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EΝΑ ΕΝ∆Ι ΑΦΕΡΟΝ Α Ρ ΤΟΦΟΡΙΟ µε ξυλόγλυπτο και 
ζωγραφικό διάκοσµο εκτίθεται µέσα σε κόγχη της 25ης 
αίθουσας του α´ ορόφου του Μουσείου Μπενάκη (εικ. 1).1 
Το αρτοφόριο, που φέρει τον αρ. ευρ. ΓΕ-13969, αγορά-
στηκε από τον γνωστό αρχαιοπώλη του Καΐρου Maurice 
Nahman, µε µη προσδιορισµένη την ηµεροµηνία εισα-
γωγής. Το έργο ανήκε αρχικά στη συλλογή του δόκτορος 
G. Bay, η οποία δηµοπρατήθηκε στο Κάιρο.2 Η τελευταία 
συντήρηση του έργου έγινε στο Τµήµα Συντήρησης Ει-
κόνων του Μουσείου το 1998 από τη Λένα Βρανοπούλου 
και την Αλεξάνδρα Καλλιγά. Πρόκειται για αρτοφόριο 
µε ξύλινο πυρήνα που κοσµείται µε πρόστυπο και έξεργο 
διάκοσµο και διαθέτει επίστεψη εξολοκλήρου από διά-
τρητο διάκοσµο, χρυσωµένο και βαµµένο κατά τόπους. 
Εξάπλευρο στην κάτοψη, µε µήκος πλευράς 14,5 εκ., έχει 
µέγιστη διάµετρο 40,3 εκ. και συνολικό ύψος 97,5 εκ. 
Παλαιότερα διέσωζε στην κορυφή σταυρό, όπως φαί-
νεται σε δύο παλαιές φωτογραφίες του έργου, η πρώτη 
στον κατάλογο της δηµοπρασίας της συλλογής του δρ 
Bay3 και η δεύτερη στο δελτίο καταγραφής του έργου στο 
Μουσείο (εικ. 2). 

Το αρτοφόριο διαθέτει βάση από κυµατιστό αναβαθµό. 
Πάνω του στηρίζεται ο εξάπλευρος πυρήνας, σε κάθε πλευ-
ρά του οποίου διαµορφώνεται ορθογώνιο διάχωρο που ορί-
ζεται στην παρυφή από φυλλάρια σε σειρά. Κάτω από το δι-
άχωρο και στα πλάγιά του αναπτύσσονται συστρεφόµενοι 
και αναδιπλούµενοι φυλλοφόροι βλαστοί που απολήγουν 
σε ολόγλυφα άνθη, βαµµένα κόκκινα και κυανοπράσινα. 
Ανάµεσα σε κάθε πλευρά, στις ακµές, κρεµαστές γιρλάντες 
από φύλλα και άνθη, βαµµένα ανάλογα, δίνουν την αίσθη-
ση ότι αναρριχώνται στον ξύλινο φορέα. 

Στον κορµό του αρτοφορίου, κάθε πλευρά διαθέτει ένα 
τοξωτό διάχωρο που ορίζεται στην περιφέρειά του από 
σχηµατοποιηµένα φυλλάρια σε σειρά και φέρει ζωγρα-
φικό διάκοσµο, που θα µας απασχολήσει ειδικότερα πιο 
κάτω. Τα διάχωρα πλαισιώνονται από σειρά επτά έξερ-
γων συστρεφόµενων φύλλων που εναλλάξ προβάλλουν 
από το βάθος. Πάνω από την τοξωτή απόληξη έχουν 
σκαλιστεί αντωπά ανά τρία άνθη δεµένα µε ταινία που 
φέρει κόµπο στο κέντρο. Ανάµεσα σε κάθε πλευρά, οι 
ακµές κοσµούνται µε ελισσόµενα χυµώδη φύλλα που 
φέρουν άνθη και µικρά φυλλάρια. Στην κορυφή σκα-
λίζεται σχεδόν ολόγλυφο πτηνό µε αρτίδιο στο ράµφος 
του, που στρέφεται προς τα πάνω. Στη βάση, τα χυµώδη 
φύλλα σχηµατίζουν ελικωτές κονσόλες. Ψηλά, πάνω 
από λοξότµητο γείσο, σειρά πεσσίσκων, που στενεύουν 
στη µέση, διαµορφώνει στηθαίο εξώστη.

Η τρουλωτή επίστεψη αποτελείται από µια στεφάνη 
µε έξι τοξωτά διάχωρα µε διάτρητα φυτικά θέµατα. Οι 
ακµές, ανάµεσα στα διάχωρα, στηρίζονται σε περίτεχνες 
καταέτιες αντηρίδες που κάτω απολήγουν σε κονσόλες. 
Πάνω στις ακµές στερεώνονται ελικωτοί κλώνοι µε πλα-
τιά χυµώδη φύλλα που συναντιούνται ψηλά στο κέντρο 
και απολήγουν σε κεφαλές πτηνών, που φέρουν λοφίο 
στην κορυφή, ενώ κρατούν µικρό άρτο στο ράµφος τους. 
Οι κεφαλές αυτές δίνουν την εντύπωση ότι στηρίζουν 
την επίστεψη του αρτοφορίου, που έχει σχήµα φαναριού. 
Ανάµεσα στις κεφαλές των πουλιών ξεπροβάλλουν µε 
φορά προς τα κάτω στελέχη που µοιάζουν µε δέσµες από 
επτά άνθη, βαµµένα κόκκινα. 

Ο κοµψός, αν και βαρυφορτωµένος, διάκοσµος του αρ-
τοφορίου µαρτυρεί ότι έχει βγει από τα χέρια έµπειρου 
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Εικ. 1. Aρτοφόριο µε ξυλόγλυπτο και ζωγραφικό διάκοσµο, 1808. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. ΓΕ-13969
(φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης).
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ξυλογλύπτη που γνώριζε να σχεδιάζει και να σκαλίζει 
µε επιδεξιότητα.4 Αν και το έργο προέρχεται από συλ-
λογή που δηµοπρατήθηκε στο Κάιρο, δεν παρουσιάζει 
καµία οµοιότητα µε δείγµατα ισλαµικής ξυλογλυπτικής, 
που προτιµά την ενθετική τεχνική ή την επένδυση µε 
πλακίδια από ελεφαντόδοντο5 και εµφανίζει αναντίρρη-
τη συγγένεια µε έργα του δυτικού µπαρόκ, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν στην επτανησιακή τέχνη.6 Ξυλόγλυπτα 

τέµπλα κατασκευάζονται στη Βενετία και εισάγονται 
στα Επτάνησα από το 1600,7 ενώ κατά τον 18ο αιώνα 
Ιταλοί ινταγιαδόροι βρίσκονται και εργάζονται στα 
Ιόνια νησιά,8 προωθώντας γνώσεις και τεχνικές που 
αφοµοιώθηκαν από τους ντόπιους τεχνίτες ξυλογλυπτι-
κής έως τα τέλη του ίδιου αιώνα.9 

Το έντονα έξεργο ανάγλυφο, κατά τόπους ολόγλυ-
φο, η µπαρόκ πληθωρική φυτική διακόσµηση, η ζωηρή 
απόδοση των πτηνών εντάσσονται εύλογα στις τάσεις 
της επτανησιακής τέχνης του τέλους του 18ου ή των 
αρχών του 19ου αιώνα. Ανάλογο διάκοσµο µε ολόγλυφα 
άνθη συναντούµε σε ξυλόγλυπτα τέµπλα ναών της Κε-
φαλονιάς, όπως στα τέµπλα των καθολικών της µονής 
Κοιµήσεως της Θεοτόκου στα Αγρίλια,10 ίσως του τέλους 
του 18ου αιώνα, και της µονής των Εισοδίων της Θεοτό-
κου στα Θέµατα, της ίδιας περίπου εποχής.11 Το φανάρι 
θυµίζει ξυλόγλυπτα χρυσωµένα φανάρια λιτανείας, όπως 
αυτό από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα.12 
Αρχειακές µαρτυρίες µας πληροφορούν ότι εκκλησιαστι-
κά φανάρια εισήχθησαν από τη Βενετία στην Κεφαλονιά 
από τον 17ο αιώνα µέχρι και τα τέλη του 19ου.13

Το αρτοφόριο φέρει αφιερωµατική µικρογράµµατη επι-
γραφή µε µαύρο µελάνι στο ορθογώνιο διάχωρο της αρι-
στερής πρόσθιας πλευράς (εικ. 3): «µνησθύη κύριος ο θεός 
του δούλου | αυτού ιω(άννου) σταµατιου [µετ]ά [ι]ω(άννου) 
ξο- - - | συµβήον, τέκνον, και των συνοµοτών14 - - - | τον 
πάντων τον βοηθυσάντων | εν το αρτοφωρήο τούτ[ω] | 1808 
σ(ε)π (τεµβ)ρ(ίου) 20». Οι πληροφορίες που αντλούµε 
από την επιγραφή είναι ότι ο άγνωστος από αλλού Ιω-
άννης Σταµατίου χορήγησε στις 20 Σεπτεµβρίου του 
1808 το αρτοφόριο µαζί µε κάποιον άλλον συν-αφιερω-
τή συνονόµατό του (;) µε τις συζύγους τους και τα παιδιά 
τους και µε ορισµένους άλλους δωρητές, των οποίων τα 
ονόµατα µνηµονεύονται συνοπτικά. ∆υστυχώς, η επι-
γραφή είναι φειδωλή και δεν αναφέρει ούτε τον τόπο της 
δωρεάς, ούτε τον τεχνίτη ή ζωγράφο. 

Η λέξη συνοµοτών, όµως, πιθανότατα προέρχεται από 
το ρήµα συνόµνυµι ή συνοµνύω, µία από τις ερµηνείες 
του οποίου είναι και η συµµετοχή σε σύνδεσµο, συµµαχία 
ή συνοµοσπονδία.15 Οι συν-αφιερωτές του αρτοφορίου 
του Μουσείου Μπενάκη ίσως ήταν µέλη κάποιας συντε-
χνιακής αδελφότητας, µε πρωτοµάστορα τον Ιωάννη 
Σταµατίου. Οι Επτανήσιοι επαγγελµατίες διαφόρων 
κλάδων ήταν οργανωµένοι µε εξαιρετικό τρόπο σε συ-
ντεχνιακές αδελφότητες, που ενθάρρυναν και ενίσχυαν 
οι Βενετοί. Πρόκειται για συµπαγείς επαγγελµατικές και 

Εικ. 2. Το αρτοφόριο (φωτογραφία από δελτίο καταγραφής).

Εικ. 3. Το αρτοφόριο, αφιερωµατική µικρογράµµατη 
επιγραφή (λεπτοµέρεια), φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης).
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κοινωνικές δοµές, τα µέλη των οποίων λειτουργούσαν 
αλληλέγγυα µεταξύ τους. Στην κεφαλή των αδελφοτή-
των αυτών, οι οποίες είχαν ιεραρχική δοµή, βρίσκονταν 
οι συντεχνιάρχες ή πρωτοµάστορες ή αρχιτεχνίτες. Ακο-
λουθούσουν οι υπόλοιποι επαγγελµατίες του κλάδου, 
ενώ τη βάση της ιεραρχίας κάλυπταν οι µαθητευόµενοι, 
µε περίοδο µαθητείας από τρία έως πέντε χρόνια.16 Κά-
θε συντεχνιακή αδελφότητα είχε το δικό της ταµείο, 
στο οποίο συνεισέφεραν όλοι,17 τη δική της εκκλησία, 
που ήταν αφιερωµένη στον άγιο της επιλογής της, κα-
θώς και τη δική της σηµαία µε αυτόν τον προστάτη άγιο, 
την οποία έφερε στις δηµόσιες τελετές, όπου η καθεµιά 

κατείχε συγκεκριµένη θέση.18 Tο αρτοφόριο λοιπόν αυτό 
ενδεχοµένως να ήταν ένα συλλογικό αφιέρωµα που προο-
ριζόταν για την εκκλησία που διατηρούσε η συντεχνιακή 
αδελφότητα.

Ωστόσο, εξίσου ελκυστική είναι και η ιδέα το αντικεί-
µενο να αποτελούσε συλλογικό αφιέρωµα θρησκευτι-
κής  αδελφότητας, και όχι συντεχνίας. Οι θρησκευτικές 
αδελφότητες είχαν παραπλήσια δοµή, µε τη διαφορά 
ότι µέλη τους γίνονταν άνθρωποι που µοιράζονταν τις 
ίδιες πνευµατικές “ανησυχίες”, χωρίς να ασκούν απα-
ραίτητα το ίδιο επάγγελµα ‒ βασική προϋπόθεση για 
τις συντεχνιακές αδελφότητες.19    

Εικ. 4. Το αρτοφόριο, κεντρικό διάχωρο της πρόσθιας 
όψης µε τον Χριστό ενδεδυµένο µέσα στο άγιο ποτήριο 

(λεπτοµέρεια, φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης).

Εικ. 5. Το αρτοφόριο, αρχάγγελος πλαϊνού διαχώρου 
(λεπτοµέρεια, φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης). 
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Στην πρόσθια όψη, το κεντρικό διάχωρο είναι το θυρό-
φυλλο του αρτοφορίου, που στερεώνεται µε µεντεσέδες 
στη δεξιά παρυφή και διατηρεί µικρή φακόσχηµη ξύλινη 
λαβή στο µέσο της αριστερής πλευράς. Στο θυρόφυλλο 
εικονίζεται πάνω σε ανοικτό ρόδινο κάµπο ο Χριστός 
να αναδύεται από άγιο ποτήριο, το οποίο φέρεται από 
σύννεφα (εικ. 4). Ο Χριστός ευλογεί και µε τα δυο χέ-
ρια, που είναι λυγισµένα στον αγκώνα. Φέρει ένσταυρο 
φωτοτέφανο µε την επιγραφή Ο ΩΝ γραµµένη µε λευκό 
µελάνι. Φορά χρυσό χιτώνα, µε ρόδινες σκιές, και πρα-
σινωπό ιµάτιο µε πλατιά χρυσά λαµατίσµατα. Από τη µία 
και από την άλλη µεριά της κεφαλής του γράφονται τα 

συµπιλήµατα I (HCΟΥ)C X (ΡΙCΤO)C µε ανοικτό κόκκινο 
χρώµα. Το ποτήριο είναι χρυσό και απέριττα κοσµηµένο 
µε πολύτιµους λίθους. Το δοχείο του είναι βαθύ και φέρει   
στην επιφάνειά του σχηµατοποιηµένα φύλλα άκανθας. 
Στηρίζεται σε κόµβο που πατά σε πρισµατική βάση και το 
πόδι του απολήγει σε πολύλοβη βάση που αναπτύσσεται 
ακτινωτά. Η παράσταση του Χριστού πλαισιώνεται από 
δύο αρχαγγέλους στα πλαϊνά διάχωρα (εικ. 5). Πατούν 
πάνω σε πράσινο έδαφος και προβάλλονται σε χρυσό βά-
θος, όρθιοι να κλίνουν το σώµατά τους προς τα εµπρός, 
στραµµένοι προς το κεντρικό διάχωρο. Οι αρχάγγελοι 
σταυρώνουν τα χέρια µπροστά στο στήθος, σε στάση 
δέησης. Ο αριστερός φορά πορτοκαλί υποκάµισο µε 
χρυσά ανθέµια και κόκκινο κοντοµάνικο χιτώνα µε χρυ-
σές παρυφές, στολισµένο µε χρυσά φυτικά σχέδια, ενώ 
γύρω του τυλίγεται χρυσός λώρος. Παρόµοια είναι και τα 
πολυτελή ενδύµατα του δεξιού αρχάγγελου, µόνο που το 
υποκάµισο είναι κόκκινο και ο χιτώνας είναι πορτοκαλής. 
Και οι δύο φέρουν χρυσό εγχάρακτο φωτοστέφανο στην 
κεφαλή, ενώ τα υποδήµατά τους είναι χρυσά. Τα φτερά 
τους αποδίδονται µε πρασινογάλαζο χρώµα και λευκά 
φώτα πάνω στο χρυσό βάθος. 

Στην πίσω όψη του αρτοφορίου, το κεντρικό διάχωρο 
φέρει την παράσταση του Χριστού ως Άκρα Ταπείνωση 
να βγαίνει µέσα από χρυσό διάλιθο ποτήριο της θείας ευ-
χαριστίας πάνω σε κιτρινωπό βάθος (εικ. 6). Ο Χριστός 
προβάλλεται µπροστά από µεγάλο ξύλινο σταυρό µε τα 
σύµβολα του Πάθους, τον σπόγγο και τη λόγχη. Εικονί-
ζεται σχεδόν µετωπικός µέχρι την οσφύ να έχει κλειστά 
τα µάτια, το στόµα µισάνοικτο και να γέρνει ελαφρώς την 
κεφαλή προς τα δεξιά. Τα χέρια του είναι ανοιχτά, στο 
ύψος του υπογαστρίου του, µε τα σηµάδια από τα καρφιά 
στις παλάµες, ενώ σταγόνες αίµατος και νερού ρέουν από 
την πληγή στη δεξιά πλευρά του. Φορά στο κεφάλι ακάν-
θινο στεφάνι και στη µέση χρυσό περίζωµα µε ρόδινες 
λεπτές ψιµυθιές. Ο φωτοστέφανός του είναι ένσταυρος 
και η επιγραφή Ο ΩΝ γράφεται πάνω στις κεραίες που 
έχουν δηλωθεί µε κόκκινο χρώµα. Εκατέρωθεν του φωτο-
στεφάνου µε κόκκινο µελάνι γράφονται οι βραχυγραφί-
ες Ι(ΗCΟΥ)C Χ (ΡΙΣΤΟ)C. Το ποτήριο είναι ανάλογο µε 
αυτό της πρόσθιας όψης. Στα πλαϊνά διάχωρα άλλοι δύο 
αρχάγγελοι σκύβουν µε τα χέρια σταυρωµένα µπροστά 
στο στήθος στραµµένοι προς το κεντρικό διάχωρο µε τον 
Χριστό Άκρα Ταπείνωση, όπως και στην πρόσθια πλευ-
ρά. Και οι δύο φορούν πολυτελή ενδύµατα, ανάλογα µε 
αυτά των αρχαγγέλων της πρόσθιας πλευράς, µόνο που 

Εικ. 6. Το αρτοφόριο, κεντρικό διάχωρο της πίσω όψης          
µε τον Χριστό Άκρα Ταπείνωση 

(λεπτοµέρεια, φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης). 
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εδώ ο ένας φορά πράσινο υποκάµισο και κόκκινο χιτώνα 
και ο άλλος κόκκινο υποκάµισο και πράσινο χιτώνα. 

Ο προπλασµός στα γυµνά µέρη των µορφών γίνεται 
µε ανοιχτό καστανό χρώµα, που καλύπτεται σε µεγάλη 
έκταση από τα ανοικτορόδινα σαρκώµατα, τα οποία 
ζεσταίνονται µε απαλούς κόκκινους γλυκασµούς, κυ-
ρίως στις παρειές των προσώπων. Στην απόδοση του 
γυµνού σώµατος του Χριστού ως Άκρα Ταπείνωση η 
σωµατικότητα και η πλαστικότητα στην απόδοση των 
µυώνων είναι έντονη. Ο προπλασµός γίνεται µε καστανό 
χρώµα, επάνω στον οποίο απλώνεται ενιαίο γκριζοκά-
στανο που γλυκαίνει κατά τόπους µε ανοικτή ώχρα και 
φωτίζεται µε λεπτές λευκές γραµµές. Τα πρόσωπα των 
µορφών είναι καλοσχηµατισµένα, εύσαρκα, µε µεγάλα 
µάτια και ευθύγραµµες µύτες, σχεδόν γλυκερά. Η φρο-
ντίδα του ζωγράφου στην εκτέλεση των παραστάσεων 
είναι έκδηλη, ακόµη και στις λεπτοµέρειες, όπως για 
παράδειγµα στην απόδοση των νευρώσεων του ξύλου 
του Σταυρού. 

Το αρτοφόριο είναι λειτουργικό σκεύος, ξύλινο ή 
µεταλλικό, που τοποθετείται πάνω στην αγία τράπεζα 
και στο οποίο φυλάσσεται ο άρτος της θείας λειτουργίας 
των Προηγιασµένων, η οποία τελείται όλες τις µέρες της 
Σαρακοστής, πλην Σαββάτου και Κυριακής.20 Τα τίµια 
δώρα, αφού καθαγιαστούν κατά τη θεία λειτουργία του 
Σαββάτου και της Κυριακής, διατηρούνται µετά στο αρ-
τοφόριο, τοποθετηµένο συνήθως έτσι ώστε η πρόσθια 
πλευρά του –όπου και το άνοιγµα που κλείνει µε µικρό 
θυρόφυλλο– να κοιτάζει προς τη ∆ύση. Έτσι είναι εύκο-

λο στον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο να το ανοίγει και να 
λαµβάνει προηγιασµένο άρτο στεκόµενος µπροστά στην 
αγία τράπεζα. 

Στο αρτοφόριο του Μουσείου Μπενάκη, στο κεντρικό 
διάχωρο της πρόσθιας πλευράς, προβάλλει το εικονο-
γραφικό θέµα του Χριστού ενδεδυµένου µε χιτώνα και 
ιµάτιο να ευλογεί και µε τα δύο χέρια εντός του αγίου 
ποτηρίου.  

Απεικονίσεις πλησιέστερες εικονογραφικά µε το θέµα 
εντοπίζονται στην παλαιολόγεια τέχνη δίπλα σε παρα-
στάσεις µε το ευχαριστιακό θέµα του Μελισµού, το οποίο 
καθιερώθηκε προς το τέλος του 12ου αιώνα και εικονί-
σθηκε στην κατώτερη ζώνη του ηµικυλίνδρου της αψίδας 
του ιερού.21 Σηµαντική λεπτοµέρεια είναι ότι το ποτήριο 
ενσωµατώθηκε στο ευχαριστιακό αυτό θεµατολόγιο τον 
13ο αιώνα. Η Χ. Κωνσταντινίδη στη διδακτορική της δια-
τριβή, αναλύοντας εικονογραφικά και προσεγγίζοντας 
ερµηνευτικά το εικονογραφικό θέµα του Μελισµού,  υπο-
δεικνύει ότι ο εικονογραφικός τύπος του ευχαριστιακού 
Χριστού εντός του ποτηρίου συνδέεται στενά µε αυτόν. 

Γενικά, ο ευχαριστιακός Χριστός µέσα στο ποτήριο φαί-
νεται να αναπαριστά τη στιγµή που οι ορθόδοξοι λαϊκοί 
λαµβάνουν τη θεία κοινωνία διά του άρτου και του οίνου 
από το ποτήριο, στο οποίο έχουν ριχτεί τµήµατα του µε-
λισµένου Χριστού. Ειδικότερα ο εικονογραφικός τύπος 
του Χριστού µέσα στο ποτήριο φαίνεται να σχετίζεται 
µε τη χρήση της λαβίδας κατά τη µετάδοση της θείας 
κοινωνίας,22 που γενικεύεται κατά τον 11ο αιώνα.23 Οι 
απεικονίσεις αυτές είναι όµως µεµονωµένες και ο εικο-
νογραφικός τύπος δεν γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση.24 Oι 
πρωιµότερες τοιχογραφίες του τύπου εντοπίζονται στην 
Κύπρο, δίπλα σε παραστάσεις του µελισµένου Χριστού 
στον δίσκο. Τοιχογραφία του γ´ τετάρτου του 14ου αιώνα 
από την Πρόθεση του ναού του Αγίου Νικολάου στην 
Κακοπετριά, εµφανίζει τον Χριστό ως νήπιο, µετωπικό, 
µε χιτώνα και ιµάτιο να ευλογεί µε το δεξί χέρι και να κρα-
τά ανοιχτό ειλητό στο αριστερό.25 Επίσης, τοιχογραφία 
του γ´ τετάρτου του 14ου αιώνα από την Αγία Σολοµωνή 
της Πάφου26 εικονίζει τον Χριστό προέφηβο, µετωπικό, 
µε χιτώνα και ιµάτιο, να κρατά µε το αριστερό του χέρι 
ενεπίγραφο ειλητό. 

Η τοιχογραφία όµως που προσεγγίζει πληρέστερα τον 
τύπο του αρτοφορίου του Μουσείου Μπενάκη εντοπί-
ζεται την ίδια περίπου περίοδο, στο τελευταίο τέταρτο 
του 14ου αιώνα, αρκετά µακριά, στον ναό της Ευαγγε-
λίστριας του Μυστρά, και διασώζεται από σχέδιο του G. 

Εικ. 7. Σχέδιο του G. Millet τοιχογραφίας από τον ναό της 
Ευαγγελίστριας στον Μυστρά, δ ́ τέταρτο του 14ου αι.        

[από: Millet (σηµ. 28)].     
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Millet (εικ. 7).27  Ο Χριστός εµφανίζεται πια ως έφηβος 
να ευλογεί και µε τα δύο χέρια – εικονογραφικό στοιχείο 
που θα επικρατήσει στους επόµενους αιώνες και θα χα-
ρακτηρίσει τον εικονογραφικό αυτό τύπο.

Ο εικονογραφικός αυτός τύπος του ευχαριστιακού Χρι-
στού εντός του αγίου ποτηρίου ουσιαστικά αποκρυσταλ-
λώνεται, τουλάχιστον σύµφωνα µε τα έως τώρα δεδοµένα 
και το δηµοσιευµένο υλικό, τον 17ο και ιδιαίτερα τον 18ο 
αιώνα. Στη συλλογή του Μουσείου του Ελληνικού Ιν-
στιτούτου Βενετίας βρίσκεται εικόνα του 17ου αιώνα, η 
οποία συγκαταλέγεται στην τέχνη του Εµµ. Τζάνε και 
εικονίζει συλλειτουργούντες ιεράρχες να περιβάλλουν 
µαρµάρινη αγία τράπεζα πάνω στην οποία δύο γονατιστοί 
άγγελοι υψώνουν άγιο ποτήριο  µε τον Χριστό Εµµανου-
ήλ (εικ. 8).28 Μια ενδιαφέρουσα τοιχογραφία του α′ µισού 
του 18ου αιώνα εντοπίζεται στη Μονή Καταφυγίου Αι-
τωλοακαρνανίας. Στην κάτω ζώνη του τεταρτοσφαιρίου 
της αψίδας της Μονής εικονίζονται συλλειτουργούντες 
ιεράρχες, εκατέρωθεν του Χριστού, που αναδύεται από 

Εικ. 9. Πέτασµα Ωραίας Πύλης, έργο της κεντήτριας 
Κοκόνας του Ιωάννου, 1743. Άνδρος, Μονή 

Παναχράντου [από: Μυστήριον (σηµ. 32) αρ. 176].

Εικ. 8. Εικόνα, τέχνη Εµµ. Τζάνε, 17ος αι. Συλλειτουργούντες 
ιεράρχες περιβάλλουν αγία τράπεζα πάνω στην οποία 
δύο γονατιστοί άγγελοι υψώνουν άγιο ποτήριο µε τον 
ευχαριστιακό Χριστό. Βενετία, Μουσείο Ελληνικού 

Ινστιτούτου [από: Chatzidakis (σηµ. 29) πίν. 66].
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το Άγιο Ποτήριο ως «ο Ζωηφόρος άρτος», όπως δηλώνει 
και η σχετική επιγραφή.29 Το εικονογραφικό αυτό θέµα 
απαντά κυρίως σε εκκλησιαστικά υφάσµατα και αρτο-
φόρια, µεταλλικά και ζωγραφιστά, των αιώνων αυτών, 
όπως για παράδειγµα σε αντιµήνσιο από το Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας που χρονολογεί-
ται στο 1717· σε αρτοφόριο του 18ου αιώνα από τον Άγιο 
Νικόλαο Αµπελακιώτισσας Αιτωλοακαρνανίας· και σε 
µεταξωτό ποτηροκάλυµµα από το Μουσείο Μπενάκη  
των αρχών του 19ου αιώνα µε τη δυτικού τύπου Ανάσταση 
και τον Χριστό Εµµανουήλ µέσα στο ποτήριο της θείας 
ευχαριστίας.30 Σχετικά µε το ποτήριο, είναι ενδιαφέρον 
ότι σχεδόν πανοµοιότυπο, µε το χαρακτηριστικό σχέδιο 

από φύλλα άκανθας και τον κόµβο που εδραιώνεται σε 
πρισµατική βάση, εντοπίζεται σε πέτασµα Ωραίας Πύλης 
από τη Μονή Παναχράντου της Άνδρου, έργο της κεντή-
τριας Κοκόνας του Ιωάννου που χρονολογείται στο 1743 
(εικ. 9).31 Τέλος, το θέµα είναι ευρύτατα διαδεδοµένο στο 
πλαίσιο της ορθόδοξης θρησκευτικής τέχνης µε πολλά 
παραδείγµατα32 ακόµα και από τη µακρινή Καππαδοκί-
α,33 όπως µαρτυρεί µικρό ασηµένιο αρτοφόριο του Μου-
σείου Μπενάκη από τη Μονή της Θεοτόκου Κερκεµέ της 
Καππαδοκίας µε χρονολογία 1843 (εικ. 10).34

Στο αρτοφόριο του Μουσείου Μπενάκη, η πλευρά µε 
τον Χριστό ως Άκρα Ταπείνωση που προβάλλει µέσα από 
το άγιο ποτήριο µπροστά στον Σταυρό και τα σύµβολα 
του Πάθους θα έβλεπε προς την Ανατολή, δηλαδή προς 
τον µεγάλο Σταυρό που θα ήταν στερεωµένος πίσω από 
την αγία τράπεζα, στα ανατολικά της. Μολονότι η σύν-
θεση του διαχώρου µε τον Χριστό στον τύπο της Άκρας 
Ταπείνωσης µέσα στο άγιο ποτήριο φαίνεται να καθιερώ-
νεται κατά τον 18ο αιώνα, ο τύπος του Χριστού ως Άκρα 
Ταπείνωση πρωτοεµφανίζεται στη βυζαντινή τέχνη από 
τα τέλη του 11ου αιώνα και έχει συνδεθεί µε τις αλλαγές 
στην ακολουθία των Παθών κατά τη Μεγάλη Εβδοµάδα, 
που είχαν συνταχθεί σε ιδιωτικά µοναστήρια της Κων-
σταντινούπολης.35 Αργότερα, από το β́  µισό του 13ου και 
κυρίως κατά τον 14ο αιώνα, το βυζαντινό αυτό αρχέτυπο 
διαδίδεται στην κεντρική και τη βόρεια Ιταλία, και ιδίως 
στη Βενετία.36 Ο τύπος διαγράφει εντυπωσιακή πορεία 
στην υστερογοτθική τέχνη της ∆ύσης. Σε µεταγενέστε-
ρη εποχή κυριαρχεί στη διακόσµηση των εντοίχιων, λί-
θινων και ξύλινων αρτοφορίων για την όστια που κατά 
τον 15ο και τον 16ο αιώνα ήταν τοποθετηµένα σε τοίχο 
της κεντρικής αψίδας των ναών της βόρειας Ιταλίας, 
παραπέµποντας ακραιφνώς στη δυτική ευχαριστιακή 
διαδικασία. Από τα πολλά παραδείγµατα αξίζει να ανα-
φερθεί επιχρυσωµένη και επιζωγραφισµένη πρόσοψη 
ενός τέτοιου αρτοφορίου (εικ. 11) που χρονολογείται 
στα 1475-1500 και φυλάσσεται στο Μουσείο David and 
Alfred Smart, του Πανεπιστηµίου του Σικάγου (αρ. ευρ. 
1973-55).37 Το αρτοφόριο θυµίζει εσωτερικό ναού, στο 
κέντρο του οποίου παριστάνεται ο Χριστός στον τύπο 
της Άκρας Ταπείνωσης να αναδύεται από σαρκοφά-
γο. Αριστερά και δεξιά του δύο γονατιστοί άγγελοι και 
περιµετρικά άλλες τέσσερις µορφές αγγέλων, χερουβίµ 
και φυτικός διάκοσµος.

Ο ίδιος εικονογραφικός τύπος επιστρέφει και ως αντι-
δάνειο κατά τον 15ο αιώνα στην κρητική ζωγραφική. Ο 

Εικ. 10. Ασηµένιο αρτοφόριο από τη Μονή της 
Θεοτόκου Κερκεµέ της Καππαδοκίας, 1843.         

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. ΓΕ-34394. 
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ρόλος του ζωγράφου Νικολάου Τζαφούρη στην καθιέρω-
ση του είναι γνωστός για την κρητική ζωγραφική του 15ου 
αιώνα38 και µάλιστα ο Μ. Χατζηδάκης είχε επισηµάνει 
και την παρουσία δύο κυρίαρχων παραλλαγών του.39 Την 
παρούσα µελέτη ενδιαφέρει η παραλλαγή µε τον Χριστό 
που εικονίζεται µε τα χέρια ανοιχτά µέσα σε ανοικτή σαρ-
κοφάγο, η οποία δεν φαίνεται να είχε ευρεία διάδοση,40 
αν και σηµαντικοί ζωγράφοι, σύγχρονοι και µεταγενέστε-
ροι του Τζαφούρη, όπως ο Θεοφάνης Στρελίτζας Μπα-
θάς, την αναπαρήγαγαν τον 16ο αιώνα σε τοιχογραφίες 
που κοσµούσαν την κόγχη της πρόθεσης των εκκλησιών, 
αλλά και σε φορητές εικόνες.41 

Ο τύπος του Χριστού Άκρα Ταπείνωση µέσα στο πο-
τήριο της θείας ευχαριστίας φαίνεται ότι παρεισέφρησε 
στη δυτική ευχαριστιακή θεµατολογία µέσω της εικονο-
γράφησης του οράµατος του Πάπα Γρηγορίου του Μεγά-
λου (590-604), η αφήγηση του οποίου γνώρισε µεγάλη 
διάδοση από τον 8ο αιώνα και µετά. Σύµφωνα µε την 
ιστορία του όραµατος, ο Πάπας Γρηγόριος ο Μέγας στην 
προσπάθειά του να πείσει µια άπιστη γυναίκα για την 
παρουσία του Χριστού απηύθυνε, στη διάρκεια του µυστη-
ρίου της θείας ευχαριστίας. θεία παράκληση προσδοκώ-
ντας ένα θαύµα. Το θαύµα έγινε και η όστια µετατράπηκε 
σε µατωµένο δάχτυλο, αποδεικνύοντας στην έκπληκτη 
πια γυναίκα την παρουσία του Χριστού.42 Το όραµα εντά-
χθηκε στο πλαίσιο ενός έντονου και πολύ ενδιαφέροντος 
προβληµατισµού, καθώς και της ζωηρής δηµόσιας ρητο-
ρικής η οποία τον διαδέχθηκε τους µεσαιωνικούς χρόνους 
σχετικά µε το µυστήριο της δυτικής θείας ευχαριστίας 
και της µυστικιστικής λατρείας του αίµατος που δεν αφο-
ρούν όµως την παρούσα δηµοσίευση.43 Τελικά, οι µορφές 
του Χριστού Άκρα Ταπείνωση και του Πάπα Γρηγορίου 
του Μεγάλου ενσωµατώθηκαν στη δυτική εικονογραφία 
του µυστηρίου της θείας ευχαριστίας. Το θέµα γνώρισε 
µεγάλη διάδοση στη ∆ύση, σε διάφορες παραλλαγές, 
από τον 14ο αιώνα και µετά, ώσπου τον 15ο αιώνα έγινε  
πια πολύ δηµοφιλές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εκδοχή 
αυτή δεν απορροφήθηκε από τη βενετική τέχνη. Αντί-
θετα, εµφανίστηκε συναφές ευχαριστιακό θέµα µόνο µε 
τη µορφή του Χριστού Άκρα Ταπείνωση και το ποτήριο, 
όπως φαίνεται σε πίνακα του ζωγράφου Giovanni Bellini 
του 15ου αιώνα.44 Στο έργο του Bellini παριστάνεται ο 
Χριστός Λυτρωτής να φέρει µε το ένα χέρι του σταυρό, 
από τον οποίο κρέµεται το ακάνθινο στεφάνι, και να αγ-
γίζει µε το δεξί την πληγή του απ’ όπου ρέει το αίµα το 
οποίο συλλέγει άγγελος σε άγιο ποτήριο.45 Ο πίνακας 
θεωρείται ότι αποτέλεσε τη µικρή θύρα ξύλινου εντοίχιου 
αρτοφορίου αποθήκευσης της όστιας.46 

Στην τέχνη της Βενετίας ο εικονογραφικός τύπος µε 
τον Χριστό Άκρα Ταπείνωση µέσα στο ποτήριο εντο-
πίζεται, τον επόµενο αιώνα, σε µικρογραφίες από κα-
ταστατικά αδερφοτήτων της Βενετίας, όπως αυτή της 
Αγίας ∆ωρεάς (Santissimo Sacramento) µε χρονολογία 
1512 από την εκκλησία της Santa Maria Mater Domini 
στη Βενετία. Το καταστατικό σήµερα φυλάσσεται στο 
Μουσείο Τέχνης του Πανεπιστηµίου Princeton (αρ. 
ευρ. 40-401) (εικ. 12).47 Στο κέντρο της µικρογραφίας, 
ο Χριστός εικονίζεται στον τύπο της Άκρας Ταπείνωσης 

Εικ. 11. Επιτοίχια πρόσοψη εντοίχιου αρτοφορίου για την 
αποθήκευση της όστιας µε τον Χριστό Άκρα Ταπείνωση σε 

σαρκοφάγο και αγγέλους, 1475-1500. Σικάγο, The David and 
Alfred Smart Museum of Art, Chicago University, Gift of the 
Samuel H. Kress Foundation (1973-55) (φωτ.: 2013, ευγενική 
παραχώρηση του Μουσείου Τέχνης David and Alfred Smart).
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µέσα στο άγιο ποτήριο. Κάτω από τα ανοιχτά χέρια του 
Χριστού γονατίζουν δύο άγγελοι που φέρουν θυµιατήρια 
και τον κοιτάζουν µε θαυµασµό. Στις τέσσερις γωνίες, 
ευαγγελιστές. Στο επάνω µέρος της µικρογραφίας το 
κέντρο καταλαµβάνει  ο Παλαιός των Ηµερών, ενώ στο 
κάτω µέρος δύο χερουβίµ κρατούν το Άγιο Μανδήλιο. Ο 
ίδιος εικονογραφικός τύπος εντοπίζεται και σε γλυπτά, 
όπως για παράδειγµα ανάγλυφο από το υπέρθυρο οικίας, 
που στέγαζε την αδελφότητα του Σώµατος του Χριστού 
(Corpus Cristi), σύµφωνα µε επιγραφή του 1573 που βρί-
σκεται κοντά στον ναό του San Gregorio στη Βενετία.48 
Το θέµα γνώρισε µεγάλη διάδοση στη βενετική τέχνη και 
στους επόµενους αιώνες. Σε αυτό συνηγορεί λιτανευτικό 
λάβαρο που βρίσκεται στο Μουσείο του Αγίου Μάρκου 
και χρονολογείται στον 18ο-19ο αιώνα (εικ. 13).49 

Στην ορθόδοξη τέχνη, ο εικονογραφικός τύπος του 

Χριστού Άκρα Ταπείνωση πρωτοεµφανίζεται σε εικονί-
διο από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων 
στη Βενετία, που χρονολογείται στο 1579 και συνδέεται 
µε τον ζωγράφο Μιχαήλ ∆αµασκηνό.50 Στο εικονίδιο αυ-
τό ο Χριστός εικονίζεται γυµνός, µε ανοιχτά τα χέρια, να 
αναδύεται µέσα από ποτήριο που κρατούν δύο γονατιστοί 
άγγελοι. Η παράσταση φέρει την επιγραφή ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο 
ΑΡΤΟC ΤΗC ΖΩΗC. Η εικόνα φαίνεται να είναι η µικρή 
θύρα ξυλόγλυπτου αρτοφορίου (εικ. 14).51 

Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο Μ. 
∆αµασκηνός εισήγαγε τον εικονογραφικό τύπο του Χρι-
στού Άκρα Ταπείνωση εντός του ποτηρίου στα Επτάνησα 
χωρίς όµως να έχει διασωθεί κάποιο έργο που να αποδει-
κνύει µια τέτοια υπόθεση, σύµφωνα τουλάχιστον µε το 
δηµοσιευµένο υλικό. Ο ίδιος εξάλλου πιστώνεται την ει-
σαγωγή ενός παραπλήσιου ευχαριστιακού τύπου, της Αλ-

Εικ. 12. Μικρογραφία σε καταστατικό της αδερφότητας της Αγίας ∆ωρεάς, 1512. Προέρχεται από την εκκλησία της Santa Maria 
Mater Domini στη Βενετία. Πρίνστον, Princeton University Art Museum, Gift of Frank Jewett Mather Jr, αρ. ευρ. 41940-401 

(φωτ.: Bruce M. White).
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ληγορίας της θείας Μετάληψης, που πρωτοεµφανίζεται 
τον 16ο αιώνα στα Επτάνησα και εντοπίζεται αρχικά σε 
εικόνα από την Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Πλα-
τυτέρας στην Κέρκυρα.52 Η εικόνα είναι ανυπόγραφη, 
αλλά έχει αποδοθεί στον ζωγράφο Μιχαήλ ∆αµασκηνό 
και θεωρείται πως αποτέλεσε το αρχέτυπο για εικόνες 
του 17ου και του 18ου αιώνα, κυρίως από την Κέρκυρα. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το θέµα αυτό είχε ως πρότυπο, 
όπως επισήµανε ο Ν. Ξυγγόπουλος, τον Χριστό Λυτρω-
τή, όπως εµφανίζεται και στον πίνακα του Bellini.53 Αν 
και θα συµφωνήσω µε τον Ι. Ρηγόπουλο ότι τα επιµέρους 

χαρακτηριστικά του τύπου διαµορφώθηκαν κάτω από την 
επίδραση φλαµανδικών χαλκογραφιών.54

Είναι ενδιαφέρον ότι κατά τον 16ο αιώνα κυκλοφορού-
σαν και δυτικές χαλκογραφίες µε συναφή εικονογραφικά 
θέµατα, όπως για παράδειγµα τα φλαµανδικά χαρακτικά 
του Jerôme Wierix.55 Σε µια τέτοια χαλκογραφία εικονί-
ζεται ο Χριστός Άκρα Ταπείνωση να αναδύεται µέσα από 
ποτήριο. Αναπαραγόµενες σε πολλά αντίτυπα, οι χαλκο-
γραφίες µάλλον χρησίµευαν ως σηµείο αναφοράς στο 
πλαίσιο µιας προσωπικής και ιδιωτικής λατρείας. 

Εικ. 13. Λιτανευτικό λάβαρο, 18ος-19ος αι. Βενετία, San Marco Museo (φωτ.: Π. Μπενάτου).
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Το εικονογραφικό θέµα του Χριστού Άκρα Ταπείνωση 
µέσα στο ποτήριο φαίνεται ότι καθιερώνεται στην επτα-
νησιακή τέχνη τον 18ο και τον 19ο αιώνα, και εντοπί-
ζεται σε αρτοφόρια. Ενδεικτικά αναφέρω ξυλόγλυπτο 
αρτοφόριο του 18ου(;) αιώνα που βρίσκεται στον ναό 
του Αγίου Γεωργίου στην Άσσο, Κεφαλονιά.56 Στην Άσ-
σο ήταν η έδρα του Βενετού προβλεπτή µέχρι το τέλος 
του 18ου αιώνα.57 Το αρτοφόριο εικονίζει στο κεντρικό 
του φύλλο πανοµοιότυπο εικονογραφικό τύπο µε τον 
Χριστό Άκρα Ταπείνωση του αρτοφορίου του Μουσεί-
ου Μπενάκη. Επίσης, ξυλόγλυπτο αρτοφόριο του 18ου 
αιώνα από τον ναό της Αγίας Μαύρας στο Μαχαιράδο 
της Ζακύνθου58  εικονίζει στο κεντρικό του φύλλο τον 
Χριστό εντός του αγίου ποτηρίου έως την ήβη, µε λευ-
κό περίζωµα και κόκκινο ιµάτιο που ανεµίζει προς τα 
πίσω. Ο Χριστός έχει ανοιχτά τα µάτια του και στρέφει 
το βλέµµα του προς τα επάνω, ενώ ανοίγει τις παλάµες 

του προς τα έξω, σε στάση δέησης. Το θέµα δεν είναι 
πανοµοιότυπο, αλλά συναφές. Ο εικονογραφικός τύπος 
του Χριστού Άκρα Ταπείνωση µέσα στο ποτήριο δεν 
γνώρισε µεγάλη διάδοση, τουλάχιστον σύµφωνα µε το 
δηµοσιευµένο υλικό.

Τέλος, οι ολόσωµες µορφές αγγέλων µε αυτοκρατο-
ρικά ενδύµατα που ενέχουν θέση διακόνου φαίνεται 
ότι εµφανίζονται από πολύ νωρίς στη µνηµειακή ζω-
γραφική καθώς περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο 
του Μελισµού.59 Ο τύπος όµως καθιερώνεται από τον 
15ο αιώνα στην κρητική ζωγραφική. Αξιοµνηµόνευτο 
παράδειγµα αποτελεί η εικόνα της Παναγίας Βρεφο-
κρατούσας του Μουσείου Μπενάκη (αρ. ευρ. ΓΕ-3051), 
που αποδίδεται στον Νικόλαο Ρίτζο.60 Αρχάγγελοι µε αυ-
τοκρατορικά ενδύµατα εντοπίζονται και σε εικόνα από 
τη Μονή Βαρλαάµ στα Μετέωρα µε την Παναγία των 
Αγγέλων του Εµµανουήλ Τζάνε µε χρονoλογία 1668.61 
Επίσης  σε εικονίδιο του Μουσείου Μπενάκη µε τον Αρ-
χάγγελο Μιχαήλ και πλαστή (ίσως) υπογραφή του Στέ-
φανου Τζανκαρόλα (εικ. 16)62 και στο πάρισο εικονίδιο 
µε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ που βρίσκεται στο Μουσείο 
Τέχνης και Ιστορίας της Γενεύης.63 

Συνοψίζοντας, το αρτοφόριο του Μουσείου Μπενάκη 
αποτελεί ενδιαφέρον δείγµα εργασίας. Ο ξυλόγλυπτος 
διάκοσµός του αναπαράγει µοτίβα εµπνευσµένα από το 
δυτικό µπαρόκ. Ο γραπτός διάκοσµος της εµπρόσθιας 
όψης είναι ένας ευρύτατα διαδεδοµένος τύπος στην ορ-
θόδοξη θρησκευτική τέχνη. Ο γραπτός διάκοσµος της 
πίσω όψης είναι σπάνιος και αναπαράγει ευχαριστιακό 
θέµα, το οποίο ήδη τον 16ο αιώνα εξυπηρετούσε ευρέως 
τις ανάγκες της δυτικής θείας ευχαριστίας και είχε γνω-
ρίσει µεγάλη διάδοση στην τέχνη της Βενετίας. Προ-
καλεί αρχικά µεγάλο προβληµατισµό το γεγονός ότι 
στο αρτοφόριο του Μουσείου Μπενάκη, που φαίνεται 
ότι αποτελεί συλλογικό αφιέρωµα κάποιας τοπικής συ-
ντεχνιακής ή θρησκευτικής αδελφότητας το 1808, λίγα 
χρόνια δηλαδή µετά την έλευση της ∆ηµοκρατίας της 
Γαλλίας και των Ρωσοτούρκων και λίγο πριν από την 
έλευση των Άγγλων στα Ιόνια νησιά, εικονίζονται στα 
κεντρικά διάχωρα της πρόσθιας και πίσω όψης δογµα-
τικά “αλληλοσυγκρουόµενοι” εικονογραφικοί τύποι που 
εκφράζουν την ευχαριστιακή λατρεία δύο θρησκειών µε 
διαφορετικό προσανατολισµό και περιεχόµενο. Φαί-
νεται ότι τα πολιτισµικά πρότυπα µιας “µυθικής”, για 

Εικ. 14. Μικρή θύρα ξυλόγλυπτου αρτοφορίου µε τον Χριστό 
Άκρα Ταπείνωση σε ποτήριο, 1579. Βενετία, Ναός Αγίου 

Γεωργίου των Ελλήνων [από: Μπρούσκαρη (σηµ. 52) εικ. 54].
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Εικ. 16. Εικονίδιο µε τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Προέρχεται πιθανώς από µεγάλο ξύλινο αρτοφόριο και αποδίδεται                      
 στον Στέφανο Τζανκαρόλα, τέλη 17ου-αρχές 18ου αι. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. ΓΕ-3013.
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τους κατοίκους των Ιονίων, Βενετίας επέδρασαν σε τέ-
τοιο βαθµό στις τοπικές κοινωνίες. ώστε η φαινοµενικά 
απροβληµάτιστη οικειοποίηση δυτικών ευχαριστιακών 
θεµάτων αποδεικνύεται τελικά το φυσικό επακόλουθο 
της επιθυµίας των τοπικών κοινωνιών να συµµετέχουν 
στα καλλιτεχνικά δρώµενα µιας µεγάλης µητρόπολης 
αναπαράγοντας τα εικαστικά πρότυπά της, αγνοώντας 
τυχόν δογµατικούς περιορισµούς ‒ επιθυµία που διατη-

ρήθηκε ακόµα και όταν η µητρόπολη αυτή, η Βενετία, 
είχε πια παρακµάσει.       

Πανωραία Μπενάτου
Βυζαντινολόγος
Τµήµα Ζωγραφικής, Χαρακτικών και Σχεδίων
Μουσείο Μπενάκη
panorea@benaki.gr
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An interesting artophorion (holy-bread casket, inv. no. 
ΓΕ-13969) with carved and painted decoration is dis-
played in a niche in Gallery 25 on the first floor of the 
Benaki Museum. It was acquired on the open market 
from the Cairo antiquities dealer Maurice Nahman, but 
no date is recorded for its accessioning. The work was 
originally part of the collection of Dr G. Bay, which had 
been sold at auction in Cairo. An artophorion is a liturgi-
cal object, made of wood or metal, which is placed on the 
altar and contains the presanctified host for emergencies 
and special occasions. It is usually placed in such a way 
that the front side of the receptacle, in which there is an 
opening that can be closed using a small panel, is facing 
towards the west. This makes it easy for the officiating 
bishop or priest to open it and take out the presanctified 
host while standing in front of the altar. 

The artophorion has a hexagonal base which supports a 
core with rectangular cartouches on all its side, each edged 
with a row of little leaves. Underneath and on either side 
of each cartouche appear wind curling leafy tendrils which 
end in red and blue-green flowers. In between the sides, 
hanging from the top, are festoons of similarly painted 
leaves and flowers, that seem to climb over the wooden 
surface. The exceptionally high relief, which becomes 
sculpture in the round in places, the Baroque excesses of 
the foliate decoration and the lively depiction of birds all 
correspond to trends found in the art of the Ionian Islands 
at the end of the eighteenth or beginning of the nineteenth 
century and this dating is confirmed by a black dedicatory 
inscription on the rectangular cartouche on the front left-
hand side. The inscription tells us that on 20 September 
1808 the otherwise unknown Ioannes Stamatiou gave 
the artophorion along with another donor who shared his 
name (?) and their wives and children and a number of 
other donors whose names are commemorated in abbrevi-
ated form. 

The central cartouche on the front face serves to close the 
opening; on it Christ is depicted against a pale pink ground, 
wearing vestments and rising from a chalice, which is borne 
aloft on clouds. On the back, the central cartouche contains 
a depiction of Christ as the Man of Sorrows emerging from 
a gold and jewelled chalice against a yellowish ground. On 
the cartouches on both sides of these central panels two 

archangels, their arms folded across their breasts, bend 
towards the central cartouche and the image of Christ in 
a chalice. 

The iconographic type on the front with the draped 
Christ in a chalice is seen in Palaiologan art alongside 
depictions of the eucharistic theme of the Melismos. This 
became a standard part of Orthodox iconography towards 
the end of the twelfth century and was painted in the 
lower part of the semicircular apse in the bema or sanc-
tuary. The chalice was incorporated into this eucharistic 
iconography in the thirteenth century. However, such 
depictions are isolated and the iconographic type was not 
widely disseminated. The earliest wall-paintings, which 
seem to have been the archetype for this theme, are found 
first in Cyprus and later at Mistra. A more direct parallel 
is that found in the Evangelistria Church at Mistra, dated 
to the last quarter of the fourteenth century and preserved 
in a drawing by Gabriel Millet. To judge from the current 
state of our knowledge based on the published material, 
the iconographic type of the draped, ‘eucharistic’ Christ 
in a chalice, was essentially crystallized in the seventeenth 
and more especially the eighteenth century and was found 
above all on ecclesiastical textiles and artophoria either in 
metalwork or painted wood. 

The iconographic type of the Man of Sorrows in a chalice 
seems to have entered the Western eucharistic repertoire 
through the iconography of the Mass of Pope Gregory 
(Gregory the Great: 590-604), a legend that became ex-
tremely popular from the eighth century onwards. In the 
West this iconography was widely disseminated in various 
versions from the fourteenth century onwards, becoming 
exceptionally popular in the fifteenth century. In Venetian 
art it is found in sculpture, painted manuscripts belonging 
to Corpus Christi fraternities, on processional banners and 
so on. It is interesting to note that in the sixteenth century 
there were Western prints in circulation with similar ico-
nography, such as for example the Flemish engravings of 
Jerôme Wierix. The iconography of the Man of Sorrows in 
a chalice seems to have been introduced into the art of the 
Ionian Islands in the eighteenth and nineteenth centuries, 
where it is found on artophoria.

 Finally the full-length figures of angels in imperial dress 
acting as deacons seem to appear at an early date in monu-

PANORAIA BENATOU
Carved Wooden Artophorion with Painted Decoration in the Benaki Museum 
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mental painting and are part of the iconography of the 
Melismos. However, this iconography becomes standard 
from the fifteenth century in Cretan painting and subse-
quently became very widespread. 

To sum up, the Benaki Museum artophorion is an in-
teresting example of craftsmanship. The carved decora-
tion reproduces motifs inspired by Western Baroque. The 
painted decoration on the front is of a type extremely com-
mon in Orthodox religious art. The painted decoration on 
the back is rare and appropriates a eucharistic iconographic 
subject, which had been in use in the West from at least the 
sixteenth century and had become extremely popular in 
Venetian art. 

At first glance it is extremely problematic that the Benaki 
Museum artophorion, which seems to have been a collec-
tive offering from some local guild or religious fraternity in 

1808 (i.e. a few years after the Ionian Islands came under  
French and then Russo-Ottoman domination and not long 
before the arrival of the British) should depict dogmatically 
“conflicting” iconographies symbolizing the sacrament of 
the Eucharist in two different denominations with different 
orientation and content on its two main cartouches, back 
and front. It seems that the cultural models of Venice – to 
the inhabitants of the Ionian Islands at least a legendary 
place – exercised such an influence over local communi-
ties that this apparently unproblematic appropriation of 
Western eucharistic iconography basically just illustrates 
the natural consequence of local communities aspiring to 
participate in the art life of a great metropolis by copying its 
artistic models, in a way overseeing dogmatic limitations. 
Such aspiration persisted even after the Serenissima had 
gone into decline. 
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