάλογός ήτο δ προ
ορισμός και τής κλίμακος τού Παρθενώνος. Τούτο δμως καθιστούν εντελώς άπίθανον 
ούσιώδη κωλύματα. Ό δυτικός δηλαδή τοίχος τού σηκού, επί τοϋ οποίου έχει προσ- 
κολληθή ό πύργος με την κλίμακα, ούδέν φέρει άνοιγμα δεικνϋον οίανδήποτε επι
κοινωνίαν τής κλίμακος μέ τό άνω αύτοϋ μέρος, τό ευρισκόμενον εις τό ύψος τοΰ 
γυναικωνίτου. ’Απεναντίας, ή ανατολική πλευρά τού αρχαίου τοίχου έκοσμεΐτο μέχρι 
τής οροφής μέ τοιχογραφίας, τών οποίων σώζονται τά λείψανα, χωρίς ούδαμού νά

I Ό μιναρές αυτός κατέρρευσεν ασφαλώς κατά τήν 
άνατίναξιν τοΰ Παρθενώνος, δέν φαίνεται δέ ν’ άνε- 
κτίσθη έκτοτε οΰτε νά κατεσκευάσθη έτερος Εις τάς 
απόψεις τουλάχιστον τάς σχεδιασθείσας μετά τήν άνα- 
τίναξιν τοΰ 1687 οΰδαμοΰ εΐκονίζεται μιναρές. Τό μι
κρόν τζαμί, τό κτισθέν λήγοντος τοΰ 17ου ή άρχομέ- 
νου τοΰ 18ου αίώνος εντός τοΰ σηκοΰ τοΰ Παρθενώ
νος. ποτέ δέν φαίνεται νά είχε μιναρέν. Διά τό τζαμί

αυτό βλ. I. ΤΡΑΥΛΟΥ, Πολεοδομική έξέλιξις τών Άθ-η- 
νών, Άθήναι 1960, 202 κ. εξ. καί είκ. 134-137.

2 Lassus, έ. ά. 235 κ. εξ. Ορλανδου, Ή ξυλόστ. 
βασιλική, I, 146 κ.έξ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστ. καί βυζαντ. 
Άρχαιολ., 258 κ. έξ.

3 Βλ. π.χ. τήν θολωτήν βασιλικήν τοΰ Μπίν μπίρ- 
κιλισέ προχείρως έν ΣΩΤΗΡΙΟΥ, έ. ά. 284 κ. έξ. 
είκ. 165-166.
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8 Άνδρέβυ Κυγγοπούλου ΑΕ 1960

φαίνεται ίχνος ανοίγματος. Υπάρχει όμως καί άλλο κώλυμα όχι όλιγώτερον σοβαρόν. 
Είναι δηλαδή γνωστόν ότι κατά την μετατροπήν τοΰ Παρθενώνος εις εκκλησίαν τό 
δυτικόν διαμέρισμα τοΰ αρχαίου ναοϋ, ό κυρίως Παρθένων, έχρησιμοποιήθη ώς 
νάρθηξ λ Ούτος όμως δεν είχε γυναικωνίτην. Διά τοϋτο δε καί ό Michaelis ση
μειώνει εις τό σχέδιόν του δυο στενάς κλίμακας στηριζομένας εις τον βόρειον καί 
τον νότιον τοίχον τοΰ νάρθηκος, αί δποιαι ώδήγουν εις τον γυναικωνίτην τον κατα- 
λαμβάνοντα τάς τρεις πλευράς τοΰ κυρίως ναοΰ 1 2.

Ή σωζομένη κλίμαξ λοιπόν δεν ήτο δυνατόν νά όδηγή εις τον γυναικωνίτην, 
τον όποιον έχώριζεν απ’ αυτής ό -νάρθηξ. ’Αλλά τότε ποΰ ώδήγει αυτή ;

Προτοΰ άπαντήσωμεν εις τό ερώτημα τοΰτο, 
είναι ανάγκη νά έξετάσωμεν μερικάς παλαιάς 
απεικονίσεις τής δυτικής όψεως τοΰ ΙΊαρθενώ- 
νος, όπως εΐχεν αυτή προ τής άνατινάξεως τοΰ 
μνημείου τό 1687 υπό τοΰ Morosini. Πράγματι, 
θετικάς ενδείξεις περί τοΰ άπασχολοΰντος ημάς 
ζητήματος μάς δίδουν τά γνωστά σχέδια τά γε- 
νόμενα τό 1674 κατά παραγγελίαν τοΰ μαρκη- 
σίου de Nointel καί αποδιδόμενα εις τον ζω
γράφον ’Ιάκωβον Carrey, χωρίς τοΰτο νά είναι 
βέβαιον 3. Εις τά δυο φύλλα τ’ άποτελοΰντα 
συνέχειαν τό εν τοΰ άλλου, είς τά όποια είκονί- 
ζεται τό δυτικόν αέτωμα, βλέπομεν, είς τό κέν- 
τρον περίπου, όπου τό άγαλμα τοΰ Ποσειδώνος, 

από να. (CoronBW,i) οτι εν τμήμα του όπισθεν των γλυπτών μαρ
μάρινου τοίχου, δηλαδή τοΰ τυμπάνου τοΰ αε

τώματος, είχε καταστραφή άντικατασταθέν από τοίχον εκ πλίνθων. Ό πλίνθινος 
ούτος τοίχος έ'φερεν είς τό μέσον περίπου παράθυρον φραγμένον επίσης διά πλίν
θων, τοΰ οποίου τό ήμικυκλικόν άνω μέρος περιεβάλλετο υπό τόξου με άκτινοειδώς 
διατεταγμένας πλίνθους τύπου εντελώς βυζαντινού. Είς τό μέρος δε, όπου τό παράθυ
ρον, δεν ύπήρχον αγάλματα 4 (είκ. 8). Είναι φανερόν ότι τό κατά τρόπον όχι κανο
νικόν 5 καταστραφέν τμήμα τοΰ τυμπάνου τοΰ αετώματος σκοπόν είχε τήν διάνοιξιν 
παραθύρου προς φωτισμόν τοΰ εσωτερικού. Διά νά μή παρακωλύεται δε ή είσοδος 
τοΰ φωτός, φαίνεται ότι άφηρέθησαν καί τά προ τοΰ άνοιγέντος παραθύρου αγάλ
ματα. Ή έ'μφραξις τοΰ παραθύρου τούτου διά πλίνθων έ'γινεν ασφαλώς άργότερον,

1 Βλ. τό σχέδιον παρά Michaelis, έ. ά. σ. 46. 
Προχείρως τοΰτο καί εν ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εΰρετήριον, ε. ά. 
σ. 36, είκ. 15α.

2 Είς τό σχέδιον τοΰ MichaELIS, βλ. προηγουμ. ση- 
μείωσιν, αί κλίμακες δηλοΰνται μέ τά γράμματα LL.

3 Διά τό ζήτημα τοΰτο βλ. Ομοντ, έ.ά. Κείμενον 
είς τήν αρχήν τοΰ λευκώματος, σ. 4 κ.έξ.

4 Τά δΰο φύλλα χωριστά παρά Ομοντ, έ. ά.
πίν. ΙΙ-ΙΙΙ. Ηνωμένα ταΰτα είς ένα πίνακα παρά CtE

DE Laborde, Athenes aux XVe, XVIe et XVIIe, 
siecles, Paris 1854, I, πίν. έναντι σ. 128. Έκεΐ, λόγιρ 
τής συνενώσεως τών δΰο φύλλων, ό πλίνθινος τοίχος 
είναι περισσότερον εμφανής. Διά τον λόγον αυτόν 
έθεωρήσαμεν προτιμοτέραν τήν εδώ παράθεσιν τμή
ματος από τόν πίνακα τοΰ Laborde.

5 Τό άνοιγμα διακρίνεται καί σήμερον. Βλ. τάς 
απεικονίσεις παρά Colugnon-Boissonas, έ.ά· πίν. 7-8.
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9

κατά την μεταβολήν ίσως τοΰ Παρθενώνος εις τζαμί. Τό φραγμένον αύτό παράθυρον 
έξελήφθη, λόγω ίσως τοΰ ύψους του1, ως ήμικυλινδρική κόγχη υπό άλλου σχεδιαστοϋ, 
εργαζομένου πιθανώς καί αύτοΰ κατ’ εντολήν τοΰ μαρκησίου de Nointel, ταύτην δε 
βλέπομεν ακόμη εύκρινεστέραν εις σωζόμενον άντίγραφον τοΰ σχεδίου εκείνου άνήκον 
άλλοτε είς τήν συλλογήν Gaignieres (είκ. 9)1 2. Έκ των σχεδίων δε αυτών παρασυρθείς 
ίσως ό Michaelis, ό όποιος έδημοσίευσε τό πρώτον, ύπέθεσεν ότι κύγχαι εΰρίσκοντο

AE 1960 Ό μεσαιωνικός πύργος τού Παρδενώνος

Είκ. 8. Τό κεντρικόν τμήμα τοΰ δυτικού αετώματος τού Παρθενώνος κατά τό 
είς τόν Carrey άποδιδόμενον σχέδιον (1674) (Laborde).

είς άμφότερα τα αετώματα3 καί ότι είς αύτάς ΰπήρχον πιθανώς εικόνες αγίων4. Ταϋτα 
όμως είναι εντελώς άβάσιμοι είκασίαι, ούτε δε καί ή κατασκευή κογχών είς τήν θέσιν 
εκείνην θά ήδύνατο νά έχη καμίαν σκοπιμότητα. Τό μόνον βέβαιον είναι ότι είς τό 
μέσον περίπου τοΰ τυμπάνου τοΰ δυτικοΰ αετώματος είχεν άνοιγή, άγνωστον αν ευθύς 
με τήν μεταβολήν τοΰ Παρθενώνος είς εκκλησίαν ή κατά τούς κυρίως βυζαντινούς 
χρόνους, καί τοΰτο είναι, ώς θά ίδωμεν, πιθανώτερον, μέγα παράθυρον, τό όποιον

1 Υπάρχει ή πληροφορία ότι ό ζωγράφος, πού έσχε- 
δίασε τά γλυπτά, ό υποτιθέμενος Carrey, έκινδύνευσε 
νά καταστρέψη τούς οφθαλμούς του, διότι επί δύο μή
νας είργάζετο μακρόθεν έκ των κάτω, χωρίς ικρίωμα. 
Ομοντ, έ.ά. σ. 4, σημ. 6.

2 Τά δύο σχέδια παρά Ομοντ, έ. ά. πίν. XXV. 
Βλ. καί κείμενον, σ. 7

3 "Ο Michaelis έπίστευεν ότι όμοια κόγχη υπήρχε

καί είς τό ανατολικόν αέτωμα, βασισθείς είς τό σχέ 
διον τού Stuart (1753). Michaelis, έ. ά. πίν. είς 
τό τέλος τού κειμένου, είκ. 3. Είς τό σχέδιον όμως 
αύτό πρόκειται ασφαλώς περί συγχύσεως, διότι είς τήν 
άπεικόνισιν τού ίδιου αετώματος, τήν άποδιδομένην 
είς τόν Carrey, τοιαύτη κόγχη δέν σημειοΰται. 
Βλ. Ομοντ, έ. ά. πίν. I.

4 Michaelis, έ.ά. 50 καί λεύκωμα, πίν. 7,3.

2
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10 Άνδρέου Ξυγγοιτούλου ΑΕ 1960

άργότερον, κατά την μετατροπήν ί'σως τής εκκλησίας εις τζαμί, είχε φραχθή μέ πλίν
θους. Το μέγα τοΰτο παράθυρον σκοπόν ασφαλώς είχε νά φωτίση τον χώρον τον 
ευρισκόμενον κάτω τής δίκλινους στέγης τοϋ μνημείου καί άνω τών φατνωμάτων τοϋ 
δυτικοΰ πτερού, τοϋ όπισθοδόμου, ίσως δέ καί τοϋ δυτικοϋ διαμερίσματος τοϋ 
αρχαίου ναοϋ, τοϋ κυρίως δηλαδή Παρθενώνος, ό όποιος άπετέλει, ως γνωστόν, τον 
νάρθηκα τής χριστιανικής εκκλησίας.

Εις τί έχρησιμοποιήθη ό υπό τήν στέγην χώρος αυτός; Νομίζω δτι θά ήτο πολύ 
φυσικόν νά ύποθέσωμεν ότι οϋτος άπετέλεσε τό σκευοφυλάκων τής εκκλησίας, εις 
τό όποιον έφυλάσσοντο τά πολύτιμα ιερά σκεύη καί τά αναθήματα. Ταϋτα δέ, κατά

Είκ. 9. Τό δυτικόν αέτωμα τοϋ Παρθενώνος κατά σχέδιον τής Συλλογής Gaignieres (1674).

τούς βυζαντινούς τουλάχιστον χρόνους, ήσαν καί πολλά, ως φαίνεται, καί αξιόλογα, 
έπαυξηθέντα καί με εκείνα πού άφιέρωσεν, ώς θά ίδωμεν, ό Βασίλειος Β' ό Βουλγα- 
ροκτόνος, όταν τό 1018 έπεσκέφθη τάς ’Αθήνας, όλα δέ λεηλατηθέντα κατά τό 1204 
υπό τών Φράγκων κατακτητών \ Ή ΰπαρξις δευτέρου ορόφου ύπεράνω τού νάρθη- 
κος, εις θέσιν δηλαδή όχι ευκόλως προσιτήν, διά τήν φύλαξιν τών πολυτίμων αντικει
μένων τοΰ ναοϋ δεν είναι κάτι τό άσύνηθες. ’Αναφέρω προχείρως τήν Παναγίαν τών 
Χαλκέων Θεσσαλονίκης1 2, τό Δαφνί3, τον "Οσιον Μελέτιον εις τον Κιθαιρώνα4,

1 Βλ. Grkgorovius, έ'.ά. I. 975 κ. έξ. W. Miller, 
Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι. Μετάφρ. 
Σ. Λάμπρου, Άθήναι 1909-10, I, 55.

2 Δ. Ευαγγελιδη, 'Η Παναγία τών Χαλκέων, Θεσ
σαλονίκη 1954, πίν. Ια. Ότι πρόκειται περί σκευοφυ
λακίου καί όχι περί γυναικωνίτου, δεικνύει τό γεγο
νός ότι προς τό εσωτερικόν τοϋ ναοϋ υπάρχει μικρόν
μόνον παράθυρον, τό όποιον άλλωστε δέν αποκλείε
ται, όπως νομίζω, νά ήνοίχθη άργότερον. 'Η τομή 
τοϋ μνημείου εις τό ανωτέρω βιβλίον δέν είναι, ώς 
πρός τό σημεϊον αύτό, πολύ ακριβής. Όμοιον σκοπόν

έπλήρου, κατά τήν γνώμην μου, καί ό λεγόμενος γυ- 
ναικωνίτης εις τόν “Αγιον Στέφανον τής Καστοριάς, 
ό ονομαζόμενος καί Άσκηταριό, όπου μάλιστα υπάρ
χει καί μικρόν παρεκκλήσιον. ΑΒΜΕ 4, 1938, σ. 108-9, 
είκ. 74-76. ’Ανάλογα παρεκκλήσια υπάρχουν καί εις 
τον υπέρ τόν νάρθηκα όροφον τών άγιορειτικών μονών. 
Βλ. G. Millet, I,e monastere de Daphni, Paris 
1899, 59, σημ. 1.

3 Millet, Be monastere de Daphni, πίν. III.
4 Βλ. ABME, 5, 1939-40, σ. 80, είκ. 27, σ. 93, είκ. 40. 

ΓΙρβ. καί σ. 95.
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AE 1960 Ό μεσαιωνικός πύργος τού Παρθενώνος 11

την 'Αγίαν Σοφίαν τής Μονεμβασίας την Ευαγγελίστριαν τοΰ Μυστρά ! καί πολλά 
άλλα μνημεία3. Είναι δέ ό ύπεράνω τοΰ νάρθηκος δροφος οΰτος συνηθέστατος 
επίσης εις τά καθολικά των άγιορειτικών μονών καί εκείνων πού έκτίσθησαν εις 
βυζαντινούς χρόνους4, αλλά καί των μεταγενεστέρως ιδρυθέντων5, δπως καί των 
μονών τών Μετεώρων 6.

Ό Millet, προκειμένου περί τοΰ δευτέρου ορόφου τοΰ νάρθηκος εις τό Δαφνί, 
εΐχεν ορθότατα παρατηρήσει δτι οΰτος θά έχρησίμευεν ως σκευοφυλάκιον, ώς βι
βλιοθήκη καί άρχεΐον, ίσως δέ καί ώς κατοικία τού ηγουμένου 7. Την διά τον σκο
πόν δέ τούτον χρησιμοποίησιν τού υπέρ τον νάρθηκα ορόφου, τών «κατηχουμένων», 
διά την φύλαξιν δηλαδή τών πολυτίμων αντικειμένων, τών βιβλίων καί τού αρχείου, 
χωρίς βεβαίως την χρησιμοποίησιν του ώς κατοικίας τοΰ ηγουμένου, βλέπομεν συνε- 
χιζομένην καί κατά τούς μετά την άλωσιν χρόνους, ακόμη καί μέχρι σήμερον, εις τάς 
άγιορειτικάς καί τάς μετεωρικάς μονάς. Λόγοι δέ ακριβώς τοΰ σκοπού αυτού εις τά 
καθολικά τοΰ 'Αγίου ’Όρους καί τών Μετεώρων, τά ίδρυθέντα μετά την αλωσιν, ή 
εις τον άνω δροφον οδηγούσα κλΐμαξ έχει συνήθως την είσοδον μυστικήν, διά την 
προστασίαν τών εκεί φυλασσομένων πολυτίμων αντικειμένων από τάς πειρατικάς καί 
ληστρικός έπιδρομάς.

Ή κλΐμαξ λοιπόν ή εντός τοΰ πύργου τοΰ Παρθενώνος ώδήγει εις τον χώρον 
τον ύπεράνω τοΰ δυτικού πτερού καί τοΰ όπισθοδόμου-νάρθηκος, τον χρησιμοποιη- 
θέντα ώς σκευοφυλάκιον καί βιβλιοθήκην8. Ή κλΐμαξ δέ αύτή, ή διά τον σκοπόν 
τούτον κατασκευασθεΐσα, δέν αποτελεί εις τον Παρθενώνα μοναδικόν παράδειγμα. 
'Όμοιος πύργος μέ εντελώς όμοιας κατασκευής κλίμακα σώζεται καί είς τό Δαφνί, 
προσκολλημένος είς την βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ έξωνάρθηκος 9, είς θέσιν δη
λαδή παραπλησίαν εκείνης πού κατέχει ό πύργος τοΰ Παρθενώνος. Προκειμένου 
περί τοΰ πύργου τοΰ Δαφνιού, ό Millet είχεν έκφράσει τήν εικασίαν δτι οΰτος έφερεν 
ίσως άνω κωδωνοστάσιον 10. Μία τοιαύτη εικασία δέν είναι βεβαίως χωρίς κάποιαν

1 G. Millet, L’ecole grecque dans l’architec- 
ture byzantine, Paris 1916, σ. 113, είκ. 59.

2 G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, 
Paris 1910, πίν. 31, s.

3 Πολλά παραδείγματα υπερώου άνωθεν μόνον 
τοΰ νάρθηκος απαριθμεί ό Millet, L’ecole grecque, 
124, σημ. 2.

4 "Οπως είς τήν Λαύραν πρό τής άνακαινίσεως τοΰ 
1814, οπού ύπήρχεν ή βιβλιοθήκη, τό κελλίον τοΰ 
’Αθανασίου καί παρεκκλήσιον : G. Millet εν BCH 
29, 1905, 91 κ.έξ. ’Επίσης είς τήν Μονήν Βατοπεδίου 
κ.ά.

5 Μονή Διονυσίου κ.ά. Πρβ. Η. Brockhaus, Die 
Kunst in den Athos-Klostern, Leipzig 1891, 20.

6 Μονή Μεταμορφώσεως: Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ είς τήν 
ΕΕΒΣ 9, 1932, σ. 395, είκ. 13 καί σ. 403, είκ. 20· 
Μονή Άγιου Στεφάνου : Αυτόθι, σ 402, είκ. 19.

7 Millet, Daphni, 59. Εύρετήριον τών Μεσαιω
νικών Μνημείων τής 'Ελλάδος. Τεϋχ. Γ', Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ,

Μεσαιωνικά μνημεία τής πεδιάδος τών ’Αθηνών κλπ., 
Άθήναι 1933, 219.

8 Δέν αποκλείεται έκεΐ νά έφυλάσσετο καί ή βι
βλιοθήκη τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου, Βλ. Σ. Λάμπρου, 
Μικταί σελίδες, Άθήναι 1905, 408. Αί παρά τήν Αγίαν 
τράπεζαν δύο θήκαι, τάς όποιας αναφέρει ό Michaelis, 
έ. ά. σ. 47, σημ. 172, θά περιεΐχον ασφαλώς λειτουργικά 
βιβλία χρησιμοποιούμενα είς τάς ακολουθίας, Ή κυ
ρίως βιβλιοθήκη θά εύρίσκετο πρός ασφάλειαν είς τόν 
υπέρ τόν οπισθόδομον χώρον, δπως συνέβαινε καί είς 
τήν Λαύραν τοΰ Αγίου "Ορους, δπου είς τά κατηχού
μενα εύρίσκετο ή βιβλιοθήκη τοΰ Αθανασίου τοΰ 
Αθωνίτου. Βλ. Millet έν BCH 19, 1905, 91 κ. εξ.

9 Millet, Daphni, σ. 50, είκ. 24. Πρβ. καί πίν. VI, ι. 
Προχείρως καί είς τό Εύρετήριον τών Μεσαίων. 
Μνημ. τής Έλλ. τεΰχ. Γ', σ. 219, είκ. 291. Πρβ. καί 
ΜΠΑΡΛΑ, έ'. ά. σ. 11, είκ. 3.

10 Millet, Daphni, 58.
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12 Άνδρέου Ξυγγοποϋλου ΑΕ 1960

πιθανότητα ', τοΰτο όμως δεν αποκλείει τό ότι ή κυρία λειτουργία τοϋ πύργου με 
την έλικοειδή κλίμακα ήτο ή επικοινωνία με τον ύπεράνω τοϋ νάρθηκος όροφον.

Μετά τον καθορισμόν τοϋ σκοπού, τον όποιον εξυπηρετεί ό πύργος τοϋ Παρθε- 
νώνος, τον γενόμενον με πολλήν, όπως τουλάχιστον νομίζω, πιθανότητα, έρχόμεθα

εις τό ζήτημα τοϋ χρόνου τής οικοδομής του.
Ειδομεν ανωτέρω ότι ό πύργος έχει 

κτισθή εις την θέσιν παλαιοτέρου οικοδο
μήματος, επίσης χριστιανικού, τοϋ οποίου 
διεσώθησαν επί τού δαπέδου τά ίχνη θύ- 
ρας έχούσης μαρμάρινον θύρωμα. Τό πα- 
λαιότερον αύτό κτίσμα δεν αποκλείεται νά 
ήτο σύγχρονον μέ την μεταβολήν τού Παρ- 
θενώνος εις εκκλησίαν και νά έχρησίμευεν 
ϊσως ως Βαπτιστήριον. Δεν θά ήτο άπίθα- 
νον νά είκάσωμεν ότι τό παλαιοχριστιανι
κόν τούτο κτίσμα, αν ήτο πράγματι, ως 
ύποθέτομεν, τό Βαπτιστήριον, άχρηστον 
καταστάν κατά τούς μετά τήν Είκονομα- 
χίαν χρόνους, λόγω τού ότι είχε γενικώς 
επικρατήσει ό νηπιοβαπτισμός καί συνε
πώς τά ειδικά διά τήν βάπτισιν οικοδο
μήματα ούδένα πλέον είχον σκοπόν, τό 
παλαιοχριστιανικόν αύτό κτίσμα κατηδα- 
φίσθη καί τήν θέσιν του κατέλαβεν ό νύν 
σωζόμενος πύργος. ”Αν αί είκασίαι αύταί 
θεωρηθούν πιθαναί, θά ήδυνάμεθα νά 
παραδεχθώμεν ότι καί ή μετασκευή τοϋ 
χώρου τοϋ ύπεράνω τοϋ δυτικού πτερού 
καί τοϋ όπισθοδόμου εις σκευοφυλάκων, 
προς τό όποιον έφερεν ή εντός τού πύρ
γου κλΐμαξ, έγένετο κατά τούς κυρίως βυ
ζαντινούς χρόνους, μετά τήν περίοδον δη
λαδή τής Είκονομαχίας.

Διά τον χρόνον τής ίδρύσεως τοϋ πύρ
γου ένδειξιν κάπως ασφαλή μάς δίδουν τά 

επί τής βόρειας αυτού πλ,ευράς ολίγα λείψανα τοιχογραφιών, μέ τά όποια ήσχολήθην 1

1 Τήν εικασίαν αυτήν καθιστά δχι ϊσως πολύ πι
θανήν τό γεγονός ότι είς τήν στέγην τής βόρειας κε
ραίας τοϋ σταυροΰ είχε κτισθή κωδωνοστάσιον μέ πε
ταλόμορφα ανοίγματα. Βλ. τάς παλαιάς φωτογρα
φίας παρά Ο. Wur.FF, Das Katholikon von Hosios 
Lukas und verwandte byzantinische Kirchenbauten,

Είκ. 10. Λείψανα τοιχογραφιών επί τοϋ δυτικού 
τοίχου τοϋ όπισθοδόμου.

Berlin-Stuttgart 1903, σ.14, είκ. 11 καίπίν. V. ’Επίσης 
Γ. Λαμπακη, Χριστιανική αρχαιολογία τής Μονής 
Δαφνιού, Άθήναι 1889, 94 κ.εΐ. Τό κωδωνοστάσιον 
τούτο κατεστράφη τό 1891. Βλ. Γ. ΛΑΜΠΑΚΗ, ΉΜονή 
Δαφνιού μετά τάς έπισκευάς, Άθήναι 1899, 3.
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AE 1960 ■© μεσαιωνικός πύργος του Παρθενωνος 13

εις παλαιάν μελέτην μου λ Προσεκτική έξέτασις των λειψάνων αύτών πείθει δτι 
πρόκειται περί τμήματος μεγάλης συνθέσεως, ή οποία έκάλυπτε ολόκληρον την βο- 
ρείαν επιφάνειαν τοΰ πύργου. "Αν δέ σχετίσωμεν τάς μορφάς ταύτας μέ την έπ'ι τοΰ 
προς νότον τμήματος τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ όπισθοδόμου, παραπλεΰρως δηλαδή τοΰ 
πύργου, παράστασιν τής Θεοτόκου μεταξύ θύο ’Αγγέλων σεβιζόντων καθημένης επί 
θρόνου καί κρατούσης το Βρέφος εις τα γόνατα (είκ. 10)2, θά καταλήξωμεν εις τό 
συμπέρασμα ότι ή μεγάλη αυτή σύνθεσις ήτο ή Δευτέρα παρουσία, ή οποία έκάλυ- 
πτεν ολόκληρον τήν προς δυσμάς επιφάνειαν τοΰ τοίχου τοΰ όπισθοδόμου, έξετείνετο 
δέ καί επί τής βόρειας π?ιευράς τοΰ πύργου. Αί επί τοΰ πύργου μορφαί (είκ. 11), εξε
ταζόμενοι εις συνδυασμόν προς τήν επί τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ σηκού Θεοτόκον 
βρεφοκρατοΰσαν μεταξύ των δύο 
’Αγγέλων (είκ. 10), δεικνύουν σαφώς 
ότι ανήκουν εις τό τμήμα τής Δευ
τέρας παρουσίας τό είκονίξον τήν 
Κόλασιν. Τούτο έπιβεβαιοΰται από 
τήν παραβολήν προς άναλόγους πα
ραστάσεις τής Δευτέρας παρουσίας, 
πού ανήκουν εις τον 11ον καί τον 
120ν αιώνα3. Αί εις τήν βορείαν 
oxpiv τοΰ πύργου διακρινόμεναι μορ
φαί μέ ίκετευτικώς τεταμένος χεΐ- 
ρας ανήκουν οΰτω εις άμαρτωλούς 
ευρισκομένους εις τήν Κόλασιν, 
όπως δεικνύουν ανάλογοι παραστά
σεις εις τοιχογραφίας τοΰ 13ου καί 
τοΰ 14ου αίώνος άρχομένου4. Ή 
μορφή τέλος, ή ξωηρώς κινουμένη

/ /"!

Είκ. 11. Λείψανα τοιχογραφιών έπ'ι τοΰ βορείου 
τοίχου τοΰ πύργου.

προς αριστερά καί φέρουσα τάς χεΐρας προς τά

1 ΑΕ 1920, σ. 46, είκ. 15.
2 Αυτόθι, σ. 40, είκ. 14.
3 Βλ. π.χ. τόν κώδ. gr. 74 τής Έθν. Βιβλιοθή

κης των Παρισίων : Η. Ομοντ, Evangiles avec 
peintures byzantines du Xle siecle, Paris 1908, I, 
πίν. 41. Επίσης τάς δύο εικόνας τής Μονής Σινά: 
Γ. καί Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Εικόνες τής Μονής Σινά, Ι,’Αθή- 
ναι 1956, είκ. 150, 151. Είναι αληθές ότι εις όλας τάς, 
εις εμέ τουλάχιστον, γνωστάς παραστάσεις τής Δευτέρας 
παρουσίας ή Θεοτόκος εις τόν Παράδεισον ουδέποτε 
είκονίζεται μέ τό Βρέφος, άλλ’ έχει τάς χεΐρας πρό τοΰ 
στήθους εις σχήμα δεήσεως. Ή έξαίρεσις όμως, ή 
παρατηρούμενη εις τήν τοιχογραφίαν τοΰ Παρθενωνος, 
εξηγείται άπό μίαν μικρογραφίαν τοΰ κώδ. 1162 τής 
Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού άνήκοντος εις τόν 12ον 
αιώνα καί περιέχοντος 'Ομιλίας τοΰ ’Ιακώβου εκ τής 
Μονής Κοκκινοβάφου : C. Stornajoi.o, Miniature 
delle Omilie di Giacomo monaco (cod. Vatic, gr. 
1162)... (Codices e Vaticanis selecti... Series minor I),

Roma 1910, πίν. 20. ’Εκεί ή Παναγία κάθηται επί 
θρόνου μέ τό Βρέφος, εκατέρωθεν δέ είκονίζονται εξ 
"Αγγελοι, έκ των οποίων οί τέσσαρες σεβίζοντες. Τήν 
Θεοτόκον ικετεύουν οί κάτωθεν ευρισκόμενοι δίκαιοι. 
Τά δένδρα τά πληροΰντα τό βάθος τής είκόνος δει
κνύουν σαφώς ότι ή σκηνή εκτυλίσσεται εις τόν Πα
ράδεισον. Δύναται, νομίζω, νά θεωρηθή βέβαιον ότι 
ό ζωγράφος τοΰ Παρθενώνος έχρησιμοποίησε διά τήν 
παράστασιν τής Παναγίας εις τόν Παράδεισον πρότυ
πον άνάλογον μέ τήν μικρογραφίαν τοΰ Βατικανού κώ
δ ικος.

4 Π.χ. Κάρς κιλισέ Καππαδοκίας (1212): G. DE 
Jerphanion, Les eglises rupestres de Cappadoce, 
3ov λεύκωμα, πίν. 146, ι. Σοπότσανη Σερβίας (περί τό 
1265): G. Μιι.ι.ετ, La peinture du moyen age 
en Yougoslavie. Fasc. II. Album presente par 
A. Froeow, Paris 1957, πίν. 23, 2. Μυστράς, Μητρό- 
πολις (περί τό 1310) : Mieeet, Monuments byzan- 
tins de Mistra, πίν. 81,2.
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14 Άνδρέου Ξυγγοπουλου ΑΕ 1960

όπίσω, δύναται νά σχετισθή μέ την άνάλογον, την είκονίζουσαν ένα των τιμωρούμε
νων, εις την τοιχογραφίαν τής Ντέτσανης (1327-30) τής Σερβίας *.

Οΰτω άποδεικνύεται κατά τρόπον, νομίζω, απολύτως θετικόν δτι αί επί τού βο
ρείου τοίχου τοϋ πύργου τοιχογραφίαι είναι σύγχρονοι προς τάς επί τής δυτικής 
δψεως τοϋ τοίχου τού σηκού, αφού ανήκουν εις την ιδίαν σύνθεσιν. Αί τοιχογραφίαι 
δέ αύταί τοϋ όπισθοδόμου είναι ασφαλώς τής ιδίας εποχής μέ τάς εντός τού ναού 
σωζομένας 2.

Την διά τοιχογραφιών διακόσμησιν τοϋ ΙΙαρθενώνος εις την παλαιάν μελέτην 
μου έχρονολόγησα από τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 12ου αίώνος καί την άπέδωκα εις 
τάς περί τοϋ καλλωπισμού τού ναού φροντίδας τού τελευταίου προ τής Φραγκοκρατίας 
ορθοδόξου μητροπολίτου ’Αθηνών, τού περίφημου Μιχαήλ Χωνιάτου (1175-1205)3. 
’Έκτοτε ή κατ’ έπανάληψιν έξέτασις τών λειψάνων τών τοιχογραφιών τούτων 
ένίσχυσεν έ'τι μάλλον την χρονολόγησιν εκείνην.

Καταλήγομεν οΰτω είς τό συμπέρασμα δτι ό πύργος είναι παλαιότερος τού τε
λευταίου τετάρτου τοϋ 12ου αίώνος, οπότε είκονίσθη επί τής βόρειας πλευράς του 
τμήμα τής Δευτέρας παρουσίας.

Πότε δμως έκτίσθη ούτος καί πότε μετεποιήθη ό ύπεράνω τού δυτικού πτερού 
καί τού όπισθοδόμου χώρος είς σκευοφυλάκιον, προς τό όποιον έ'φερεν ή εντός τοϋ 
πύργου κλϊμαξ;

Έπιστεύθη τελευταΐον δτι ό πύργος έκτίσθη κατά τον 12ον αιώνα, ολίγον προ 
τοϋ 1175, ϊνα χρησιμεύση ως κωδωνοστάσιον 4. Ή εικασία αυτή προήλθε κατ’ανα
λογίαν ίσως προς τον εντελώς δμοιον πύργον μέ την έλικοειδή κλίμακα τοϋ Δαφνιού. 
Ό πύργος τού Δαφνιού είναι ασφαλώς σύγχρονος μέ τον έξωνάρθηκα, ό όποιος έκτί
σθη κατά τον 12ον αιώνα.

Οΰτω, συμφώνως προς τ’ ανωτέρω, θά πρέπη νά τοποθετήσωμεν την ΐδρυσιν 
τού πύργου, συνεπώς δέ καί την διαμόρφωσιν τού σκευοφυλακίου είς την μεταξύ τού 
τέλους τής Είκονομαχίας (843) καί τών αρχών περίπου τοϋ 12ου αίώνος περίοδον.

"Οτι είς χρόνους παλαιοτέρους τής υπό τού Μιχαήλ Χωνιάτου γενομένης άνα- 
καινίσεως τών τοιχογραφιών τοϋ ναού, τών όποιων σώζονται τά λείψανα, εΐχον έκτε- 
λεσθή έργασίαι είς τον χριστιανικόν Παρθενώνα δύναται νά θεωρηθή απολύτως βέ
βαιον. "Οπως είς τήν παλαιάν περί τών τοιχογραφιών τούτων μελέτην μου εΐχον ση
μειώσει, κάτω τοϋ νύν ύπάρχοντος στρώματος διακρίνονται, είς τό προς δυσμάς 
άκρον τοϋ νοτίου τοίχου τού σηκού, τά ίχνη παλαιοτέρας παραστάσεως, αί κατακό- 
ρυφοι δηλαδή πτυχαί τοϋ ένδύματος άγιου, τάς οποίας διακόπτει ή όριζοντία οδον
τωτή ταινία, ή άνήκουσα είς τό δεύτερον στρώμα 5. Τής παλαιοτέρας δέ αυτής δια-

1 Ο. Bihaiji-Merin, Fresques et icones, Miin- είς τούς ορθοδόξους. Τούτο διά πολλούς λόγους δέν 
chen 1958, είκ. 62. νομίζω πιθανόν.

2Ό κ. Σωτήριου (Εύρετήριον. Τεϋχ. Α', 39, σημ. 2) 3 ΑΕ 1920, 50.
τήν δλην τοιχογραφίαν τής Δευτέρας παρουσίας θεω- 4 ΜΠΑΡΛΑ, ε. ά. 42.
ρεΐ μεταγενεστέραν τής εντός τοϋ ναού διακοσμήσεως 5 ΑΕ 1920, σ. 39 [καί είκ. 2. Ή οδοντωτή ταινία
καί εκφράζει τήν γνώμην δτι αυτή εγινε πιθανώτατα σώζεται καί είς τήν βορείαν πλευράν. Βλ. αυτόθι 
κατά τό μικρόν διάστημα 1450-1451, κατά τό όποιον σ. 43, είκ. 11 καί σ. 45, είκ. 13. 
λέγεται δτι ό Παρθένων άπεδόθη υπό τών Τούρκων
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κοσμήσεως έσώθησαν ίχνη καί εις την έξωτεριχην πλευράν τοΰ δυτικοϋ τοίχου τοΰ 
σηκοΰ, εκεί δηλαδή, δπου έζωγραφήθη κατόπιν, επί των ημερών τοΰ Μιχαήλ Χωνιά- 
του, ή Δευτέρα παρουσία. Πράγματι, ολίγα εκατοστά τοΰ μέτρου ύπεράνω τοΰ ζω- 
γραφημένου τόξου, πού πλαισιώνει την Θεοτόκον βρεψοκρατοΰσαν μεταξύ των δύο 
’Αγγέλων, διακρίνονται τά λείψανα μεγάλων διαστάσεων κεψαλής, ή οποία είκονίζει 
ασφαλώς τον Ίησοΰν, δπως δεικνύει ή κατά τό δεξιόν μέρος εντός τοΰ φωτοστεφάνου 
κεραία τοΰ σταυροΰ (είκ. 10) \ Ή κεφαλή αυτή δύναται νά θεωρηθή άπο?ιύτως βέβαιον 
δτι δεν είναι σύγχρονος με τήν ύποκάτωθεν παράστασιν τής Παναγίας, ή δποία θά 
έκάλυπτε μέγα μέρος άπό τό σώμα τοΰ Ίησοΰ. Ούτε δέ και ή μορφή τοΰ Χριστού θά 
είχε τήν θέσιν της εις τό μέρος αυτό τής Δευτέρας παρουσίας, εις τάς γνωστάς παρα
στάσεις τής οποίας ούδαμοΰ, αν δεν άπατώμαι, υπάρχει. Τέλος καί ό τρόπος σχεδιά- 
σεως τής μορφής αυτής τοΰ Ίησοΰ είναι καταφανώς διάφορος τής παραστάσεως τής 
Θεοτόκου, δεικνύων ελευθερίαν χειρός πολύ μεγα?αιτέραν εκείνης, με τήν οποίαν 
έχουν σχεδιασθή ή Παναγία καί οί εκατέρωθεν αυτής "Αγγελοι. ’Ανάγκη λοιπόν νά 
παραδεχθώμεν δτι ή κεφαλή αυτή τοΰ Ίησοΰ, ή οποία δεν είναι δυνατόν νά γνωρί- 
ζωμεν ποιας είκονογραφικής συνθέσεως άπετέλει μέρος, είναι ασφαλώς σύγχρονος με 
τά εις τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ σηκοΰ ίχνη τής παλαιοτέρας διακοσμήσεως τοΰ 
ναοΰ, τής γενομένης εις εποχήν προγενεστέραν των χρόνων τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου.

Κατά τήν διάρκειαν λοιπόν τών παλαιοτέρων αυτών εργασιών, οπότε έγένετο 
καί ή διακόσμησις τοΰ ναοΰ διά τοιχογραφιών, ίσως λόγω τής καταστροφής τής πα
λαιοχριστιανικής είκονογραφήσεως κατά τήν Είκονομαχίαν 2, πρέπει νά ύποθέσωμεν 
δτι διεμορφώθη καί ό υπέρ τό δυτικόν πτερόν καί τον οπισθόδομον χώρος εις σκευο- 
φυλάκιον καί δτι συγχρόνως έκτίσθη καί ό πύργος με τήν εις αυτό οδηγούσαν κλί
μακα.

Τά δρια τών δύο καί ήμίσεος περίπου αιώνων, εντός τών οποίων δέον νά τοπο
θετηθούν αί έργασίαι αύταί, εύρίσκονται βεβαίως εις μεγάλην μεταξύ των άπόστασιν. 
Κατά τό εύρύτατον αυτό χρονικόν διάστημα εις τήν λίαν σκοτεινήν ιστορίαν τών 
’Αθηνών εν μόνον σπουδαΐον γεγονός άναφέρεται, ή κατά τό έ'τος 1018 έπίσκεψις 
τοΰ αύτοκράτορος Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου3. Θά ήτο δυνατόν νά συνδυά- 
σωμεν τήν έπίσκεψιν αυτήν τοΰ αύτοκράτορος με τάς εργασίας τάς γενομένας εις τον 
Παρθενώνα; Αί πηγαί αί άναφέρουσαι τήν έπίσκεψιν τοΰ Βουλγαροκτόνου εις τάς

1 Τήν κεφαλήν αυτήν, λόγφ τοΰ ϋψους πού εύρί- 
σκεται καί τής άμυδρότητός της, δέν τήν εΐχον παρα
τηρήσει παλαιότερον καί διά τοΰτο δέν τήν ανα
φέρω εις τήν περί τών τοιχογραφιών τοΰ ΙΙαρθενώνος 
μελέτην μου. Τήν ϋπαρξίν της μοΰ κατέστησε γνωστήν 
ή Δίς Ά. Βασιλάκη, ή έποπτεύουσα τήν υπό τής 'Ομάδος 
Έρεύνης τών Βυζαντινών Τοιχογραφιών τοΰ Βασιλι
κού Ιδρύματος Μελετών γινομένην φωτογράφησιν, 
τήν διέκρινα δέ σαφώς επί τής ληφθείσης φωτογρα
φίας, άπό τήν όποιαν έγινε καί τό εδώ παρατιθέμε
νο ν σχέδιον. Τήν Δδα Βασιλάκη επιθυμώ καί άπό τήν 
θέσιν αυτήν νά ευχαριστήσω θερμότατα διά τήν πο
λύτιμον ύπόδειξίν της. Τό ενταύθα παρατιθέμενον

σχέδιον δεικνύει καί τήν ακριβή θέσιν τής κεφαλής 
τοΰ Ίησοΰ έν σχέσει μέ τήν παράστασιν τής Θεοτό
κου, επίσης δέ καί τήν μεταξύ αυτών άπόστασιν, κα
θώς καί τήν άναλογίαν μεγέθους.

2 Καί ό LabordE έν RA 1847 I, 55, σημ. 4, δια
τυπώνει τήν εικασίαν οτι αί παλαιότεραι τοιχογρα- 
φίαι κατεστράφησαν υπό τών είκονομάχων, άντικατα- 
σταθεΐσαι μέ τάς σωζομένας, αί όποΐαι νομίζει δτι 
έγιναν επί Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου. Τήν 
ύπαρξιν δμως τοΰ παλαιοτέρου στρώματος, τό όποιον 
επί τών ήμερών του θά διεκρίνετο άσφαλώς καλλίτε- 
ρον, δέν φαίνεται νά είχε παρατηρήσει.

3 Βλ. Gregorovius, έ. ά. I, 229 κ. εξ.
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’Αθήνας δεν μας παρέχουν δυστυχώς πολλάς λεπτομέρειας. Περιορίζονται αύται μό
νον είς την πληροφορίαν ότι ό αύτοκράτωρ ηύχαρίστησε την Θεοτόκον, εις τον Παρ
θενώνα βεβαίως, διά τάς νίκας, πού τοΰ έ'δωκεν, επίσης δέ ότι έκόσμησε τον ναόν με 
πολλά λαμπρά καί πολυτε?ιή αναθήματα1.

Παλαιότεροι ιστορικοί άπέδιδον είς την γενναιοδωρίαν τοΰ Βασιλείου την δι’ 
εικόνων διακόσμησιν τοΰ ναοΰ 2, ό δέ Laborde έταλαντεΰετο μεταξύ δυο υποθέσεων, 
άν δηλαδή ή διακόσμησις τοΰ ναοΰ έγινε διά την έπικειμένην επίσκεψιν τοΰ βασιλέως 
ή άν αύτη οφείλεται είς την γενναιοδωρίαν του 3. Καί περί μεν τών τοιχογραφιών 
όλαι αύταί αί είκασίαι δεν εύσταθοΰν πλέον, διότι ή άνανέωσις τής διακοσμήσεως, 
τής σήμερον σωζομένης, έγινεν, ως εΐδομεν, κατά τό τελευταΐον τέταρτον τοΰ 12ου 
αίώνος. ΙΙροκειμένου όμως περί τής παλαιοτέρας τοιχογραη/ήσεως τοΰ ναοΰ, ίχνη τής 
οποίας διακρίνονται, όπως παρετηρήσαμεν, είς την νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ ναοΰ 
καί είς την εξωτερικήν ό\[πν τοΰ τοίχου τοΰ σηκοΰ, όπως καί περί τών εργασιών με
τατροπής τοΰ υπέρ τό δυτικόν πτερόν καί τον οπισθόδομον χοίρου είς σκευοφυλά-

λονται ίσως είς τήν γενναιόδωρον έπιχορήγησιν τοΰ Βασιλείου δέν θά ήδύνατο, νο
μίζω, νά θεωρηθή εντελώς απίθανος. Δέν αποκλείεται δηλαδή ό αύτοκράτωρ, εύγνω- 
μονών τήν Θεοτόκον διά τάς νίκας του κατά τών Βου?ιγάρων, νά μή περιωρίσθη μό
νον είς τά υπό τών πηγών άναφερόμενα πολλά λαμπρά καί πολυτελή αναθήματα, εκ
κλησιαστικά δηλαδή σκεύη προερχόμενα ίσως, όπως υποθέτει ό Gregorovius 4, άπό 
τά βουλγαρικά λάφυρα τής Άχρίδος. Είναι πολύ πιθανόν ότι ούτος έπεχορήγησε καί 
τάς είς τό μνημεΐον άναγκαιούσας έπισκευάς καί διαρρυθμίσεις, όπως καί τον καλ
λωπισμόν αυτού διά νέων τοιχογραφιών, εκείνων δηλαδή, πού αποτελούν σήμερον τό 
παλ,αιότερον στρώμα τοιχογραφιών καί αί όποΐαι αντικατέστησαν ίσως τάς υπό τών 
είκονομάχων καταστραφείσας.

Συνοψίζοντες όσα έξεθέσαμεν ανωτέρω διά μακρών, παρατηροΰμεν ότι ό κατά 
τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ όπισθοδόμου τοΰ Παρθενώνος σωζόμενος πύργος, δια
δεχθείς παλαιοχριστιανικόν είς τήν θέσιν αύτήν ύπάρχον κτίσμα, πιθανώς Βαπτι
στή ριον, ύπήρχεν ήδη κατά τό τελευταΐον τέταρτον τοΰ 12ου αίώνος, οπότε έγιναν 
αί επ’ αυτού τοιχογραφίαι, έκτίσθη δέ πιθανώτατα κατά τάς άρχάς τοΰ 11ου αίώνος, 
εύθύς μετά τήν κατά τό έτος 1018 έπίσκεψιν τοΰ αύτοκράτορος Βασιλείου Β' τοΰ 
Βουλγαροκτόνου είς τάς ’Αθήνας. Ό πύργος ούτος ασφαλώς δέν έκτίσθη διά νά 
χρησιμεύση ώς κωδωνοστάσιον. Ή εντός αυτού έλικοειδής κλΐμαξ ώδήγει είς τον 
χώρον τον ύπεράνω τοΰ δυτικού πτερού καί τοΰ όπισθοδόμου τοΰ αρχαίου μνημείου, 
ό όποιος είχε διαμορφωθή είς σκευοφυλάκιον καί βιβλιοθήκην, άνοιγέντος διά τον 
φωτισμόν του μεγάλου παραθύρου είς τό τύμπανον τοΰ δυτικοΰ αετώματος τοΰ ναοΰ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
1 ΓΛΥΚΑΣ, (Bonn) IV, ο. 578 κ. έξ.:.. εν Άδήναις 3 Αδήνας άφίκετο, δύσων τή δεοτόκω τα χαριστήρια’ και 

γενόμενος, και τα τής νίκης ευχαριστήρια τή δεοτόκφ άπο- αναδεμένος τω ναώ πολλά και πολυτελή επανέζευξεν είς τήν 
δούς, και άναδήμασι πολλοις λαμπροΐς και πολυτελέσι κο- ύπερκειμένην τών πόλεων, 
σμήσας τον ναόν, ύπέστρεψεν είς Κωνσταντινουπολιν. Παν- 2 GREGOROVIUS, ε. ά. I, 232. 
ομοιοτΰπως καί είς τον Κεδρηνον (Bonn), Β', 475. 3 Laborde έν RA 1847 I, 55, σημ. 4.
ΖΩΝΑΡΑΣ (Bonn), τόμ. Ill, XVII. 9, σ. 566:. . . είς 4 5Έ. ά. 233.
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