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ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΕΛΓΙΝΟΥ

Θησαυρούς αιωνιότητας άρπαξε ο Σκωτσέζος, αλλά σας έδωσε το ρολόι,
που δείχνει πιστά το λεπτό αντί για τις χιλιετηρίδες.
Κοιτάξτε προς τα πάνω, Έλληνες, μήπως είναι ώρα ν  ̓απαιτήσετε πάλι,
ό,τι η μεγαλοφυΐα του Φειδία δεν δημιούργησε για τη Βρεταννία.

Ο Πύργος του Ελγίνου και ο πίνακας που σώθηκε με την επιγραφή: Β. Χ. Πετράκος,
«Ἰδεογραφία», Ἀρχαιολογικὴ  Ἐφημερίς (1987), σ. 138.

 Πύργος του λόρδου Ελγίνου: Ο λόρδος Ελγίνος, γνωστός λόγω της αρπαγής των έργων τέχνης από την Ακρόπολη, χάρισε 
το 1811 στους Αθηναίους ένα ρολόι. Αυτοί έχτισαν το 1814 στην αγορά της πόλης έναν πύργο, στον οποίο εντοιχίστηκε 
το ρολόι του. Μετά την καταστροφή του ρολογιού κατά την επανάσταση, χάρισε στους Αθηναίους ο βασιλιάς Λουδοβίκος 
της Βαυαρίας ένα νέο ρολόι, που τοποθετήθηκε στην ίδια θέση. Στο πνεύμα του Έλλισσεν είχε γράψει ήδη το 1817 άγγλος 
περιηγητής για το ρολόι του Ελγίνου ένα σκωπτικό επίγραμμα σε αρχαία ελληνική γλώσσα:

 «Δῶρον Ἀθηναίοις ἐπίτηδες ἔδωσε κάκιστος, / Κλέπτης ὃς σεμνᾶς δῶμ᾽ ἐσύλησε θεᾶς, / Τοῦ γὰρ ἀναιδείας αἰώνιον ἐστὶ 
τροπαῖον / Πύργος, ὅπου στήκει σήματα λαμπρὰ χρόνου· / Ὡρῶν γὰρ ποσάκις λιγύφθογγος ἀκούεται αὐδή, / Δή τότ᾽ 
ἀναμνήσει ἔργ᾽ ἀθέμιτα Σκότου. αωιζ´».

 Το παραθέτουμε και σε νεοελληνική μετάφραση: «Δῶρο στοὺς Ἀθηναίους ἀπὸ πονηρία ἔδωσε ὁ κάκιστος / κλέπτης, ὁ ὁποῖος 
τῆς σεπτῆς θεᾶς τήν κατοικία σύλησε· / τῆς ἀναισχυντίας του αἰώνιο τρόπαιο εἶναι / ὁ πύργος ὅπου εἶναι ἱδρυμένα τὰ λαμπρὰ 
σημάδια τοῦ χρόνου·/ ὅσες φορές ἀκούγεται ὁ γλυκὸς ἦχος τῶν ὡρῶν / τόσες θὰ θυμίζει τὰ ἀνόσια ἔργα τοῦ Σκότου. 1817».

 (Το πρωτότυπο και τη μετάφραση βλ. Πετράκος, «Ρολόγια τῆς Ἀθήνας», σ. 68), Ο Πύργος του Ελγίνου, όπως και όλη η αγορά, 
έπεσε θύμα πυρκαγιάς το 1884 (Πετράκος, ό. π., σ. 67). Την εδώ δημοσιευόμενη φωτογραφία του πύργου και της λατινικής 
επιγραφής, η οποία μαρτυρεί το όνομα του δωρητή και το έτος οικοδόμησης του πύργου, χρωστούμε στο δημοσίευμα του 
Β. Χ. Πετράκου, «Ἰδεογραφία τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας». Όπως αναφέρει ο Πετράκος, η σπασμένη μαρμάρινη επιγραφή 
και κομμάτια του ρολογιού του Λουδοβίκου έχουν διασωθεί και βρίσκονται στο Μουσείο της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας. Βλ. Πετράκος, «Ἰδεογραφία», σ. 138–139· του ιδίου, «Ρολόγια τῆς Ἀθήνας», σ. 67–68. (Στη φωτογραφία υψώνεται 
ο Πύργος του Ελγίνου στο βάθος, ενώ επάνω δεξιά φαίνεται ένα μέρος του Πύργου των ανέμων).

Στ. 4:  Φειδίας: Ο περίφημος γλύπτης και δημιουργός των άνω (σ. 26) μνημονευομένων αγαλμάτων της θεάς Αθηνάς στην 
Ακρόπολη και του πατέρα των θεών Δία στην Ολυμπία συμμετείχε και στη δημιουργία των γλυπτών του Παρθενώνα.


