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ΦΑΙΣΤΟΣ "Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ; 

ΠΕΡΙ ΜΙΑΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΝ ΤΟΥ MALTEN 

Etc Jahrbuch (27) 1912 σ. 246 6 Malten είς το περισπούδαστον άρθρον του «He-
phaistos» θεωρεί τον "Ηφαιστον καθ" ολοκληρίαν ελλείποντα έκ Κρήτης. Κατ* αυτόν §ν 
μεμονωμένον ίχνος είναι άπατηλόν. Ό Παυσανίας (') (8.53.5) παραθέτει έκ του Κιναίθω-
νος είς γενεαλογικήν άκολουθίαν τά ονόματα Κρής, Τάλως, "Ηφαιστος, Ραδάμανθυς, 
Γόρτυς ( : Κιναίθων δέ έν τοις ε"πεσιν έποίησεν (ώς) Ραδάμανθυς μέν 'Ηφαίστου, "Ηφαι
στος δέ εΐη Τάλω, Τάλων δέ είναι Κρητος παΐδα. ol μέν δή Ελλήνων λόγοι διάφοροι 
τα πλέονα καΐ ούχ ήκιστα έπί τοις γένεσιν είσί»·) Έν μέσω των αυτοχθόνων Κρητών ό 
θεός "Ηφαιστος ευρίσκεται είς πλήρη μόνωσιν. Μία μικρά τροποποίησις συνάγει τον 
μόνον κατηριθμημένον έπώνυμον της Κρητικής πόλεως Φαΐστον. Ουδεμία μαρτυρία 
συγγραφέως, ουδέν θεοφόρον όνομα, ουδείς λίθος, ουδέν νόμισμα ύποδηλουν άλλως τον 
θεόν έπί της νήσου. 

ΚαΙ είς Jahrbuch (28) 1913 cElysion und Rhadamanthys» σ. 36: ΆντΙ του Ηφαί
στου είς αυτήν τήν γενεαλογίαν επειδή οδτος μεταξύ δλων αυτών τών Κρητών εορίσκε. 
ται μόνος, έπί της Κρήτης 5έ καθ' ολοκληρίαν ελλείπει εγκαθιστώ τον έπώνυμον της 
πόλεως Φαιστού. Ή ύπόθεσις αοτη έπιβεβαιουται έκ της πλευράς της Ραδαμάνθυος· ό 
Ραδάμανθυς λαμβάνει πατέρα καΐ υίόν επωνύμους δύο Κρητικών πόλεων, αϊ όποΐαι 
ευρίσκονται αμέσως μεταξύ των είς γειτνίασιν. Μία γενεαλογία περαιτέρω ονομάζει γο· 
νεΐς του Ραδαμάνθυος τον Λύκαστον καΐ τήν "Ιδην (Σχολ. Εύριπ. Ρήσ. 28), Ή οροσειρά 
της "Ιδης ύψουται βορείως του δνομασθέντος τόπου. Είς τους πρόποδάς της κείται ή Λύ" 
καστος. Ή περιοχή σεβασμού της κυριαρχίας του Ραδαμάνθυος τάσσεται κατά ταύτα 
έπί της νοτίας μέσης Κρήτης. Είς το άντίστοιχον βόρειον τρίτον, είναι ό αδελφός του 
Ραδαμάνθυος Μίνως κύριος, είς Κνωσόν. 

Ή γνώμη τοΟ Malten έγένετο δεκτή ύπό επιστημόνων, οοτως ό αρθρογράφος της 
RE (λ. Talos IVA- 2081) παρατηρεί : «δτι είς τον "Ηφαιστον ή γενεαλογία αοτη δέν δύ
ναται ν' άνήκη 2χει ορθώς αναγνωρίσει ό Malten καΐ Ιγραψεν αντί 'Ηφαίστου Φαιστός. 

"Οπωσδήποτε είς τάς μετά τήν δημοσίευσιν τών άρθρων του Malten εκδόσεις του 
Παυσανίου δέν Εχει είσαχθή ή διόρθωσις. ΕΙδομεν είς τήν γενεαλογίαν του Κιναίθωνος 
ώς γενάρχην τον έπώνυμον της Κρήτης Κρήτα. Προγενεστέρα του 1912 δκδοσις του 
Παυσανίου οπό Hitzig Bluemner (Lipsiae 1907) σχολιάζουσα τήν διαδοχήν του Κιναίθω-
νος λέγει : «"Ηφαιστος δέ εΤη Τάλω, επειδή τό πυρ κατάγεται έκ του ουρανού κατά 
τον "Ομηρον Ω 338 ονομάζεται υίός του Διός («φίλος υ1ός>) ' επίσης Τάλως (Ισως σχε-
τιζόμενον μέ τό "Αττικόν Τάλως=Κάλως είναι κατά τον Ήσύχιον δ ήλιος (ταλώς" ό 
ήλιος)" οθεν Ζευς Ταλλαίος ό ώς Ζευς λατρευόμενος ηλιακός θεός Ιδ. Preller — Robert 
σ. 137 . . . ». 

1) "Εκδοσις σειράς Loeb οπό Jones 1955 «Βιβλιοθήκης «Παπόροο> 'Αριθμ. 210, Hau-
σανίοο 'Αρκαδικά, Άρχαΐον κείμενον, Μετάφρασις — σημειώσεις *Α. Παπαθεοδώροο, έν 'Αθή
ναις 1955. 
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At ππγαΐ(') ομιλούν nspl t a j Τάλω ώ ; περί χαλκού άνδρας. Έ ν Tfj προσπαθείς 
είσδύσίως είς τήν μυθολονικήν σκέριν της γενεαλογίας τοΟ Κιναίθωνος, δέν θα προ 
σιδίαζε χαλκοΰς άνήρ να έμπνευση είς τον υίόν του ώς προκειμένου περί τοΟ 'Ηφαίστου 
τήν τέχνην της ενασχολήσεως περί το πυρ καΐ τήν κατεργασίαν των μετάλλων ; "Αλ
λωστε 6 επώνυμος της Κρήτης Κρής ήτο πατήρ του χαλκού Τάλω καί πάππος του ενα
σχολούμενου περί το πυρ καί τα μέταλλα 'Ηφαίστου, ώς ή Κρήτη υπήρξε το κατ' έξο 
χήν καίοικητήριον μεταλλουργών <ol πρώτοι τέχνη πολυμήτιος "Ηφαίστοιο | εδρον έν 
οορείησι νάπαις Ιόν τι σίδηρον | ές πΟρ τ* ^νεγκαν, καί άριπρεπές έργον δδειξαν» (Scho-
lia Vetera in Apollonium Phodium, Lipsiae 1813 στ, 1131 κ. έξ.) ώς λέγεται προκειμέ 
νου περί τών Κρητών (') Ίδαίων Δακτύλων, ταυτιζομένων υπό του Παυσανίου ( 5 . 7 . 6 ) 
προς τους Κουρήτας. ΟΙ Τελχΐνες επίσης πρώτοι έπενόησαν χώνευσιν χαλκού καί σιδή
ρου (ώνομάσθησαν οΰτως ϊσως «παρά τήν τήξιν» "Ησύχιος). 

Καί κατά Στράβωνα (10,465) τών μέν τους αυτούς τοις Κουρήσι τους Κορυβαν-
τας καί Ίδαίους δακτύλους καί Τελχίνας άποφαινόντων, τών δέ συγγενείς αλλήλων καί 
μικράς τινάς αυτών προς αλλήλους διαφοράς διαστελλομένων». "Ολόκληρος ή ανωτέρω 
χορεία ήτο γνώστης της εξορύξεως, δια πυρός τήξεως, κατεργασίας τών μετάλλων. 

Είς μίαν νήσον ή οποία σχετίζεται προς τον μυθικόν κόσμον τών τεχνιτών, έκρά· 
τησεν δια της βίας έ*τι πλησίον της αυτόν τον Δαίδαλον, μέ μίαν λαμπράν καλλιτεχνι-
κήν παράδοσιν, διατί είς τήν γενεαλογίαν του Κιναίθωνος ν' αποβάλλεται έξ αυτής ό 
τεχνουργός θαυμασίων ε*ργων ώς τών Ήφαιστοτεύκτων ; 

"Όταν μάλιστα πλην της προϊστορικής Έλευθίας (8), τά ονόματα τών θεών 
του δωδεκαθέου αναγιγνώσκονται είς τας Κρητομυκηναΐκάς πινακίδας, ώς του °Άρεως(4), 
Έρμου (δ), Αθηνάς (*)] Αρτέμιδος (7), Διός (8) AiFiaç (9), "Ηρας (10), Ποσειδώνος ("), Διο· 
νύσου (12) καί Δήμητρος (χί), άν καί τά δυο τελευταία ονόματα δέν αποδεικνύονται ώς 
θεία, είναι έπόμενον ό "Ηφαιστος να ξενίζη Ισως όλιγώτερον είς τήν γενεαλογίαν τοΟ 
Κιναίθωνος. 

Είς τόν κατάλογον τών Ήφαιστοφόρων (") ονομάτων του Malten προστίθεται το 

1) Άπολλ. Ρόδιος, Άργοναοτ. ('Οξφόρδη 1961) στ. 1938 «Τάλως χάλκειος», 
Άπολλδ. Ι, 9, 26 cxoùxov ol μέν τοδ χαλκοδ γένους είναι λέγουσιν, οί δέ òrco 'Ηφαί

στου Μίνωι δοθ-ήναι' δς ήν χαλκούς άνήρ, ol δέ ταδρον αδτάν λέγουσιν». 
ΕύσταΘ. είς Όμηρ. Όδυσ. 302 €παραβάλλοντας ξένους τη Κρήτη . . . πήδων είς τό πυρ 

καί θ-ερμαίνων το στή&ος, δποϊόν τι περί τοδ Κρητικοδ Τάλω τοδ χαλκεοστήθου φασί τίνες 
καί χαλκόποδος, καί περιπτυσσόμενος τών κειμένων εκείνων» Ί δ . καί 2χολ. Πλάτ. Πολιτ. 
I, 337Α . 

2) Νύμφη τις 'Αγχιάλη Οίαξίδος γής δραξαμένης έποίησε, Scholia Vetera in Apoll, 
Rhod. Ι στ. 1126. 

3) E'-reu-ti-jo (KN 206) Ventris Chadwick, Documents of Mycenaean Greek, 
Cambridge 1956 σ. 127. 

4) Α-re jo (KN Ve 208) AGG 126. 
5) E-ma-a, (PV 172=KnU2) AMG 126. 
6) A-ta na po-ti-ni-ja (KN 208=V 52) AMG 126. 
7) a-te-rni-to (PV 167=Es 650) AMG 127. 
8) Δι we (PV 127—Kn 02 AMG 125. 
9) Δί-wi ja (PV 29—An 42) ivO. άνωτ. 
10) E r a (PV l72=Kn02) PY un. 11.8) AMG 126. 
11) Po-se-dao (Pylos Es tablets, 171=Un 718) AMG 126. 
12) Ai wo-nu-so-jo (Pylos frg. Xa 06, AMG 127. 
13) Aa-ma-te (PO l U = E n 02) AMG 127. 
14) Jahrbuch (27) 1912, 239 καί 212. 
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επί της πινακίδος της Κνωσού (KNL 388) a-pa-rtijo Καίτοι προκύπτει πάντα ô νόμος 
των πιθανοτήτων περί τήν ορθότητα της αναγνώσεως μεταγράφεται : 

Hephastios ή Hephaistion (Ventris Chadwick) (*) 
Ήφαιστίων ; (Morpurgo) (3) 
Άφαίστιος ή Άφαιστίων (Landau) (s). 

Tò A-paa-to (4) θεωρηθέν καΐ ώς "Ηφαιστος λόγω του χειλοϋπερωικοΟ ως Μχει 
σήμερον ή άνάγνωσις της γραφής άμφίβολον μάλλον αδύνατον. 

Ώ ς τελευταΐον είς τάς παρατηρήσεις του Malten θα είχομεν νά σημειώσωμεν, δτι 
ή υπ' αύτου δημιουργούμενη διάταξις είς τά ανάκτορα της Κρήτης μέ τον Μίνωα είς 
Κνωσόν, τον Ραδάμανθον, καΐ τον Σαρπηδόνα είς τά Μάλια εμφανίζει ίσως εν κενόν 
μέ τήν άνευρεσιν νέου ανακτόρου είς τό Ζάκρον. Δέν στηριζόμεθα είς παράδοσιν δια 
να έγκαταστήσωμεν είς Ζάκρον τον Α1ακόν(8) ή äv έκ των τεσσάρων π, χ. τέκνων του 
Μίνωος (Κατρέα, Δευκαλίωνα, Γλαυκον, Άνδρόγεων). Διαταράσσεται ή γνωστή μας 
ίσορροπία είς τά Κρητικά κέντρα. 

Μία τοιαύτη διάταξις ανατρέπεται καΐ έκ του Πλάτωνος λέγοντος δτι ό Ραδά-
μανθυς ήτο νομοφύλαξ του Μίνωος είς τό άστυ (Πλατ. Μιν. 320 e), έπιβεβαιοΟται δέ 
ϊσως ή περί του Ραδαμάνθυος πληροφορία του Βεργιλίου, αποκαλούσα αυτόν Κνώ-
σιον (") (Βεργ. Αίν. VI 566). 

Κατά τον Άπολλόδωρον (Ι, 9, 26) δ Τάλως υπό του 'Ηφαίστου εδόθη είς τον 
Μίνωα. ΚαΙ έάν ευσταθή είς τήν γενεαλογίαν του Κιναίθωνος ή διόρθωσις του Malten δ 
Τάλως άρα καΐ δ Φαιστός (Τ) Ισως έπεχωρίαζε πλην της Φαιστού (καί επί των νομισμά
των της) καί είς τήν περιοχήν της Κνωσού. 

1) (KNL 488) AMG 127. 
2) Anna Morpurgo, Mycenaeae Graecitatis Lexicon, Romae 1963. 
3) Oscar Landau, Mykenisch—Griechische Personnamen, Goeteborg 1958, 24. 
4) "18. λεξίκόν Landau. 
δ) Συνεργασίαν Μίνωος ΑΖακοδ Ιχομεν είς τήν άπψκησιν τ % Γάζης (Μινφα), Στέφανος 

Βυζάντιος, Εθνικά λ. Γάζα. 
6) Κατά τον Malten, Jahrbuch (28) 1913, 36, 2, παρά Βεργιλίψ ή λ. Κνώσιος δηλοί 

γενικόδς τον Κρητα. 
7) Κατά τον Παυσανίαν 2.6.6—7. Φαϋστος τον Ηρακλέους λεγόμενος παίδων καί ού

τος είναι. Φαιστού δέ κατά μαντείαν (έκ Σικυδνος) μετοικήσαντος ές Κρήτην δασιλευσαι... ». 


