
ΚΑΛΛΙΌΠΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΤ 

Η ΕΚ ΒΩΜΟΥ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΧΕΣΙΣ 

ΔΙΟΣ ΑΡΕΙΟΥ — ΑΡΕΩΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ 

Τα τελευταία ετη άνευρέθη υπό των Γερμανών ό βωμός της 'Αρτέμιδος 1 

εις Όλυμπίαν. Ό Παυσανίας πληροφορεί ημάς περί κοινού βωμού 'Αλφειού και 

'Αρτέμιδος, περί ετέρου του 'Αλφειού και παρ' αυτόν Ηφαίστου ή 'Αρείου Διός. 

Ό βωμός ούτος είναι συνδεδεμένος με τάς προ της αρματοδρομίας θυσίας του 

Οινόμαου, κατά την άμιλλαν προς τους μνηστήρας : 

«τούτου (του κοινού βωμοϋ 'Αλφειού και Αρτέμιδος) δέ ου πόρρω και 

άλλος τω Άλφειω βωμός πεποίηται, παρά δέ αυτόν εστίν 'Ηφαίστου, τον δε 

'Ηφαίστου τον βωμόν είσιν Ηλείων οι ονομάζονσιν 'Αρείου Διός. Λέγουσι δε οι 

αύτοι οϋτοι και ως Οινόμαος επί του βωμοϋ τούτον θύοι τω 'Αρείω Διί, οπότε 

των 'Ιπποδάμειας μνηστήρων καθίστασθαι μέλλοι τινι ες ίππων άμιλλαν» 2. 

Φανερον πάντως δτι αί απόψεις περί του προσώπου προς το οποίον άπευ-

θύνετο ή θυσία και άλλως διίσταντο. 'Επί πολύχρωμου κωδωνοειδοΰς κρατηρος 

θύεται κριός εις θηλείαν θεότητα. 

'Αντιθέτως κατά μεν τον Διόδωρον 3 θυσία τελείται προς τον Δία : «διόπερ 

πολλών μνηστευο μένων την κόρη ν άθλον προετίθει τοις βουλομένοις αντήν γήμαι 

τοιούτον έδει τον μεν ήττηθέντα τελευτήσαι, τον δε επιτυχόντα γαμεϊν την κόρην. 

νπεστήσατο δ' ιπποδρομίαν από της Πίσης μέχρι τον κατά Κόρινθον Ίσθμον 

προς τον βωμόν τοϋ Ποσειδώνος, την δ' άφεσιν τών ίππων έποίηαε τοιαύτην. 

ό μεν Οινόμαος έθυε κρών τω Ad δ δέ μνηστενόμενος έξώρμα τέθριππον ελαύ-

νων άρμα' άγισθέντων δε τών ιερών, τότε άρχεσθαι τον δρόμου τον Οίνόμαον 

και διώκειν τον μνηστήρα, έχοντα δόρυ και ήνίοχον τον Μνρτίλον ει δ' εφίκοιτο 

καταλαβεϊν το διωκόμενον άρμα, τύπτειν τω δόρατι και διαφθείρειν τον μνη

στήρα, τούτω δέ τω τρόπω τους αεί μνηστενομένονς καταλαμβάνων δια την όξύ-

1) ΝΔ του 'Οκταγώνου μετ' επιγραφής «Άρτέμιδ[ος» τον όποιον ό Παυσανίας διήλ-
θεν επιστρέφων εις την ΤΑλτιν εκ του 'Ιπποδρόμου Α. Η. S. Μ e g a w, Archaelogy in 
Greece 1962—3, Arch. Reports for 1962—3 σ. 19 | καΐ Arch. Reports for 1963—4, σ. 11 
Εδ. και Olympia, Topographie und Geschichte. Berlin 1897, τομ. Ι σ. 75—6. Γενικώς περί 
βωμών εν 'Ολυμπία ίδ. καί μνείαν εις C. G. Yavis, Greek Altars, Saint Louis, Miss. 
1949 120—1. 

2) Παυσ. 5. 14. 6. 
3) Διοδ. Σικ. 4. 73. 3-4. 
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-ζητα των ίππων πολλούς άνηρει», κατά δε τον Φιλόστρατον τον Νεώτερον * 

«ό δε (Οινόμαος) τω πατρι Ονων "Αρει σπεύδει άγριος Ιδεϊν και φονών το δμμα 

χαι τον Μνρτίλον έπισπέρχει». Ό Παυσανίας ώς είδομεν συγκεράσας δύο πηγάς 

θεωρεί την Θυσίαν τελουμένην προς τον Δία "Αρειον άλλως "Ηφαιστον. 

Βεβαίως μέλλουσαι άνασκαφαί ϊσως διαλευκάνουν το δλον πρόβλημα. 'Ημείς 

6εωροΰμεν εν προκειμένω εκ της ενδεχομένης υπάρξεως "Αρεως ή Διός 'Αρείου 

η 'Ηφαίστου εν 'Ολυμπία κοινήν σχέσιν των προς τον βωμόν. Έ ν άρχη δέ περί 

σχέσεως τούτων προς την Όλυμπίαν. 

Δια την παρουσίαν του 'Ηφαίστου εις Όλυμπίαν, δεν εχομεν έτέραν μαρτυ-

ρίαν, πλην ενδεχομένως του περί ού ό λόγος βωμοΰ. Είναι γνωστή δμως σχέσις 

αύτοΰ προς τον Πέλοπα, διότι έκάθηρε τούτον εκ του φόνου του Μυρτίλου. Κατά 

την άρματοδρομίαν «Μνρτίλος (τήν Ίπποδάμειαν) . . . βιάζειν . . επεχείρει. μαθών 

δε τοντο παρ1 αυτής ό Πέλοψ ρίπτει τον Μνρτίλον περί Γεραιστον άκρωτή-

ριον.... παραγενόμενος δε Πέλοψ επ' Ήκεανον και άγνισθείς υπό Ηφαίστου, 

επανελθών εις Πϊσαν της "Ηλιδος τήν Οινόμαου βασιλείαν λαμβάνει» πληροφο

ρεί ό 'Απολλόδωρος 2 . Τα αυτά λέγουν και τα σχόλια εις Εύριπίδην 3 ώς καΐ 

Ίσαακίου και 'Ιωάννου του Τζέτζου 4 εις Λυκόφρονα. 

Ώ ς προς τον Δία και τον "Αρην 5 εις Όλυμπίαν εκ των σχολίων του Πιν

δάρου 6 άναγράφομεν : «Διι τ Ένυαλίω τε : τω μεν ΔιΙ δτι 6 άγων αντφ άνά-

%ειται και τελείται, τω δε "Αρει επειδή έπιχώριος και πατρώος των "Ηλείων 

ό "Αρης. μιχθεις γαρ Άρπίνη θνγατρί ίΑσωπον τον Θηβαίου ποταμού έτέχνωσε 

τον ΟΙνόμαον ό "Αρης, δς ήν βασιλεύς των τόπων, εις χάριν ούν τον παιδος 

προΐστατο της χώρας των Ηλείων». 

Ό Οινόμαος7 θεωρείται υιός του Άλξίωνος «"Αρεως δε καθά ποιηταί τε 

επεφήμισαν και των πολλών εστίν ες αυτόν λόγος» 8 . 

Ώ ς μήτηρ αύτοΰ φέρεται ή "Αρπιννα 9 «τω Ηλείων και Φλιασίων λόγω 

σννεγενετο "Αρης, και ΟΙνομάω δε μήτηρ τω περί τήν Πισαίαν βασιλενσαντί 

εστίν "Αρπινα». 

1) Φιλοστράτου τοϋ Νεωτέρου, Εικόνες, Πέλοψ θ', 
2) 'Απολλοδώρου, Επιτομή 8—9. 
3) Σχολ. Εύριπ. Όρεστ. έκδ. Schwartz, Berolini 1887 τομ. Ι στ. 990. 
4) Ίσαακ' και Ίωαν. τσϋ Τζέτζου, Σχολ. είς Λυκόφρονα, Lipsiae 1811 τομ. Ι 

156—157. 
5) Pauly, Wiesowa Kroll, Real Encycl. τομ. II σ. 653 υπό Sauer όίρθρ. Ares, W. 

Röscher, Ausfürliches Lexikon d. griecb. und römisch. Mythologie, τομ. Ι 1 , σ. 485 
αρθρ. Ares. 

6) Eug. Abel, Scholia Recenta in Pindari Epinicia, Budapestini et Berolini 1891, 
Schol. ad Olymp. XIII 149 και Α. Β. Drachmann, Scholia Vetera in Pindari Carmina, 
Olymp XIII 148. 

7) Παυσ. 5. 1. 6. 
8) Και παρ' Έλλανέκφ εις Σχολ. Σ 486 ώς και Καταστερ. 23 σ, 134 Rob.—Ίδ. 

Ο. Gruppe, Griecb. Myth, und Religionsgesch. München 1906 είς Müller. Handbuch 
d. Klass. Altertumsw. I 150, 19. 

9) Παυσ. 5. 22. 6. 
16 
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Έ κ του Διόδωρου ! «κατά γαρ τήν Πελοπόννησον èv πάλει Πίση ' Αρπίνχι 

τη Άσωπον θνγατρι μιγεις έγέννησεν Οΐνόμαον» ένφ εις τα Σχόλια Τζέτζου 

«Στερόπης δε και 'Υπέροχου ή Άρπίνης της Άσωπον θνγατρος και "Αρεος 

Οινόμαος». 

"Απαξ συνδέεται ή Ιπποδάμεια προς τον "Αρην 2 : «την τον "Αρεως Ίππο-

δάμειαν, την ό τον "Αγαμέμνονος πρόγονος Πέλοψ εις γυναίκα ήγάγετο». 

Πρόκειται περί σφάλματος κατά τήν R. Ε. 3 

Δία "Αρειον γνωρίζομεν έκ της 'Ολυμπίας, κατά τον Overbeck4, εις τον̂  

όποιον είχεν άφιερωθή εις των βωμών, εφ' οΰ οι 'Ηλείοι κατά σειράν έθυσίαζον. 

Άκριβέστερον ελέχθη ούτος βωμός του Ηφαίστου, τον όποιον τινές των 'Ηλείων 

ως εκείνον του Διός 'Αρείου ώνόμαζον, και περί του οποίου έδήλουν, δτι έπ' αύτοΰ 

έθυσίαζεν ό Οινόμαος εις τον Δία "Αρειον, οσάκις ήρματοδρόμει προς μνηστήρα 

της Ιπποδάμειας. Περί εικόνος του θεού δέν γίνεται ρητώς λόγος, εν τούτοις 

ό Welcker εκφέρει τήν ύπόθεσιν δτι ή μορφή (εν αναγλύφω) έτοποθετεΐτο επί 

του βωμοΰ και Οτι τις τον πΐλον του 'Ηφαίστου ως κράνος προσηγόρευε και 

τούτου έκαμνε χρήσιν δια νά κερδίση λίαν παλαιον μνημεϊον του Οινόμαου. 

Πιθανόν ή κεφαλή αυτής τής εικόνος δύναται ν' άναγνωρισθή εις τον τύπον 

Ήλειακοΰ χαλκού νομίσματος προς τον όποιον Ιστρεψε τήν προσοχήν ό Panofka. 

Ή κεκαλυμμένη δια πίλου κεφαλή τής έμπροσθίας πλευράς αντιπαραβάλλεται 

επί τής οπίσθιας προς κεραυνον εντός στεφάνου έκ κότινου. 'Οπωσδήποτε δια τού

του ή ύπόθεσις καλύτερον περατοΰται ώς διά τίνος «έξισώσεως» Διός 'Ηφαί

στου. Μόνον εις εν σημεΐον πλανάται ό Welcker αναμφιβόλως, υπόθετων οδτος. 

πραγματικόν κρανοφόρον Δία εις τον ναόν τής "Ηρας εις Όλυμπίαν. 

Πρόκειται περί του χωρίου του Παυσανίου 5.17.1 εις το όποιον χάσμα είναι 

έκατοντάκις πιθανότερον ή ή ύπόθεσις Διός μετά κράνους ισταμένου παρά τήν 

ένθρονον 'Ήραν. Αι συζητήσεις του Ponofka δέν μεταβάλλουν ουδέν έπί τούτου. 

Ό Stark έκ τής όμοιότητος, τήν οποίαν παρουσιάζει καμέος (Cades) προς 

τήν κεφαλήν του Διός τών νομισμάτων του Πύρρου, αν και δέν φαίνεται εις αυτήν 

ίχνος τής αιγίδος, υποθέτει δτι ή πολεμική αοτη ίδιότης, σχετιζόμενη προς το 

ήπειρωτικον στέμμα χαρακτηρίζει τον Δία "Αρειον τής Πασσαρώνος παρά τήν 

Δωδώνην, εντός του ναοΰ του όποιου ώρκίζοντο οι βασιλείς έπί τη άναρρήσει των 

εις τον θρόνον. 
Ό Ζευς "Αρειος δέν έλατρεύετο μόνον εις Πασσαρώνα, άλλ' ωσαύτως εις 

1) Διοδ. Σικ. 4. 73. 
2) Ευσταθίου, Παρεκβολαί Δίον. Περιηγ. Geogr. Gr. Min. Parisiis 1861 τομ. II 

σ. 339 § 680. 
3) RE 2νθ. άνωτ. 
4) J. Overbeck, Griechische Kunstmythologie, Leipzig 1871, II σ. 208. 
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Όλυμπίαν και εις Ίασον 1 της Καριάς. Εις την πρώτην πόλιν συνεχέετο προς τον 

"Ηφαιστον, ώς διδασκόμενα ρητώς εκ του Παυσανίου. Φαίνεται οτι δυνάμεθα 

να τον αναγνωρίσω μεν μετά τοΰ Panofka 2 εις τήν κεκαλυμμένην δια πίλου κεφα

λήν, ή όποια ομοιάζει προς τήν τοΰ θεοΰ τοΰ πυρός επί ώρισμένων Ήλειακών 

νομισμάτων μετά κεραυνού εις τήν άντίστροφον πλευράν. Ό της Ίασοΰ απεικο

νίζεται κρανοφόρος μετά θώρακος, πάλλων τον κεραυνον με τήν μίαν χείρα και 

διά της ετέρας κρατών τήν ασπίδα με τον άετον προ των ποδών του. 

Κατά τήν γνώμην τοΰ Fr. Lenormant 3 αυτό δεικνύει κατά τρόπον πολύ 

θετικον τήν ταυτότητα τοΰ Διός 'Αρείου τών Ελλήνων προς τον Δία «armatus» 

τοΰ Βεργιλίου 4 . 

Δεν δύναται τις ει μή να αναγνώριση αυτόν εις τον Δία κρανοφόρον π. χ. επί 

μεταλλίου μολύβδινου αγγείου της Πομπηίας, εις Όλυμπίαν, άπεικονιζόμενον 

παρά τήν ενθρονον "Ηραν. 

Κατά τον Weniger5 ό υπ' αρ. 11 βωμός ήτο δ μοναδικός τοΰ 'Ηφαίστου 

εν 'Ολυμπία. Δεν παραδίδεται ουδεμία σχέσις τοΰ θεοΰ προς τον ιερόν τόπον. 

"Οταν ό βωμός υπ' άλλων αποδίδεται εις τον Δία "Αρειον δεν θεωρείται μόνον 

ό μΰθος, κατά τον όποιον ό Οινόμαος επί τοΰ βωμοΰ τούτου προ εκάστης εκκι

νήσεως τοΰ αγώνος έφρόντιζε να προσφέρη τήν συνήθη θυσίαν, άλλ' επίσης το 

περιστατικόν, κατά τό όποιον ό αρχαίος βασιλεύς της Π ίσης εθεωρείτο υιός τοΰ 

"Αρεως και ούτος ώς ό παλαιός έπιχώριος τοπικός θεός τών 'Ηλείων. 

Ό Ζευς "Αρειος αντιστοιχών προς τόν Λαβρανδέα Δία τών Καρών, ήδύ-

νατο ώς αυτός να εχη δι' δπλον τόν διπλούν πέλεκυν. 

Διπλούς πέλεκυς παρίστατο ώς σύμβολον έπί Καρικών ώς και επί νομισμά

των της Τενέδου και ευρεν εν τω Αίγαιακώ αίώνι κατ' ευθείαν θείον σεβασμόν. 

Τοιοΰτοι πελέκεις ήλθον είς φώς επίσης εις Όλυμπίαν, ώς μικρά αναθήματα εκ 

λεπίδων ορειχάλκου μιμούμενα τα πραγματικά εν χρήσει. 

"Οθεν ήθελε τις αποκλίνει ύπερ τοΰ Διός 'Αρείου ώς κυρίου τοΰ βωμοΰ 11. 

Ώ ς παρανόησιν ήδύνατο εν αύτω να ϊδη τις τόν "Ηφαιστον, τοΰ οποίου 

είναι ευρύτατα γνωσταί αρχαιοπρεπείς απεικονίσεις με τήν διπλήν σφΰραν. 

Περαιτέρω ό Weniger παραιτείται τών δύο σημασιών και αναγνωρίζει 

1) Mueller, F. Wieseler, Antike Denkmäler , zur gr iech. Göt ter lehre zu-
sammengestel t , πιν. I I άρ. 21, Welcker, Griech. Göt te r lehre , II σ. 211, Ο. G r u p p e , Gr. 

M y t h Ι σ. 150, 19, J . Overheck, Griech. Kunstmytholog ie , Leipzig. 1871, Π, σ. 209. 

( Ώ ς θα ΐδωμεν κατωτέρω πρόκειται περί νομίσματος τοϋ Ύδισσου). 

2) Ό Panofka έγραψε μακράν πραγματείαν περί τοϋ 'Αρείου Διός είς Abhandl. 

Beri. Akadem. 1853, Philolog. histor. Cl 32—42. Τα συμπεράσματα του σχετιζόμενα 

προς τήν μορφήν τοϋ Διός είς το άν. αέτωμα τοΰ ναοΰ τοΰ Διός, άνηρέθησαν δια της άνακα-

λύψεως τών αγαλμάτων. 

3) F r . L e n o r m a n t , J u p i t e r "'egiochus, camée sur Chrysoprase, Gazet te Archéolo
gique I I I 1877, σ. 97. 

4) P. Vergili Maronis, Opera τομ. I I Aeneis βιβλ. V i l i 639 εκδ. Beniti Musssolini. 

5) L. Weniger, Die monatl iche Opferung in Olympia, Klio (14) 1915 σ. 407. 
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«cvielmehr» είς τον βωμόν, ιερόν κεραυνίου Διός είς άρχαιοπρεπήν έκδοχήν, 

ώς άπαντα άλλαχου εν Πελοποννήσω ι . 

Κατά R o b e r t 2 ή παρουσία του 'Ηφαίστου είς Ό λ υ μ π ί α ν είναι απροσδόκη

τος και ή σχέσις προς τον Δία "Αρειον λίαν προβληματική. 

Τ ο νόμισμα των αυτοκρατορικών χρόνων, το όποιον ό Panofka 3 εκλαμβάνει 

ώς χαλκοΰν της "Ηλιδος μέ κεφαλήν του Η φ α ί σ τ ο υ ή του Διός 'Αρείου, είς την 

όπισθίαν δε όψιν κεραυνόν εν στεφάνω αγρίας έλαίας, είναι κοινον νόμισμα της 

' Ι θ ά κ η ς 4 , δεικνύον τήν κεφαλήν του 'Οδυσσέως [ Ι Θ Α ] . 

Έ ξ ίσου μή πειστική είναι ή εικασία του Welcker 5 , δτι ό βωμός έκο-

σμεΐτο δι' ανάγλυφου άπεικονίζοντος τήν κεφαλήν του 'Ηφαίστου, του οποίου τό 

κάλυμμα της κεφαλής συνεκρίνετο προς τό κράνος του Διός 'Αρείου. 

Δύνανται περισσότερα να λεχθούν υπέρ της απόψεως του Streber 6 , κατά 

τήν οποίαν ή αρχαϊκή κρανοφόρος μορφή παρά τήν έ'νθρονον "Ηραν του 'Ηραίου 

της 'Ολυμπίας δέν ήτο άλλη άπό τον Δία "Αρειον. 'Αλλ' έτι τούτο απέχει πολύ 

του να είναι βέβαιον. 

Κατά Ο. Wasser 7 ό οδηγός εφεύρε βωμόν δια τήν προσφοράν της θυσίας, 

ό όποιος διά τίνα αίτίαν περιέπεσεν είς βωμόν του 'Ηφαίστου. 

Κ α θ ' ημάς προκειμένου περί ενδεχομένης υπάρξεως συνδέσμου 'Ηφαίστου 

προς Δ ί α - " Α ρ η ν εκ των μύθων και είς τήν τέχνην, σχέσις 'Ηφαίστου προς τον 

Δία μαρτυρεΐται, δτε Ιπληξε τήν κεφαλήν αύτοΰ δια πελέκεως διά να παράσχη 

βοήθειαν κατά τήν γέννησιν της 'Αθηνάς 8 , θέμα άλλωστε κ α τ ' εξοχήν του ανα

τολικού αετώματος του Παρθενώνος και αγγείων 9 . Γνωστόν επίσης δτι ό " Η φ α ι 

στος διά της συζύγου του 'Αφροδίτης σχετίζεται προς τον "Αρη, διότι συνέλαβε 

τους έραστάς, ά φ ' ού πρώτον ήχμαλώτισε τό ζεύγος εντός άφανοΰς δ ι κ τ ύ ο υ 1 0 . 

Ποία δμως ή σχέσις του 'Ηφαίστου προς Δία "Αρειον ; 

Λόγω του δτι εχομεν προ ημών βωμόν σχετικόν προς τάς θεότητας ταύ

τας, ή ιδέα έξισώσεώς των ενδέχεται νά άναφέρηται είς τό πυρ, καίτοι εύρίσκο-

μεν τοιαύτην έξίσωσιν σαφώς διατυπουμένην υπό τών στωικών, συμφώνως προς 

άρχαιοτέρας μνείας. 

Ό Χρύσιππος εξίσωσε τον "Ηφαιστον μέ τό π υ ρ 1 1 . Πάντως ή διαδεδομένη 

1) Ζευς Όπλόσμιος έν Άρκαδικώ Όρχομενφ. 
2) C. Robert, Hermes (23) 1888 430, 2 εκ του Arth Cook, Zeus II, Ι σ. 706, 5. 
3) Abb.. d. Beri. Akad. 1853 Pbil. hist. Ciasse σ. 34 TUV. 1—2, 3. 
4) Brit. Mus. Cat. Coins Peloponneses σ. 105 πιν. 21, 9. 
5) F. G. Welcker, Griech. Götterlehre II σ. 211 άρ. 127. 
6) F. Streber, Abh. d. bayer. Akad. 1835 philos.—philo!. Classe 234. 
7) W. H. Röscher, Lexikon τομ. VI 1965 σ. 603, Hildesheim λ. Zeus. 
8) Πινδ. Όλυμπ. Ζ 35, Άπολλοδ. Βφλιοθ. Α. 3, 6. 
9) Ch. Lenormant et J. de Witte, Élites d. Monum. ceram. I (1844—1861) σ 

184 κ.ά. 
10) Όμηρ. θ 266 κ.έξ. 
11) Φιλοδ. π. Εύσεβ. 17 2Θ σ. 79g. 
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αφετηρία των στωικών εννοιών ήτο ή ταύτισις του 'Ηφαίστου προς το χθόνιον 

πυρ *, το εν χρήσει και άερομιγές άπο του ήφθαι ώνομασμένος 2 , το έπί γης πυρ 3 , 

το περί γήν πυρ 4 , κ α τ ' αντίθεσιν προς τον Δία θεωρούμενον ως αίθέριον πυρ 5 , 

«ο μεν γαρ αίθήρ, και το διαυγές και καθαρον πυρ, Ζευς έστι» 6 . 

Ή ερμηνεία αυτή ("Ηφαιστος - πϋρ) ή γενικώς θερμότης 7 έχει αρχήν καθ' 

ήμας εις τον μΰθον τον συνάπτοντα τον "Ηφαιστον προς τον Τάλων, παρά τήν 

άντίθετον άποψιν της Real Encyklopaedie 8 , γνωστής ούσης εκ του Παυσανίου της 

γενεαλογίας του Κιναίθωνος — Κρής, Τάλως, " Η φ α ι σ τ ο ς , ' Ρ α δ ά μ α ν θ υ ς , — ως έπει-

ράθημεν να ίσχυροποιήσωμεν ταύτην δι' ειδικού άρθρου 9 , εν ω καθ' έτερον μΰθον ό 

χαλκούς γ ίγας Τάλως συγκατηριθμεϊτο μεταξύ τών Ή φ α ι σ τ ο τ ε ύ κ τ ω ν έργων ΐ 0 . 

Ταλώς κατά γλώσσημα του Η σ υ χ ί ο υ καλείται ό ή λ ι ο ς 1 1 . 

Μία τοιαύτη ερμηνεία του 'Ηφαίστου λαμβάνει σάρκα και όστα εις τους 

Ρωμαίους γραμματικούς (εν αναφορά προς τον Ρωμαϊκον Volcanus ;) ως εις τον 

τιθέμενον προ του Ούάρρωνος Cincius ι 2 , ό όποιος έγνώριζε τήν έξίσωσιν καί διε-

σαφήνιζε τήν χωλότητα του έκ της άνισου πορείας του ηλίου ι 3 . 

Ό Ούάρρων 1 4 , άντλών έκ του Νουμηνίου θεωρεί τον "Ηφαιστον ώς τήν 

ζωογονικήν θερμότητα του ήλιου 1 5 . 

Ό "Ηφαιστος ι 6 καί ό "Αρης πάλιν εκπροσωπούν τήν δύναμιν τοΰ πυρός 

έπί τοΰ μετάλλου «επειδή τη τοΰ πυρός δυνάμει ο σίδηρος καί ό χαλκός 

δαμάζεται» 1 7 . 

Σχέσις επίσης 'Ηφαίστου προς πυρφόρους λαμπάδας είναι γνωσταί. Ούτως 

«Λυσίας 1 8 εν τω κατ* Εύφημου' τρεϊς αγουσιν 'Αθηναίοι εορτάς Λαμπάδος, 

1) Ίωαν. Λυδός, Περί μηνών II 8= 25, lOw. 
2) Φουρνούτου, Θεωρία περί της τών θεών φύσεως 19. 
3) Ήρακλ. 26. 
4) Εύσταθ. Παρεκβ. Ίλ. 151, 30. 
5) Ήρακλ. 26. 
6) Φουρν. ενθ. άνωτ. 
7) Εύσταθ. ενθ. άνωτ. 151, 25. 
8) RE, VIII 339, Hepbaisto?. 
9) Κ. Γιαννουλίδου, Φαιστός ή Ήφαιστος ; περί μίαν διορθώσω τοΰ Malten, Πλάτων 

τομ. ΙΖ 1965, 117—119. 
10) Daremberg Sagiio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines τομ. 51 

Vulcanus (Ήφαιστος) σ. 986. 
11) Κ. Γιαννουλίδου, Ζευς Ταλετίτας—Δαμία Αύξησία «Χαριστήριον εις Ά . Κ. Όρ-

λάνδον», 'Αθήναι 1967 τομ. Δ σ. 141. 
12) RE τομ. III σ. 2555 αρθρ. Cincius. 
13) Ίωαν. Λυδός, Περί μηνών IV 86. 
14) Σερβ. Αίν. III 35 
15) Λυδος 86, Ήσυχ. Ήφαιστος. 
16) R E τομ. VIII αρθρ. Hephaistos σ. 340. 
17) Φουρνουτ. Θεωρία περί της τών θεών φύσεως 19. 
18) Άρποκρατίωνος, Λεξικον τών δέκα ρητόρων λ. Λαμπάς, Εις Φωτίου τοΰ Πα

τριάρχου, Λέξεων Συναγωγή, Amsterdam 1965, λ. λαμπάς : *αγών Ά&ήνηαι Πανί καί Προ· 
μη&εΐ αγόμενος». 
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ΠαναθηναΙοις καί Ήφαιστείοις, καί Προμηθείοις, ώς Πολέμων φησιν εν τω περί 

των εν τοΐς Προπνλαίοις Πινάκοιν, "Ιστρος δ' εν πρώτη των 'Ατθίδων, ειπών 

ώς εν τη των Άπατονρίων εορτή 'Αθηναίων οι καλλίστας στολάς ενδεδυκότες, 

λαβόντες ήμμένας Λαμπάδας από της 'Εστίας, νμνονσι τον "Ηφαιατον θνοντες1, 

υπόμνημα τον κατανοήσαντος την χρείαν τον πυρός διδάξαι τους άλλους». 

'Ομοίως εις Σχόλια εις Άριστοφάνην 2 : Λαμπαδηδρομία!, δέ γίνονται τρεις 

εν τω Κεραμεικφ, 'Αθηνάς, 'Ηφαίστου, Προμηθέως. 

Έ κ του Σακκελίωνος 3 «ήγοντο Λαμπαδοδρομίαν την εορτήν τω τε Προ-

μηθεΐ καί τω Ήφαίστω καί τω Πανί τούτον την τρόπον, οι έφηβοι, άλειψάμενοι 

παρά τον γυμνασιάρχου κατά διαδοχήν τρέχοντες ήπτοντο τον βωμόν καί ό πρώ

τος άψας ενίκα, και ή τούτον φυλή». 

Περί τοϋ είδους, της σχέσεως καί του τελικού σκοποϋ, του δρόμου, μαν-

θάνομεν ελλιπώς. 

Κατά Παυσανίαν 4 αφετηρία ήτο ό βωμός τοϋ Προμηθέως εις Άκαδημίαν, 

ό όποιος αποδίδεται5 άπο κοινοϋ εις τον Προμηθέα καί "Ηφαιστον επί βάσεως 

μετ' ανάγλυφων μορφών Προμηθέως καί 'Ηφαίστου προς ην ύπό τίνων ερευνη

τών καί ταυτίζεται6. 'Εκείθεν ή πορεία δια του Κεραμεικου ώδηγεϊτο ενδεχο

μένως κατά τα 'Ηφαίστεια εις τον ναον του 'Ηφαίστου καί κατέληγεν 7 είς την 

κάτω πόλιν. 

Ό Ζευς "Αρειος σχετίζεται πάλιν προς το πϋρ : «τη τοϋ πυρός δυνάμει 

ό σίο-ηρος καί ò χαλκός δαμάζεται». 

Νόμισμα του Ύδίσσου 8 της Καρίας. έκληφθέν εσφαλμένως το πρώτον ώς 

της Ίασοΰ {εποχής Άνδριανοΰ) απεικονίζει τον Δία "Αρειον ώς στρατιώτην με 

κράνος καί ασπίδα πάλλοντα εις την ύψωμένην δεξιαν τον κεραυνόν. Ό Cook 

προσάγει όρειχάλκινον νόμισμα της ιδίας πόλεως, δεικνύοντα αυτόν άναπαυόμενον 

έπί δόρατος 9 , ένώ έτερα απεικονίζουν μόνον την κρανοφόρον κεφαλήν 1 0 ή την 

προτομήν τοϋ πολεμικοΰ θεοΰ. 

Κατά τον αυτόν Cook, εάν ό Ζευς "Αρειος προ τοϋ οποίου ό βασιλεύς καί 

1) Κατά R E τομ. V i l i σ. 363, άρθρ Hephais tos ότι δεν δύναται νά γίνη λόγος δια 

λαμπαδοδρομίαν [=θέοντες (Valesius)] αποδεικνύει το άσμα καί αί πολύτιμοι στολαί των 

συμμετεχόντων. Ί δ . Stenge ' , Kultusaltert. 205, 5, \. Mommsen, Heortologie 339 καί εξ. 

Ό μ η ρ . "Τμνος 20 ώς καί Daremberg Saglio, ένθ. άνωτ. τομ. V 1 σ. 992, 

2) Scholia Graeca in Aristoph. Σχολ. εις Βατράχ. 131, Parisiif, 1855 

3) Σακκελίωνος, Λέξεις μεθ' ιστοριών έκ τών Δημοσθένους λόγων, BCH (1) 1877. 11 

§ 43 Γαμήλια [Εις τον προς Εύβουλίδην 

4) Παυσ. 1. 30. 2 (Σχόλια J. G. F r a z e r , τομ. II σ 391). 

5) Σχολ. Σοφοκλ. Οίδ. Κολ. 56 (Scholia in Sophoclis Tragoedias Vetera, Lipsiae 

1888 ώς καί Oxonii 1825) 

6) F . Duemniler II σ. 1967. 

7) A. Koerte, Vase mit Fackel laufdarstel lung, J a h r b u c h des Deutsch, arch. Inst, 

(7) 1892, σ. 152 

8) Arth. Cook, Zeus, Cambridge 1925, Η, Ι, σ. 705—7 είκ. 6. 

9) Έ ν θ . άνωτ. σ. 706 είκ. 636. 

10) Έ ν θ άνωτ. είκ. 637. 
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<> λαός ώμνυον είς Πασσαρώνα της Μολοσσίδος ήτο τύπος αρχαίου 'Ηπειρωτικού 

6εοϋ τοϋ κεραυνού δέν δυνάμεθα να βεβαιώσωμεν οριστικώς, εϊναι όμως πιθανόν. 

Ό βωμός πάλιν εις Ό λ υ μ π ί α ν επί του όποιου ό Οινόμαος έθυσίαζε δύναται 
ν ( * εχη σχέσιν προς τον βωμον του Διός Κεραυνίου παρά τα θεμέλια της οικίας 

τοϋ Οινόμαου. Έ α ν οΰτως έχη, ό τίτλος "Αρειος ήτο είς μνήμην δια πολλας 

εκατονταετηρίδας ως χαρακτηριστικον του Ουρανίου θεού. 

*0 Ζευς "Αρειος προφανώς έξελατινίσθη ως Jupiter Militaris. Περαιτέρω 

λέγει ότι ό Ζευς "Αρειος δυσκόλως δύναται νά χωρισθη άπό τον Δία Στρατηγόν, 

è όποιος μετά της "Ηρας μνημονεύεται είς έπιγραφήν του 69 μ. Χ. ώς προστά

της θεός της Ά μ ά σ τ ρ ι ο ς της Παφλαγονίας. Έ π ί χάλκινων νομισμάτων του 

Άντωνίνου του Ευσεβούς Χ ΐσταται είς μνημειώδην στάσιν, ή άρ. είς εύρύχωρον 
ι ματιον, ή δ. κρατεί δόρυ, παρά τους πόδας αετός. 

"Ορκος τών Όρχομενίων και Εύαιμνίων αναφέρει τον Δία "Αρηα 2 παρά 

την Άθηνάν Άρείαν και τον Ένυάλιον τον "Αρηα προς έπικύρωσιν 'Αρκαδικής 

συνθήκης Συνοικιών. Προφανώς ώμνυον είς θεότητας δια τήν είρηνικήν συνοίκησιν. 

Έ φ ε σ ι α κ ή επιγραφή 3 της εποχής του Άνδριανου μνημονεύει « 7 α ιερά τον 

παντοκράτ]ορος \ θεον Διονύσο[ν και Διός Πάνελ/λ]ηνίον και Ηφαίστου». 

Κατά το λεξικον Daremberg Saglio 4 ό χαρακτήρ τών μυστηρίων είναι κατ ' 

εξοχήν βακχικός και μαρτυρεί διείσδυσιν είς τήν άκτήν ίδεών έπεξεργασθέντων 

είς Νάξον και Σάμον. 

Δέν γνωρίζομεν ουδέν επί τών τελετών πλέον λεπτομερές περί της συντη

ρήσεως του πυρός. 

'Ενταύθα πάντως έχομεν συνύπαρξιν Διός Πανελληνίου καί 'Ηφαίστου, ώς 

είς Ό λ υ μ π ί α ν έτιματο ό Ζευς υπό τών Πανελλήνων. Προστίθεται καί το ύλικόν 

συνακόλουθον της εκεχειρίας. Τ ο πνεύμα του Διονύσου. 
C H περί τον περί ού ό λόγος βωμον σύγχυσις ώς περί βωμοΰ Διός 

'Αρείου, "Αρεως ή 'Ηφαίστου, οφείλεται είς κοινήν σχέσιν τών θεών τούτων 

προς το πυρ. 

1) Cook, ένθ. άνωτ. σ. 707 είκ. 639 (Πρβλ. καί Δία OÖptov). 
2) W. ΣΙ. Roscher, Myth. Lexicon, τομ. VI, σ 603 άρθρ Zeus (Beinamen) μετά 

βιβλιογρ. lllldesheim 1965 
I 7—νεί τον Δία τον Άρ[η 

8α], νεί ταν Άθάναν]τ-
9 άν Άρείαν νεί τον [ Ί -
10 νυάλιον τον Άρη [α° 

14 Δ]ία τον Άρηα 
Έ ξ Anton ν Pretnerstein, Die Urkunde eines Arkadischen Synoikismos, Athen. 

Mitth. (34) 1909, σ. 240 κ.έξ. 
3) C. T. Newton, The collection of ancient Greek Inscriptions in the British 

Museum, Oxford 1890, (by the rev. E. L. Hicks) τομ III άρ. 600. 
4) Daremberg Saglio, ένθ. άνωτ. τομ. 5», σ. 992 αρθρ. Vulcanus. 
* Δ ιά τήν μή προσιτήν είς τήν Ελλάδα πλήρη βιβλιογραφία* περί Αρείου Διός ιδ. τα 

άναφερθέν άρθρον τοϋ λεξικού Roscher, 


