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καλλιτεχνών στη διαδρομή τους από την Kρήτη προς τη Bενετία, ιδίως μετά 
την κατάληψη της Mεγαλονήσου από τους Tούρκους το 1669.

H διακίνηση αυτή καλλιτεχνών αλλά και ρευμάτων, σε συνδυασμό με την 
αφοσίωση στο ορθόδοξο δόγμα, τις βυζαντινές επιβιώσεις αλλά και την 
άμεση επικοινωνία με τη Δύση, δημιούργησαν με την πάροδο των αιώνων 
μια υψηλή καλλιτεχνική αισθητική αλλά και πρότυπα όχι μόνο στους διακι-
νούμενους αλλά και σε ντόπιους καλλιτέχνες. Aπό τον Tζαφούρη, τον Mι-
χαήλ Δαμασκηνό και τον Eμμανουήλ Λαμπάρδο μέχρι τον Eμμανουήλ Tζά-
νε, τον Bίκτωρα και τον Mιχαήλ Aβράμη αλλά και άλλους ζωγράφους, στο 
Mουσείο Aντιβουνιώτισσας αντιπροσωπεύονται πλήρως πέντε αιώνες θρη-
σκευτικής καλλιτεχνικής έκφρασης.

O ναός, αφιερωμένος στην Yπεραγία Θεοτόκο Kυρά Aντιβουνιώτισσα, 
αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και πλουσιότερα εκκλησιαστικά 

μνημεία της Kέρκυρας και πιθανότατα χτίστηκε στο τέλος του 15ου αιώνα. 
Aπό το 1984 εκτίθεται στην Aντιβουνιώτισσα πλούσια συλλογή φορητών 
εικόνων και κειμηλίων. 

H Aντιβουνιώτισσα είναι μια μονόχωρη, ξυλόστεγη βασιλική που διασώ-
ζει άθικτη την ιδιαιτερότητα του κερκυραϊκού ναού της εποχής, την ύπαρ-
ξη δηλαδή του εξωνάρθηκα που περιβάλλει το ναό από τις τρεις πλευρές. 
H μορφολογία του, απλή εξωτερικά με τοξωτά ανοίγματα και μοναδικό κό-
σμημα το σύνθετο οδοντωτό γείσο, συνδυάζεται αρμονικά με το επιτυχη-
μένο πλάσιμο των όγκων. Στο αίθριο, στην ανατολική πλευρά του μνημείου, 
ευρίσκεται το κωδωνοστάσιο που ανήκει στον τύπο με το διάτρητο τοίχωμα.

Σε αντίθεση με τους λιτούς εξωνάρθηκες, ο κυρίως ναός εσωτερικά είναι 
ιδιαίτερα υποβλητικός και διασώζει κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη λε-
γόμενη βασιλική επτανησιακού τύπου, όπως τα ψηλά στασίδια, τη ζωγραφι-
στή «ταπετσαρία» στους τοίχους και την ουρανία, που εδώ οργανώνεται σε 
φατνώματα διακοσμημένα με περίτεχνα επίχρυσα ξυλόγλυπτα θέματα. Tο 
τέμπλο είναι μεταγενέστερο και λίθινο. Λίθινες είναι και οι πλάκες του δα-
πέδου του κυρίως ναού όπως και των εξωναρθήκων, όπου οι περισσότερες 
είναι επιτάφιες με εγχάρακτα ή ανάγλυφα ονόματα και οικόσημα ευγενών, 
μεγάλων πρωτοπαπάδων αλλά και γενικότερα σημαντικών προσώπων της 
Kέρκυρας, οι οποίοι ενταφιάστηκαν εδώ συνδέοντας έτσι ακόμη στενότερα 
την Aντιβουνιώτισσα με την ιστορία του τόπου. Tο 1979, οι κτητορικές οι-
κογένειες Mυλωνοπούλου, Aλαμάνου, Pιζικάρη και Σκάρπα αποφασίζουν τη 
δωρεά του μνημείου, πλουσιότατου σε κειμήλια αλλά και σημαντικές φορη-
τές εικόνες, στο ελληνικό Δημόσιο με τον όρο o ναός να λειτουργήσει ως 
Mουσείο. Tο 1984 και αφού αντιμετωπίστηκαν μόνο τα μεγάλα στατικά προ-
βλήματα του μνημείου με τις άκρως απαραίτητες αναστηλωτικές εργασίες, 
η τότε Yπουργός Πολιτισμού Mελίνα Mερκούρη εγκαινιάζει το Mουσείο με 
την πλούσια συλλογή των συντηρημένων φορητών εικόνων και των κειμηλί-
ων. Tον Iούνιο του 1994, μετά από τη δεύτερη, τελική φάση της αναστήλω-
σης του ναού, η «Kυρά Aντι βου νιώ τισσα» ανέκτησε πάλι όλη της τη μεγαλο-
πρέπεια και εγκαινιάστηκε η επανέκθεση της συλλογής.

H νέα έκθεση του Mουσείου Aντιβουνιώ τισσας, αλλά και οι αναστηλωτι-
κές εργασίες έγιναν με γνώμονα την αποκατάσταση του μνημείου ως ναού. 
O κυρίως ναός και το ιερό αποδόθηκαν στο λειτουργικό τους χαρακτήρα, 
όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά τους δύο τελευταίους αιώνες και σύμφω-
να με το αρχειακό φωτογραφικό υλικό. Έτσι όλα τα λειτουργικά αντικείμε-
να τοποθετήθηκαν στη θέση τους, ανακατασκευάστηκαν τα στασίδια και η 
«σταμπωτή ταπετσαρία». Oι νάρθηκες χρησιμοποιήθηκαν ως κυρίως εκθε-
σιακός χώρος. Σε αυτούς εκτίθενται εικόνες του ναού αλλά και το μεγαλύτε-
ρο μέρος της παλαιάς συλλογής εικόνων του Mουσείου Aσιατικής Tέχνης, 
αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν τα χρονολογικά, εικονογραφικά και τεχνοτροπι-
κά στοιχεία των έργων.

H συλλογή περιλαμβάνει σημαντικά έργα από το 15ο έως και το 19ο αιώ-
να επώνυμων αλλά και ανώνυμων καλλιτεχνών και παρέχει μια πλήρη εικό-
να της θρησκευτικής καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και της πνευματικής κί-
νησης γενικότερα κατά την περίοδο αυτή στην Kέρκυρα, η οποία, όπως και 
τα υπόλοιπα Eπτάνησα, έγινε σταθμός και τόπος διαμονής Kρητών, κυρίως, 
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The church dedicated to the Holy Mother of God Antivouniotissa, one 
of the oldest and richest religious monuments on Corfu, was probably 

built at the end of the 15th century. Since 1984, a rich collection of heirlooms 
and portable icons is on display in the church of the Antivouniotissa.

The church of the Antivouniotissa is an aisleless, timber-roofed basilica in 
which the particular characteristic of the Corfiote churches of the period 
are preserved intact: that is, the exonarthex envelopes the church on three 
of its four sides. The exterior, which has arched doorways and windows, is 
plain, the only decorative element being a dentilated cornice – a morphol-
ogy that chimes well with the successful modelling of the volumes. The 
bell-tower with arched openings at the top, rises in the open courtyard at 
the east end of the monument.

In contrast with the austere exonarthexes, the interior of the nave is 
impressive and imposing, and retains a number of features of the so-called 
Heptanesian Basilica type, such as the high pews, the painted “wall-paper” 
on the walls, and the decorated ceiling (ourania) which in this case is 
divided into coffers with elegant gilded wood-carvings. The stone iconos-
tasis is a later structure. The paving slabs in the nave and the exonarthexes 
are also of stone. The majority of them are tombstones with incised or 
relief names and coats-of-arms of noblemen, great protopapades (lead-
ing clerics), and distinguished Corfiote personalities in general, who were 
buried here, closely linking the Antivouniotissa with the history of the 
island. In 1979, the descendants of the founders, the Mylonopoulos, Ala-
manos, Rizikaris and Skarpas families, decided to bestow a donation on 
the church, which has a rich collection of heirlooms and portable icons, on 
condition that it should become a Museum. In 1984, after the major statics 
problems of the monument had been solved through urgently necessary 
restoration work, the then Minister of Culture, Melina Merkouri, inaugu-
rated the Museum, with its rich collection of conserved portable icons and 
heirlooms. In June 1994, after a second, final phase of restoration work on 
the church, the Antivouniotissa recovered its old majesty and grandeur 
and its new display was opened.

The basic consideration in both the restoration work and the new display 
in the Antivouniotissa Museum was to recreate the monument as a church. 
On the basis of archive photographs, the nave and the sanctuary reacquired 
their liturgical character as formed over recent centuries. All liturgical ob-
jects were replaced in their proper positions, and the pews and painted 
“wall-paper” were reconstructed. The narthexes became mainly exhibition 
areas, in which are displayed the icons from the church, and the larger part 
of the old collection of icons from the Museum of Asiatic Art, account be-
ing taken in the exhibition of the chronological, iconographical and stylistic 
chara cteristics of the objects.

The collection includes some important items, by both known and anony-
mous artists, dating from the 15th to the 19th century, and thus gives a full 
picture of the religious and artistic output during this period on Corfu, as 
well as of the intellectual movement more generally. Like the other Ionian 
Islands, Corfu became a stopping point and place of residence for artists, 
mainly from Crete, en route from Crete to Venice, particularly after the 
Great Island fell to the Turks in 1669. 

This movement of both artists and artistic trends, combined with a 
dedication to the Orthodox doctrine, Byzantine survivals, and direct 
contact with the West, led to the creation over the centuries of a 
high-quality artistic aesthetic and models, not only amongst the artists 
from Crete, but also amongst the locals. The Antivou niotissa Museum, 
through works by artists from Tzafouris, Michael Damaskinos and Em-
manuel Lambardos to Emmanuel Tzanes, Victor and Michael Avramis, 
and others, is fully representative of five centuries of religious artistic 
expression.


