ΝΑΟΣ ΗΡΑΣ ΣΑΜΙΑΣ ΕΝ ΚΥΔΩΝΙΑ, ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΗ

Τό θέρος τοΰ 1935, κατά την διάνοιξιν θεμελίων προς οίκοδόμησιν τής «Κλινικής
Πεντάρη» έν τή θέσει «Νέα καταστήματα» τής πόλεως Χανιών καί δή εις τό βάθος
τής «Πλατείας 1878» (δπου νΰν ό ύπόστεγος σταθμός τών αυτοκινήτων

ςπανχ),

άνε-

Εΐκ. 1. ’Αρχαϊκόν άνάγλυφον τοΰ Μουσείου Χανίων.

φάνησαν λείψανα μεγάλου έπιμήκους αρχαίου χτίσματος. Τοΰ χτίσματος εκείνου δεν
κατέστη δυνατόν νά έξακριβώσωμεν ούτε τάς διαστάσεις, ούτε τό είδος, διότι, όταν,
κατά τό ψθινόπωρον τοΰ έτους έκείνου, έφθάσαμεν, τό πρώτον, εις Χανιά προς άνάληψιν τής Εφορείας ’Αρχαιοτήτων Δυτικής Κρήτης, καί τά θεμέλια τοΰ χτίσματος ειχον
ήδη εξ ολοκλήρου άνασκαφή καί τό άνευρεθέν άρχαΐον υλικόν είχε πλέον χρησιμοποιηθή ώς οικοδομικόν υλικόν διά την άνέγερσιν τής κλινικής. Κατωρθώσαμεν όμως,
πολλώ ύστερον, νά άνακαλυψωμεν τό μόνον διασωθέν, έκ τής καταστροφής εκείνης,
σημαντικόν μνημειον αύτοΰ —τό είκονιζόμενον ένταΰθα (είκ. 1) άνάγλυφον, τό όποιον,
έκτοτε φυλασσόμενον έν τή οικία τών αδελφών Νικ. καί Ίωάνν. Άννιτσάκη, ιδιοκτη
τών τής Κλινικής, μετεφέρθη έκεΐθεν εις τό Άρχ. Μουσεΐον Χανίων, τώ 1943, καί
κατεγράφη έν τώ εύρετηρίω τών Γλυπτών ΰπ’ αΰξ. αριθμόν 92.
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Τό άρχαΐον τοΰτο είναι πώρινη πλάξ (μήκους 0.80 μ., πλάτους ή ύψους 0.40 καί
πάχους 0.10) άποκεκρουμένη κατά την δεξιάν στενήν πλευράν καί ολίγον τι κατά την
κάτω μακράν, φέρει δε, έπί τής μιας εύρείας έπεξειργασμένης επιφάνειας, την εξής ανά
γλυφων, σχεδόν πρόστυπον παράστασιν: Αριστερά ναΐσκον έν παραστάσι, έν σχήματι θυ
ρώματος, έντός τοϋ οποίου ϊσταται ξοανόμορφον άγαλμα όρθιας θεάς. Ή θεά, τής οποίας
τό πρόσωπον είναι σχεδόν άποτετριμμένον, φέρει υψηλόν πόλον έπί τής κεφαλής, φορεΐ
ποδήρη χιτώνα καί έχει την μεν δεξιάν χεΐρα έπί τοΰ στήθους, την δέ άριστεράν εντε
λώς καθειμένην έπί τοϋ μηρού, καί τούς πόδας ηνωμένους. Έπί
τής έξωτερικής καθέτου έπιφανείας έκατέρας τών παραστάδων ή
τοίχων τοΰ ναΐσκου διακρίνονται άνά δύο πολεμισταί φοροϋντες
κράνος καί κρατούντες τόξον. Κάθηνται έπί προεξοχής, ό εις κατά
τό άνω καί ό έτερος κατά τό κάτω σχεδόν άκρον τών τοίχων. Καί
τό δύο εκατέρωθεν ζεύγη ταϋτα τών πολεμιστών έχουσιν έστραμμένα τά νώτα προς τούς τοίχους, έφ’ ών άκκουμβοϋν, παρίστανται
δέ άτενίζοντες οί μεν δύο προς δεξιά, οί δ’ έτεροι δύο προς αρι
στερά καί τοξεύοντες κατ’ έπερχομένου εχθρού. Τοιοϋτος εχθρός
φαίνεται ότι είναι ό δεξιόθεν τοϋ ναΐσκου έπερχόμενος καλπάζων
θυμοειδής ίππος (έλλείπουσι τά οπίσθια αυτού), ύπεράνω τής ράχεως
τοϋ οποίου διακρίνονται κατά τό μέσον μεν ίχνη ϊνίων, κατά δέ τούς
γλουτούς τά ίχνη χειρών ηνιόχου Εππέως ή αναβάτου άρματος.
Τοιοϋτος εχθρός—ίππος μεθ’ ίππέως —πρέπει νά υπήρχε καί
αριστερόθεν τοϋ ναΐσκου, όπόθεν βάλλουσιν οί εκεί τοξόται (βλ. έν
Forschungen auf Kreta 1942 περιγραφήν υπό U.

Jantzen,

σ. 80

καί εικόνα έν πίν. 56 είκ. 5).
Τό σχήμα τής πλακός (8.80 X 0.40), ή άνάγλυπτος έπ’ αύτής
/
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παραστασις αγαλματος θεάς, ίππου, ετι δε και ή εξυπακουομενη

Ή Κόρη τής Auxerre.

συνέχισις τοϋ θέματος δεικνύουσιν ότι τό άρχαΐον τοΰτο είναι πλάξ ζωφόρου ναού.
Ή άνάγλυπτος αΰτη πλάξ ζφφόρου, είναι έργον άρχαϊκών χρόνων. Ή άρχαϊκότης αυτού άποδεικνύεται γενικώς μέν έκ τοϋ πώρινου υλικού, τοϋ συμφυρμού μεταιπικότητος καί λοξότητος τοϋ σχήματος, δι’ ου άποδίδονται αί μορφαί, όις καί έκ
τής διατάξεως τής παραστάσεως εις τήν ιδίαν γραμμήν, ήτοι έπί έπιφανείας έντελώς
έπιπέδου καί ούχί κατ’ ιδιαίτερα έπίπεδα, είδικώτερον δέ έκ τοϋ σχήματος τών είκονιζομένων μορφών, άφ’ ενός μέν τού άγάλματος τής θεάς μέ τον ξοανοειδή αύτοϋ
τύπον, άφ’ ετέρου δέ τοϋ ίππου μέ τό οξύ ρύγχος, τήν έσχηματοποιημένην στεφανοειδή
χαίτην καί, ιδίως, τό ύπεράγαν έπίμηκες τοϋ σώματος. Παράβαλε τάς μορφάς ταύτας
προς έκείνας τών εξής έξηκριβωμένως άρχαϊκών κρητικών γλυπτικών έργων:
1) Έπί τοϋ κρητικής τέχνης τών μέσων τοϋ εβδόμου π.χ. αίώνος άγάλματος τής
Auxerre (έν τώ μουσείφ τού Λούβρου) (είκ. 2), τό όποιον, έκτος τής στρογγυλότητος
τοΰ κάτω ήμίσεος, έχει καί τήν αυτήν άκριβώς τοποθέτησιν τών χειρών, τήν μέν δεξιάν
έπί τοϋ στήθους, τήν δέ άριστεράν καθειμένην κατά μήκος τοϋ μηρού
Die Plastik d. Griechen, σ. 17).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
29/01/2022 09:23:33 EET - 107.21.85.250

(Buschor,

Βασιλείου Δ. Θεοφανείδη

220

ΑΕ 1956

2-3) Έπ'ι των δΰο ωσαύτως κρητικών αγαλμάτων τού 6ου π.Χ. αίώνος — τον έεν
τω μουσείω Ηρακλείου Κρήτης αγάλματος θεάς μετά πολου εκ ΙΙρινιά (προχείρως
F.

Ματζ,

Gesch. gr. Kiinst, σ. 177 πίν. 84) καί τοϋ έν τω Metropolitan Museum άγαλ-

ματίου θεάς μετά πόλου έκ Πραισοΰ (G. Richter, The Sculpture..., είκ. 14).
4)

Έπ'ι τών τριών άναγλύπτων έργων, άτινα εύρεθησαν έν τω αρχαίκω ναω τοϋ

Π ρινιά Κρήτης, καί τά όποια χρονολογούνται εις τό 625-620 π.Χ., ήτοι:
α) Έπί πίθου κεκοσμημένου δι’ έκτυπου παραστάσεως δύο άντωπών ίππων ίσταμένων εκατέρωθεν άγάλματος πτερωτής θεάς (1 ίοτνίας θηρών ή Άρτέμιδος) (είκ. 3) (Annuario I, 1 ί) 14.
σ. 69 είκ. 38).
β) Έπί πίθου με έκτυπον παράστασιν έφιπ
πων καί άρματοδρομούντων πολεμιστών ένοόπιον
θεάς (Annuario, έ'.ά. σ. 70 είκ. 39).
γ) Έπί τής έν τφ Μουσείω Ηρακλείου Κρή
της πωρίνης ζφφόρου τοϋ ναοϋ τοϋ Πρινιά μέ άνάγλυπτον παράστασιν πομπής ένοπλων ιππέων «άκονιζόντων άφ’ ίππου» (είκ. 4) (Buschor, έ'.ά. σ. 15).
Καί ταϋτα μέν έκ τής παραβολής περί τής έν
γένει άρχαϊκότητος τής υπό μελέτην ζωφόρου. Ώς
συνάγεται δέ έκ τής συγκρίσεως τής τεχνοτροπίας
αυτής προς την τών ώς άνω κρητικών πλαστικών
δημιουργημάτων διαφόρων αρχαϊκών περιόδων, τό
ήμέτερον άνάγλυφον, ώς άποδίδον έναργώς την
Είκ. 3. Πότνια θηρών έξ αναγλύφου

πλαστικήν διαμόρφωσιν τής είκονιζομένης παρα

πίθου τής Κρήτης

στάσεως, δέον νά θεωρηθή καί χρονολογηθή ώς

έ'ργον τής ώριμου άρχαϊκής τέχνης τοϋ τέλους τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος.
’Αλλά ποιον είναι τό θέμα τής παραστάσεως αυτού;
Έκ τών προς άπόδειξιν τής άρχαϊκότητος τοϋ ήμετέρου άναγλύφου παραβληθεισών άνωτέρω γλυπτικών παραστάσεων θεαινών καί ίππων κρητικής τεχνοτρο
πίας, η επί τών πίθων τοϋ Πρινιά έκτυπος συνθετική παράστασις ίππων εκατέρωθεν
θεάς μετά πολου (α) και η έκτυπος παραστασις εφίππων καί άρματοδρομούντων πο?^εμιστών προς θεάν (β), και δη ή αναγλυπτος πώρινη ζωφόρος τοϋ Πρινιά μέ τούς
όπλοφορους ιππείς προσερχομενους έν πομπή προς τήν λατρευομένην έν τω ναω τοϋ
Πρινιά θεάν μετά πόλου (γ) —αί αρχαίκαι, δηλονότι, κρητικαί αύται παραστάσεις μέ
τήν συνθεσιν των την υπενθυμιζουσαν την τοϋ ήμετέρου άναγλύφου θά ήγόν τινα
εις τό συμπέρασμα ότι ή έπί τού άναγλύφου τούτου παριστανωμένη έν παρομοία σκη
νογραφία μεθ ίππων θεα μετά πολου θα είναι πιθανώς ή λατρευομένη έν Κοήτη
(Πρινιά ή Πραισφ) άγνωστου ονόματος θεά (Πότνια Θηρών ή ’Άρτεμις;). Τούτο θά
ύπεΰετέ τις αδιστάκτως, έάν τό θέμα τής παρόμοιας έπί τής ζωφόρου ημών παραστά
σεων έδείκνυεν ειρηνικήν, έορταστικήν, πομπήν, όπως τό τής ζωφόρου τοϋ Πρινιά καί
ούχί πολεμικήν, όπως τό ήμέτερον άνάγλυφον.
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Διότι χό θέμα τοϋ αναγλύφου ήμών είκονίζει προφανώς ένοπλον απόπειραν απα
γωγής λατρευτικού αγάλματος εκ τού ιερού αυτού.
Επιδρομείς, εις έξυπακουομένην σειράν άρματοδρομούντων πολεμιστών, επέρχον
ται δεξιόθεν καί αριστερόθεν τού ναΐσκου, έν τώ όποίφ φυλάσσεται τό άγαλμα, ενώ οί
ύπερασπισταί τού ξοάνου άποκροΰουσιν αυτούς, βάλλοντες διά τόξου εναντίον τών
έπερχομένων εχθρών. Ή παράστασις αΰτη άπαγωγής επί ζωφόρου ναού φανερώνει»
βεβαίως, σχετικόν μύθον ή παράδοσιν ιστορικού γεγονότος περί τής λατρευομένης έν

Είκ. 4. Τμήμα ζωφόρου έκ Πρινια Κρήτης.

τώ’ναώ θεότητος δηλοϊ, τούτέστι, θέμα έξεικονίζον τό έξαιρετικόν ή τό κύριον γεγονός
τής ιστορίας τού άγάλματος, προς έξαρσιν τής δυνάμεως καί άρετής τής παριστανωμένης θεότητος.
Άλλ’ έν Κρήτη ούδεμία άναφέρεται παράδοσις άπαγωγής άγάλματος, ούδ’ υπάρ
χει έξ άλλης άρχαίας πηγής μνεία περί τοιούτου τίνος συμβάντος έν Κρήτη. 'Αρπαγαί
ή άπόπειραι άπαγωγής άγαλμάτων γνωσταί έξ άρχαίων συγγραφέων άναφέρονται με
ταξύ άλλων: 1) 'Η υπό τών Αΐγινητών αρπαγή έξ Έπιδαύρου τών ξόανων Αύξησίας
καί Λαμίας

(Ηροδ.

V 82-88 καί

Παυς.

II 30,4.32,2). 2) Αί υπό τών Έπιδαυ-

ρίων άπόπειραι άπαγωγής τών δύο ξύλινων ξόανων έξ Αίγίνης, τά όποια έκρυψαν οί
Αίγινήται ή έξηφάνισαν, έξ ού καί τό έπίθετον τής ’Αφαίας

(Παυς.

II 30, 4) καί

3) Ή άπόπειρα άπαγωγής τού ξοάνου τής "Ηρας έκ τού έν Σάμω ιερού αυτής υπό
τής έξ "Αργους ίερείας Άδμήτης, ήτις, τή είσηγήσει τών Άργείων, άπεπειράθη, διά
χρηματισθέντων ύπ’ αύτής Τυρρηνών ναυτών, νά μεταφέρη τό άγαλμα τής θεάς εις
την άρχικήν κοιτίδα της, εις τό "Αργος, όπόθεν μετέφερον άλλοτε αυτό εις Σάμον
οί Άργοναύται
(Διοδ.

(Παυς.

VII 4, 4) καί ένθα, μάλιστα, έφυλάσσοντο ιεροί αύτής ίπποι

IV 15) άλλ’ ώς έκ θαύματος άπέτυχε τού σκοπού της. Εις άνάμνησιν τού γεγο-
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νότος τούτου έτελειτο έκτοτε έν τφ Ήραίφ τής Σάμου έτησίως ή εορτή «Τονεα»
(Μηνόδοτος παρ’

Αθηναιω

XV 672), καθ’ήν τό άγαλμα τής Θεάς— « τό βρέτας» —

κοσμοΰμενον χαρμοσΰνως, μετεφέρετο εις την παραλίαν τοΰ Ήραΐτου όρμου, οποθεν
άπεπειράθησαν οι Τυρρηνοί να τό άπαγάγωσιν, εκεί δε τότε έγίνοντο δημοτελεις θυσίαι (Μηνόδοτος

ώς

ανωτέρω καί

Διόδωρός Ο Σικελιωτης

V 28).

Και νΰν, άποκλειομένης κρητικής παραδόσεως ή άλλοθεν ιστορικής μνείας περ'ι
απαγωγής Κρητικού αγάλματος, προβάλλεται τό ζήτημα μήπως ή παράστασις τής ύπό
μελέτην ζφφόρου ημών είκονίζει μίαν τών άναφερομένων ύπ’ αρχαίων συγγραφέων
ώς ανωτέρω αποπειρών αρπαγής.
Κατ’ ευτυχή σύμπτωσιν, έν Κυδωνιά έκτισαν ναούς καί Σάμιοι καί Αίγινήται.
Τώ όντι, Σάμιοι, καθ’ ά ιστορεί

ό

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

(III 59), φεύγοντες την τυραννίδα τού

τυράννου Πολυκράτους, μετηνάστευσαν είς Κρήτην, έκδιώξαντες δ’ εκ τής περιοχής
τής Κυδωνιάς τούς έν αυτή έγκατεστημένους πρότερον, άγνωστον πότε και πώς, Ζακυνθίους, έπανίδρυσαν την Κυδωνιάν, τώ 524 π. X. Οί ούτωσί συνοικήσαντες την Κυδω
νιάν Σάμιοι παρέμειναν κύριοι τής Κυδωνιάς, έπί πέντε έτη καί ηύδαιμόνησαν, έξωραΐσαντες ταύτην καί με πολλά ιερά καί ναούς

(ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ώς ανωτέρω).

Ό 'Ηρόδοτος δεν αναφέρει όνομαστί τά ίδρυθέντα ύπό Σαμίων ιερά πλήν τοΰ
τής Δικτύννης, τής άλλως καλουμένης Βριτομάρτιος, ήτις, κατά τον
ήτο αυτή αΰτη ή θεά ’Αφαία τών Αίγινητών. Ό
καί

Roscher’s

Hoeck

Παυσανίαν

II 3

(Kreta τόμ. II, σ. 165 πρβλ.

Lex. Myth. I, 388 καί 583), έρμηνεύων τό χωρίον τούτο τού Ηροδό

του, φρονεί ότι οί Σάμιοι δεν ήτο δυνατόν νά κτίσωσι τοιοΰτον ναόν (τής Άρτέμιδος-’Αφαίας-Δικτύννης ή Βριτομάρτιος) καί νά μη κτίσωσι καί ναόν τής Ήρας, τής
πολιούχου τής εαυτών πατρίδος θεάς Ήρας.
Ή Κυδωνιά αΰτη τών Σαμίων άνεπτύχθη έντός πενταετίας είς τοιαύτην ακμήν
καί δύναμιν, ώστε νά προκαλέση τον φθόνον τών θαλασσοκρατούντων τότε Αίγινητών,
οΐτινες, τή συμπράξει καί βοήθεια ολοκλήρου τής Κρήτης, κατέλαβον, κατόπιν νικηφό
ρου ναυμαχίας, τήν Κυδωνιάν τώ 515 π. X., ώς ιστορεί ό

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

(III 59).

Έκ τής Αίγινητικής ταύτης καταλήψεως τής Κυδωνιάς έξηγεΐται καί άπό ταύτης
χρονολογείται καί ή είσαχθεΐσα είς Κρήτην λατρεία τής ’Αφαίας τών Αίγινητών καί ή
συνταύτισις καί συγχώνευσις ταύτης μετά τών έγχωρίων θεαινών Δικτύννης καί Βριτομάρτιος (Παυς. III 14, 2), τών οποίων τό κατ’ έξοχήν ιερόν —τό Δικτύνναιον —εύρίσκετο έπί τοΰ ακρωτηρίου Τιτύρου.
Έκ τών ιστορικών τούτων ένδείξεων συνάγεται ότι ό ναός, όστις έκοσμεΐτο με
τήν άνευρεθεισαν ζωφόρον, δεν ήτο έργον Αίγινητών, καθ’ ότι ή ζφφόρος θά έφερε
τότε ή τήν παράστασιν απαγωγής δύο ξοάνων-τής Δαμίας καί τής Αύξησίας-καί
ούχί ενός, όπως παριστά τό ήμέτερον άνάγλυφον ή, έστω, παράστασιν απαγωγής τού
αγάλματος τής ’Αφαίας, περί τής οποίας, όμως, ούδεμία υπάρχει παράδοσις απαγωγής
ξοάνου της, ουδέ παρίσταται αΰτη φέρουσα πόλον.
Φρονοΰμεν, συνεπώς, ότι ή έπί τής ζφφόρου ημών παράστασις είκονίζει τήν
παράστασιν τού ιστορικού γεγονότος τής απαγωγής τού ξοάνου τής Σαμίας Ήρας έκ
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τοΰ έν Σάμω ίεροΰ αυτής καί παριστά την τελουμένην έν Σάμω σχετικήν εορτήν των
Τοναίων, είς άνάμνησιν τής υπό τής Άδμήτης απόπειρας απαγωγής τοΰ ξοάνου τής
"Ηρας κατά τα ανωτέρω.
Ό άποκαλυφθείς, άρα, ναός είς δν άνήκεν ή ζωφόρος, ήτο ναός τής Ήρας —
Ήραΐον έν Κυδωνιά —τον όποιον έκτισαν έκτος πολλών άλλων ναών οί έπανιδρΰσαντες, τφ 524 π. X., τήν Κυδωνίαν τής Κρήτης Σάμιοι φυγάδες έκ Σάμου.
Υπέρ τής άπόψεως ταύτης συνηγορούν ή άρχαϊκότης τής ζωφόρου —τής ωρίμου
αρχαϊκής έποχής, ήτοι τοΰ τέλους τοΰ 6ου π. X. αίώνος, καθ’ ήν έποχήν έγένετο καί ή
έγκατάστασις τών Σαμίων έν Κυδωνιά Κρή
της,—ή παράστασις τοΰ ξοανομόρφου αγάλ
ματος με τον πόλον, δπως ήτο τό λατρευτικόν
άγαλμα τής Σαμίας "Ηρας, ή τοποθέτησίς του
έντός ναΐσκου (κατά τήν μαρτυρίαν τών νομι
σμάτων τών αύτοκρατορικών χρόνων, είκ 5,
επί τών

οποίων

τό ξοανόμορφον

άγαλμα

παρίσταται ίδρυμένον έντός ναΐσκου, ή δε θεά
είκονίζεται όρθια
τής κεφαλής

ίσταμένη με κάλαθον έπί

καί κρατοΰσα φιάλην είς τάς

χεϊράς της έξ έκατέρας τών οποίων κρέμανται
ίεραί ταινίαι, δπως δταν τοΰτο έκοσμεΐτο κατά
τάς έορτάς τών Τονέων), ή τοποθέτησίς του
έντός ναΐσκου καί έν Σάμφ καί έπί τής ζωφό
ρου τής Κυδωνιάς καί, τέλος, τό θέμα τής απα
γωγής έν τή έξεικονίσει τής εορτής τών Τοναίων.
Ό ναός, λοιπόν, έν τοΐς έρειπίοις τοΰ οποίου εΰρέθη ή ζωφόρος, δεν ήτο ναός τής
Άρτέμιδος ή τής Δικτύννης ή ’Αφαίας1 , αλλά ναός τής Ήρας—Ήραΐον έν Κυδω
νιά—έγερθέν υπό τών έπανιδρυτών τής Κυδωνιάς Σαμίων καί έξωραϊσΰέν μέ ζωφόρον ύπενθυμίζουσαν, διά τής παραστάσεώς της, τήν σχετικήν μέ τήν απόπειραν
απαγωγής τοΰ θαυματουργοΰ ξοάνου τής 'Ήρας εορτήν τών Τονέων, τήν τελουμένην
κατ’ έτος έν τώ Ήραίω τής Σάμου, προς έξαρσιν τής θαυματουργικής δυνάμεως τοΰ
ξοάνου της καί είς άνάμνησιν τοΰ θρυλικοΰ γεγονότος τής απόπειρας απαγωγής αύτοΰ
έκ τοΰ έν Σάμω ίεροΰ αυτής.
Είναι πιθανώτατον δτι ή άνάγλυπτος αυτή ζωφόρος τοΰ έν Κυδωνιά ναοΰ τής
'Ήρας είναι άπομίμησις, αν μή πανομοιότυπον, ζιρφόρου σχετικοΰ χτίσματος έν Σάμφ.
Τώ δντι, κατά τάς άνασκαφάς τοΰ Ηραίου τής Σάμου άνευρέδησαν τεμάχιά τινα
ζωφόρου αρχαϊκών χρόνων (τοΰ 530 π. X.). Μεταξύ τών λειψάνων τούτων διακρίνονται γυναικεία κεφαλή μετά πόλου, κόμης καί μέρος τοΰ ώμου μετά χιτώνος, οπίσθιον
1 Ώς ναός τής Άρτέμιδος ή τής Δικτύννης ή τής ’Α

Μουσουλμανικού Νεκροταφείου Χανίιον καί είς τήν αρ

φαίας καί ώς έργον Αίγινητών συνεργαζομένων μετά Κυ-

χήν τής παρόδου, ήτις δι’ αύτοΰ άγει Ικ τής πόλεως

δώνων, έάεωρήθησαν δτι ήσαν τά ερείπια ναοΰ, τά όποια

(Χανιών) είς τό χωρίον Περιβόλια » (ΓΕΩΡΓ. ΔΕΛΕ-

έφάνησαν, περί τό 1920,

ΔΑΚΙ, 'Ιστορία τής Αρχαίας Κυδωνιάς, μέρος Α', σ. 47 ).

βορειοδυτικώς

τοΰ

άλλοτε
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τμήμα ίππου ώς καί παράστασις κυμάτων, ϊοως έξ άπεικονίσεως των Τυρρηνών ναυ
τών, εις ους άνετέθη ή απαγωγή (βλ. άν. σ. 221). Πρβ.

Buschor,

AM 1933, σ. 1 κ.έ.

Δεν είναι παράλογον να υπόθεση τις δτι με τοιαΰτην ζωφόρον παριστάνουσαν την
"Ηραν έν τω ναΐσκω της κα'ι ύπενθυμίζουσαν την έορταζομένην απόπειραν απαγωγής
της, έκοσμήθη κα'ι ή ζωφόρος τοΰ ναοΰ τής "Ηρας, τον όποιον ίδρυσαν οί φυγάδες Σάμιοι οί έπανιδρύσαντες την Κυδωνιάν τής Κρήτης, εις άνάμνησιν τής προελευσεώς των
καί εις έκδήλωσιν τής ευγνωμοσύνης των προς την θεάν τής πατρίδος των Σάμου*.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΗΣ

* Εις χόν Καθ. κ. Ν. Μ. Κοντολέοντα οφείλω τήν

βάλλοντες εναντίον αρμάτων έπελαυνόντων. Ή όμοιό-

έπομένην ύπόδειξιν: Ε’ις τήν χαλκήν ζώνην έκ Φορτέ

της πρός τό άνάγλυφον τής Κυδωνιάς είναι εκπληκτική,

τσας τής Κρήτης (J. Brock, Fortetsa, σ. 197 πίν. 115

παρά τήν διαφοράν δτι είς τό άνάγλυφον τής Κυδωνιάς

καί 168) παρίσταται είς τό μέσον ενός ορθογωνίου

παρίσταται μία μόνον γυναικεία μορφή αντί των έκα-

πλαισίου ή άπολλώνειος (;) τριάς καί προσκεκολλημένοι
σχεδόν είς τό εξωτερικόν τοΰ πλαισίου καί ό είς υπέρ

τερωθι μιας ανδρικής ίσταμένων δύο γυναικείων. Ή

τόν άλλον παρίστανται τοξόται, δεξιά καί αριστερά,

ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσα ή έπιβίωσις τοΰ θέματος.
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χαλκή ζώνη ανήκει είς τόν όγδοον π.Χ. αιώνα καί είναι

