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Αν. Καπανδρίτη - Στ. Γαλάνης 

ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΤΕΜΠΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ Μ Ν Η Μ Ε Ι Ο 1 

Το μαρμάρινο τέμπλο τον Αγίου Αντωνίου στην παλιά πόλη της 

Κέρκυρας (1753), έργο του Α. Τριβώλη-Πιερή, υιοθετεί το μόρ

φωμα του βενετσιάνικου μπαρόκ, που βασίζεται στον παλλα-

διανικό χειρισμό της υπέρθεσης δύο όψεων. Η καινοτομία του 

είναι ότι συνδέεται σε ένα ενιαίο σύνολο με το κιβώριο της 

αγίας τράπεζας, ο υπερυψωμένος τρούλος του οποίου ανακα

λεί την οικεία εικόνα μιας τρουλαίας βασιλικής. 

V_y ν α ό ς του Αγίου Α ν τ ω ν ί ο υ 2 βρίσκεται κοντά στο 

π α λ α ι ό λιμάνι, στην π α λ ι ά πόλη της Κέρκυρας, μπροστά 

α π ό ομώνυμη μικρή πλατεία, στην αρχή της ο δ ο ύ 

Θεοτόκη. Σε συμβόλαια του 15ου αιώνα μαρτυρεί-

ται ν α ό ς του Αγίου Αντωνίου «εν τω έμπορίω Κορυ

φών» (εμπορικό λιμάνι) και «έν τή Σπηλαία» 3 , ο οποίος 

το 1523 κρίθηκε κατεδαφιστέος. Την ίδια χρονιά συ

ντάχθηκε συμφωνητικό δ ω ρ ε ά ς οικοπέδου, α π ό τον 

Γεώργιο Σ κ ι α δ ά , στην α δ ε λ φ ό τ η τ α του Αγίου Αντω-

Λέξεις κλειδιά 
18ος αιώνας. 
Κέρκυρα. 
Μαρμαρογλυπτική. 
Τέμπλο. 

1 Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στην Ζ' Συνάντηση Βυζα
ντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Κομοτηνή, Σεπτέμβριος 2007. 
2 Ο ναός τιμάται επίσης στον άγιο Ανδρέα. 
3 Σ. Παπαγεωργίου, Ιστορία της Εκκλησίας της Κερκύρας - Από 
της συστάσεως αυτής μέχρι τον νυν, Κέρκυρα 1920,208-209. 
4 Σ. Καρύδης, Ο αστικός χώρος και τα ιερά. Η περίπτωση της 
Κέρκυρας τον 16ο αιώνα, Αθήνα 2007,128-129. 
5 Η νότια πλευρά πιθανώς ήταν η κύρια του ναού και για το λόγο 
αυτό φέρει την επιγραφή. Ωστόσο, σήμερα, για χωροταξικούς 
λόγους, χρησιμοποιείται η δυτική. 
6 Ευχαριστούμε τον αρχαιολόγο Ευάγγελο Παπαθανασίου που 
μετέγραψε την παλαιά επιγραφή ως εξής: 
[EXJEI [ΤΙ] [ΜΕΙ]ΖΟ[Ν] ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΩΝ 

The marble altarscreen of Saint Antonios in the old town of 

Corfu (1753), a work of A. Trivolis-Pieris, adopts the Venetian 

Baroque pattern based on the Palladian usage of the superposi

tion of two façades. In an innovative manner it uniformly joins 

to the ciborium of the altar, the raised dome of which recalls the 

familiar image of a domed basilica. 

νίου, για την ανέγερση νέου ν α ο ύ . Δεν είναι γνωστό 

πότε κατασκευάστηκε ο υφιστάμενος ν α ό ς ούτε α ν 

σχετίζεται με το π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν συμβόλαιο 4 . Ωστόσο, 

στη «ζωφόρο» του περιθυρώματος της νότιας θ ύ ρ α ς 5 , 

π ά ν ω σε παλαιότερη γραπτή ε π ι γ ρ α φ ή 6 , είναι χ α ρ α γ 

μένη η χρονολογία 1738, η οποία συνδέεται π ι θ α ν ώ ς με 

κάποια ανακαίνιση του. 

Ο ν α ό ς ήταν συναδελφικός, όπως και μεγάλος αριθμός 

επτανησιακών ν α ώ ν 7 , μεταξύ των οποίων και πολλοί 

Keywords 
18th century. 
Corfu. 
Marble sculpture. 
Altarscreen. 

[Ε]ΞΑ[Ρ]ΧΟΝ ΑΝΤΩ[ΝΙΟΝ] [ΑΣΚΗ]ΤΩΝ ΕΧΩΝ. 
Πρόκειται για στίχους από το συναξάρι του αγίου Αντωνίου, 
που διαβάζεται στον όρθρο την ημέρα της γιορτής του. 
7 Η πλειονότητα των επτανησιακών ναών είναι είτε συναδελ
φικοί είτε ιδιωτικοί. Από άποψη νομικής υπόστασης διακρίνο
νται σε συναδελφικούς, ιδιόκτητους (capelle) και σε ναούς υπό 
«πατρωνείαν» (juspatronato), δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, 
καθεστώς το οποίο επιβιώνει έως το τέλος του 19ου αιώνα, χωρίς 
εμφανή επίδραση στην τυπολογία και τη μορφολογία των 
κτηρίων. Οι κατηγορίες των ναών περιγράφονται αναλυτικά στο 
νομοθετικό διάταγμα που συντάχθηκε το 1754 από το Γενικό 
Προνοητή Θαλάσσης Αυγουστίνο Σαγρέδο (Κ. Μαχαίρας, Ναοί 
και μοναί Λευκάδος, Αθήνα 1974, 21-33). 
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£w<. i. Ο ναός του Αγίου Αντωνίου. Δυτική όψη. 

ενοριακοί. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο θεσμός των αδελ

φοτήτων, ευρύτατα διαδεδομένος στη Δύση, βρήκε με

γάλη απήχηση στα Επτάνησα8. Ανήκει στον τύπο της 

μονόκλιτης βασιλικής με κάλυψη από σταυροθόλια9, αντί 

της τυπικής ξύλινης στέγης με ξυλόγλυπτη οροφή. Είναι 

ιδιαίτερα λιτός εξωτερικά, με απλές λίθινες πλαισιώσεις 

(Εικ. Ι) 1 0. Στο εσωτερικό το ενδιαφέρον μονοπωλεί το 

τέμπλο, καθώς ο υπόλοιπος διάκοσμος αποτελείται από 

ετερόκλητα στοιχεία, τα οποία, σήμερα, προβάλλουν 

πάνω σε ουδέτερες επιφάνειες (Εικ. 2). Διατηρούνται δύο 

σύνολα ξυλόγλυπτων: ο γυναικωνίτης και ο άμβωνας -σε 

μίμηση μάρμαρου με χρυσωμένο διάκοσμο και επιζωγρα-

φισμένους καμβάδες- παρουσιάζουν σχετικά ανήσυχο 

σχεδιασμό, ενώ τα στασίδια και οι ανεμοφράκτες -άβα

φα, επίσης με χρυσωμένο διάκοσμο- είναι αυστηρά προ

δίδοντας μια περισσότερο κλασικιστική διάθεση. Στους 

τοίχους είναι αναρτημένοι, όπως συνηθίζεται στα Επτά

νησα, μεγάλοι καμβάδες11. 

Το τέμπλο του Αγίου Αντωνίου (Εικ 2-9)12 σχεδιάστηκε 

και κατασκευάστηκε ως δωρεά από τον κερκυραίο 

αρχιτέκτονα και γλύπτη Αλέξανδρο Τριβώλη-Πιερή13 

το 1753. Πρόκειται για μια σύνθεση, η οποία, ξεφεύγο

ντας από τα τυπικά πρότυπα των τέμπλων με διάρ

θρωση σε ζώνες, ενσωματώνει εμπεδωμένες μορφές και 

τύπους του μανιερισμού και παραπέμπει στη βενετσιά

νικη εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. 

Στο τέμπλο διακρίνεται ένας κεντρικός διώροφος 

«οίκος» και μονώροφα συμμετρικά τμήματα εκατέ

ρωθεν14. Ο κορμός οργανώνεται από σειρά ημικιόνων 

που εδράζονται σε βάθρα, ισοϋψή με τα θωράκια, και 

επιστέφονται με κομψά κορινθιακά κιονόκρανα. Ο θρι-

γκός, που αποτελείται από τριβαθμιδωτό επιστύλιο, ακό-

σμητη ζωφόρο και γείσο με κιλλίβαντες, αναδιπλώνεται 

στις θέσεις των ημικιόνων, προσδίδοντας ανάταση στο 

σύνολο. Η ωραία πύλη, διαφοροποιημένη από τα 

υπόλοιπα ανοίγματα, είναι τοξωτή και φτάνει έως το 

επιστύλιο (Εικ. 2 και 6), ενώ ανάμεσα στους ημικίονες, 

στη γένεση του τόξου της, ο κορμός χωρίζεται με γείσο σε 

δύο τμήματα. Στο κάτω τμήμα τα πλαίσια των δεσπο

τικών εικόνων είναι ιδιαίτερα επιμήκη, με τονισμένες τις 

γωνίες· στο άνω τμήμα διαμορφώνονται δύο ορθογωνικά 

8 Ο θεσμός των «αδελφοτήτων» παρουσιάζεται στις λατινοκρα-
τούμενες περιοχές με κάπως διαφοροποιημένη μορφή- εδώ τους 
«αδελφούς» συνδέει μόνο η ύπαρξη του ναού που ιδρύουν και 
του οποίου τα οικονομικά διαχειρίζονται. Βλ. Σ. Καρύδης, Ορθό
δοξες αδελφότητες και συναδελφικοί ναοί στην Κέρκυρα (15ος-
19ος αι.), Αθήνα 2004. 
9 Η μορφή της στέγασης με σταυροθόλια απαντά επίσης στον 
καθολικό ναό της Παναγίας Τενέδου, στην πόλη της Κέρκυρας. 
10 Ο λιθόγλυπτος διάκοσμος των όψεων των ναών στην Κέρκυρα 
είναι λιτός, σε αντίθεση με τα άλλα νησιά του Ιονίου. Αντίθετα, το 
σύνολο σχεδόν των σωζόμενων λίθινων εικονοστασίων (τέμπλων 
και προσκυνηταριών) της Επτανήσου απαντάται στους κερκυ
ραϊκούς ναούς. 
11 Ενδεχομένως η επιλογή των καμβάδων έναντι της τοιχογραφίας 

συνδέεται με την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. 
12 Η σχεδίαση του τέμπλου έγινε από την Χ. Πηνιώτη. 
13 Ο Αλέξανδρος Τριβώλης-Πιερής (1710-1786) χαρακτηρίζεται 
ως «Κερκυραίος αρχιτέκτων των δοκίμων, μαθηματικός, καθώς 
και προβλεπτής υγείας, κήνσωρ, μέλος του Συμβουλίου, προβλε
πτής του σιτοβολώνα, σύνδικος και δικαστής», ανταποκρινό
μενος στο αναγεννησιακό μοντέλο μιας ολοκληρωμένης προσω
πικότητας. Σημειώνεται ότι στα Επτάνησα δεν έχει ταυτιστεί 
άλλο έργο του ιδίου, βλ. ΜΕΕ, τ. 20,175. 
14 Βέβαια, υπάρχει συνέχεια στην κατώτερη ζώνη του κορμού 
που, όπως σχολιάζει η R. Bernabei για τη Santa Maria dell' Orto στη 
Ρώμη, της οποίας η πρόσοψη έχει ανάλογη διαμόρφωση, ισορ
ροπεί τον κατακόρυφο άξονα του συνόλου, R. Bernabei, Chiese di 
Roma, Μιλάνο 2007,352. 
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Εικ. 2. Το τέμπλο τον Αγίου Αντωνίου. 

πλαίσια με καμπύλες αποτμήσεις στις γωνίες, πάνω από 

τις πλευρικές θύρες, και δύο οβάλ με πλούσιο μπαρόκ 

διάκοσμο, πάνω από τις δεσποτικές εικόνες. Για ανάδειξη 

της εισόδου έχει τοποθετηθεί πάνω από τον θριγκό ένα 

καμπύλο αέτωμα, στο τύμπανο του οποίου προβάλλει 

ανάγλυφη, συμβολίζοντας το άγιο πνεύμα, περιστερά 

πάνω σε νεφέλες με δέσμες ακτινών. 

Η άνω ζώνη του τέμπλου οργανώνεται με παραστάδες 

στη συνέχεια των ημικιόνων του κορμού. Κοσμούνται 

με φυτικά μοτίβα και φέρουν γείσο με αναδιπλώσεις, οι 

οποίες λειτουργούν ως επίκρανα1 5. Για λόγους κλιμά

κωσης οι ακραίες παραστάδες βραχύνονται ώστε να 

μετατραπούν σε βάθρα 1 6. Το κεντρικό διάχωρο, υπο

γραμμίζοντας τη σημειολογία της ωραίας πύλης αλλά 

και την ανάταση του συνόλου, επιστέφεται με τριγωνικό 

αέτωμα1 7. Τις απολήξεις των παραστάδων και την κορυ-

15 Η καθ' ύψος διάρθρωση από κίονες πάνω σε βάθρα, με αναδι
πλούμενο θριγκό, που συνεχίζουν ως παραστάδες με ανάγλυφο 
διάκοσμο και αναδιπλούμενο γείσο αντί επικράνων, θυμίζει τη 
σύνθεση των ρωμαϊκών αψίδων θριάμβου, όπως λ.χ. την αψίδα του 
Κωνσταντίνου στη Ρώμη (περ. 312-315 μ.Χ.), Β. Fletcher, A History of 
Architecture (επιμ. D. Cruickshank), Oxford 2008, 274, 276. Επίσης, η 
χρήση των ελεύθερων κιόνων πάνω σε βάθρα, που προβάλλουν 
μπροστά από την όψη και κορυφώνονται σε αγάλματα είναι ιδιαί
τερα προσφιλής σε βενετσιάνικα παραδείγματα του 18ου αιώνα, 
όπως είναι η εκκλησία του San Stae (Sant' Eustachio) (D. Rossi, 1709), 
ο San Vidal και η chiesa dei Gesuiti (D. Rossi, 1715), Matteucci, 
L'architettura del Settecento, Milano 1992,297-298,300. 
16 Μια εξέλιξη της ιδέας αυτής είναι η κλιμακωτή βράχυνση των 

παραστάδων της επίστεψης στο νεότερο τέμπλο της Αγίας Βαρ
βάρας στις Σινιές (1878), το οποίο αποτελεί μια συνθετική επιλογή 
που φαίνεται να προσεγγίζει τη σημερινή αισθητική. 
17 Στα έργα του Palladio, αλλά και στα βενετσιάνικα παραδείγματα 
του 18ου αιώνα, το κεντρικό αέτωμα αντιστοιχεί συνήθως σε 
ολόκληρο το κλίτος. Η χρήση μικρού αετώματος στο κέντρο δεν 
είναι συχνή· σημειώνεται η πρόσοψη της Santa Maria dell'Orto στη 
Ρώμη, ο ναός του San Salvador και το Scuola Grande di San Teodo
ro, έργο του G. Sardi (1689), (E. Concina, A History of Venetian 
Architecture, Cambridge University Press 1998, 252, 254), αλλά και σε 
ορισμένα σημεία στην πρόσοψη της Santa Maria della Salute, έργο 
του Β. Longhena στη Βενετία (1631) (Fletcher, ό.π., 910-911. Concina, 
ό.π., 237-244). 
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// αποτύπωση: Αν. Καπανδρίτη // σχεδίαση: Χ. Πηνιώτη // Lwe ι ι • '.° . ι ι SiSJ Μ 

Εικ. 3. Το τέμπλο τον Αγίου Αντωνίου. Όψη. 

φή του αετώματος κοσμούν αγγεία τύπου κρατήρα με 
μεταλλική ανθοδέσμη. Ο «οίκος» συνδέεται με τα πλευ
ρικά βάθρα με παραβολικά παραπέτα (Εικ. 8), ακολου
θώντας μια τυπική λύση κλιμάκωσης όψης, εναλλα
κτική της προσφιλέστερης του ζεύγους διπλών ελίκων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο λύσεις προτάθηκαν 
για τη δυτική πλευρά της εκκλησίας του Ιησού (chiesa 
del Gesù) στη Ρώμη (1571)18. 

Η συνθετική καινοτομία του τέμπλου του Αγίου Αντω
νίου είναι ότι συνδέεται με το κιβώριο της αγίας τράπεζας, 
αποτελώντας ένα ενιαίο έργο που δημιουργεί την ψευδαί
σθηση κτηρίου. Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται ένας ευμε
γέθης οκτάπλευρος τρούλος (Εικ. 3,4, 5 και 7) πάνω από 
την αγία τράπεζα, ασυνήθιστα ψηλά, ώστε να λειτουρ
γήσει ως απόληξη του τέμπλου. Για τη στήριξη του έχουν 
κατασκευαστεί δύο παραστάδες εκατέρωθεν της αψίδας 
του ιερού και δύο σε επαφή με το τέμπλο, που φέρουν 
κανονικά τόξα με λοφία. Μάλιστα, ακολουθώντας 
καθαρά δυτικά πρότυπα, ο τρούλος διευρύνεται στη βάση 
του με τη μεσολάβηση ζώνης κοίλης διατομής, ενώ οι 
πλευρές του φέρουν πλαίσια με καμπύλες αποτμήσεις στις 

Εικ. 4. Το τέμπλο του Αγίου Αντωνίου. Τομή. 

II αποτύπωση: Αν. Καπανδρ(τη // σχεδίαση: Χ. Πηνιώτη // L » ι Γ • ' • ι ι ι M J Μ 

Εικ. 5. Το τέμπλο του Αγίου Αντωνίου. Κάτοψη. 

18 Τα παραβολικά παραπέτα υιοθετούνται στα σχέδια του 
Vignola, ενώ οι διπλές έλικες εφαρμόστηκαν στην κατασκευή 
από τον Della Porta, βλ. Bernabei, ό.π., 56. 
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γωνίες. 

Έτσι, το κυρίως σώμα του τέμπλου είναι αυστηρά 

επίπεδο, ενώ στο βάθος ο τρούλος αποτελεί τη συνέχεια 

του οικοδομήματος, ανακαλώντας την οικεία εικόνα 

μιας τρουλαίας βασιλικής. Τέλος, είναι χαρακτηριστικό 

ότι πρόκειται για ένα τέμπλο αυτόνομο και ανεξάρτητο, 

σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τέμπλα της περιοχής, που 

λειτουργούν ως πετάσματα, άμεσα εξαρτημένα από 

τους πλευρικούς τοίχους και δυνητικά θα μπορούσαν 

να εκτείνονται εκατέρωθεν. 

Οι εικόνες του τέμπλου, προκειμένου να προσαρμοστούν 

στα διάκενα που έχουν προκύψει19, αποκτούν ποικιλία 

σχημάτων. Με εμφανή διάθεση φορμαλισμού, δίνεται 

βαρύτητα στην αρχιτεκτονική σύνθεση σε βάρος της 

τυπικής διάταξης και θεματογραφίας των εικόνων, δημι

ουργώντας ένα σύνολο με πολλές διαφοροποιήσεις και 

συμπτύξεις. Οι δεσποτικές εικόνες στην κάτω ζώνη περιο

ρίζονται στις ολόσωμες παραστάσεις του Χριστού Παντο

κράτορα και της Παναγίας δεξιοκρατούσας. Στις δύο 

ανώτερες ζώνες αναπτύσσεται το θέμα της Μεγάλης Δέη

σης σε επτά διαφορετικούς πίνακες: Στα δύο μετάλλια πά

νω από τις δεσποτικές εικόνες απεικονίζονται οι προ

στάτες άγιοι της Κέρκυρας, Ιάσων και Σωσίπατρος, ενώ οι 

απόστολοι συμπτύσσονται σε δύο συμμετρικούς πίνακες, 

εκατέρωθεν. Οι στάσεις και οι χειρονομίες τους δείχνουν 

ότι απευθύνονται στην κεντρική εικόνα της ανώτερης 

ζώνης, πάνω από την ωραία πύλη, όπου απεικονίζεται το 

τρίμορφο της Δέησης σε νεφέλες, με τους κορυφαίους 

αποστόλους Πέτρο και Παύλο χαμηλότερα. Οι ευαγγελι

στές με τα σύμβολα τους παριστάνονται ανά δύο στους 

ισάριθμους πλευρικούς πίνακες της άνω ζώνης. 

Παράλληλα με την αρχιτεκτονική πρωτοπορία του συγκε

κριμένου τέμπλου, άξια αναφοράς είναι και η γλυπτική 

του ποιότητα. Πρόκειται για μια ακαδημαϊκή γλυπτική, 

εντεταγμένη στην αρχιτεκτονική σύνθεση, η οποία χαρα

κτηρίζεται από το καλό σχέδιο και την εμπεδωμένη γνώ

ση των κλασικών ρυθμών και μοτίβων. Έκδηλη είναι η 

δεξιοτεχνία του γλύπτη μέσα από τη λεπτή επεξεργασία 

του διακόσμου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κοριν

θιακά κιονόκρανα, η συνεπής απόδοση των οποίων 

σπανίζει στην επτανησιακή λιθογλυπτική (Εικ. 9). 

Ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας της γλυπτικής αναδεικνύει 

19 Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί ο πίνακας της Δέη
σης. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο διάχωρο με καμπύλες αποτμή-
σεις στις γωνίες και κοίλη την κάτω πλευρά, ώστε να καλύψει την 
επιφάνεια που προκύπτει από το αέτωμα της ωραίας πύλης. 

ELK. 6. Η ωραία πύλη τον ναού. 

ακόμη περισσότερο την ποιότητα του τέμπλου, σε σχέση 

τουλάχιστον με τα αντίστοιχα σε ναούς της ίδιας πε

ριόδου, η τεχνική των οποίων είναι τελείως λαϊκότροπη, 

παρά τη χρήση μπαρόκ μοτίβων. Ενδεικτικά αναφέρο

νται τα τέμπλα της Παναγίας Ελεούσας στους Κυνοπιά-

στες (Εικ. 10) και του Αγίου Νικολάου στους Γιαννάδες, 

στα οποία είναι έκδηλη η σχηματοποίηση, τόσο σε 

διάφορα εικονιστικά θέματα (όπως κιονίσκοι με γυναι

κείες μορφές, άγγελοι, δράκοι κ.ά.), όσο και στο σύνολο 

του φυτικού διακόσμου20. Βέβαια, όσον αφορά τη λεπτό

τητα της επεξεργασίας των μοτίβων, δεν μπορεί να 

αγνοηθεί το υλικό κατασκευής. Σημειώνεται ότι για το 

έργο αυτό έγινε εισαγωγή μαρμάρου Καράρας2 1, γεγονός 

που υποδηλώνει μια πλούσια χορηγία. Αντίθετα, πιθανό-

2 0 Χαρακτηριστικά είναι τα «αποτροπαϊκά» προσωπεία που 
συγχέονται με τον ελικοειδή διάκοσμο των ζωφόρων. 
21 Το τέμπλο κόστισε 2.110 δουκάτα, βλ. Παπαγεωργίου, ό.π. 
(υποσημ. 2), 208-209. 
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Εικ. 7. Η κορύφωση του τέμπλου με τον οκτάπλενρο τρούλο σε δεύτερο επίπεδο. 

Εικ. 8. Πτερύγιο με κοίλη πλευρά (aileron), που διαμορφώνει 
κλιμακωτά την απόληψη του τέμπλου. 

τατα για λόγους οικονομίας, στη συντριπτική πλειονότητα 

των έργων εκκλησιαστικής λιθογλυπτικής στα Επτάνησα 

χρησιμοποιείται τοπικός λίθος, πολλές φορές από τη 

γύρω, ευρύτερη περιοχή του ναού. 

Τυπολογικά, το τέμπλο του Αγίου Αντωνίου ανήκει σε 

μια μικρή ομάδα έργων με αρχιτεκτονική σύνθεση. 

Συγκεκριμένα, παραπέμπει σε βενετσιάνικη νεοπαλλα-

διανική πρόσοψη τρίκλιτης βασιλικής. Το 17ο και το 18ο 

αιώνα το συνθετικό εύρημα του Α. Palladio, που ειση

γείται την υπέρθεση δύο όψεων, συνδέοντας τη βασι

λική με τον αρχαίο ναό 2 2, χρησιμοποιήθηκε στη Βε

νετία23, αλλά και σε ολόκληρη την Ιταλία, αποτελώντας 

μια τυπική έκφραση της εκκλησιαστικής αρχιτεκτο

νικής. Συγκεκριμένα, αντικατοπτρίζοντας τη δομή της 

τρίκλιτης βασιλικής, μπροστά από την μονώροφη όψη 

με αετωματική απόληξη που καλύπτει ολόκληρο το 

πλάτος του ναού, προβάλλει μια διώροφη ραδινή όψη, 

22 Εφαρμόστηκε από τον Α. Palladio στον San Francesco della Vigna 
(1562), τον San Giorgio Maggiore (1565) και από τον Redentore 
(1576), βλ. Matteucci, ό.π. (υποσημ. 15), 297-305. Ρ. Marion, M. 
Wundram, T. Pape, Andrea Palladio 1508-1580. Architect between the 

Renaissance and Baroque, Taschen, 2008,148-163,210-211. 
23 Matteucci, ό.π., 297-305. W. Jung, «L'architettura e la città in Italia 
tra I primordi dell'età barocca e primo classicismo», Arte barocca. 
Architettura-Scultura-Pittura (επιμ. R. Tomman), Milano 2004,66-72. 
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Εικ. 9. Άγιος Αντώνιος. Κορινθιακό κιονόκρανο. 

σε αντιστοιχία με το κεντρικό κλίτος, η οποία οργανώ

νεται με πολύ ψηλούς κίονες («γιγάντιου ρυθμού») και 

επιστέφεται με αέτωμα. Εμφανείς είναι οι ομοιότητες 

του τέμπλου του Αγίου Αντωνίου με τις πλούσια διακο

σμημένες νεοπαλλαδιανικές προσόψεις του G. Sardi στις 

εκκλησίες Santa Maria di Nazareth (degli Scalzi) (Εικ. 11) 

και Santa Maria del Giglio (17ος αι.) στη Βενετία 2 4 . Ωστό

σο, είναι ενδιαφέρον ότι η μορφολογική συγγένεια είναι 

μεγαλύτερη με την πρωιμότερη π ρ ό σ ο ψ η της εκκλησίας 

Santa Maria dell'Orto στη Ρώμη (1553), έργο τ ω ν G. Gui

detti και E Da Volterra25. 

Τ ο τέμπλο των Αγίου Αντωνίου, μαζί με τα πρωιμότερα 

του καθολικού της μονής της Π α ν α γ ί α ς Σκοπιώτισσας 

στη Ζ ά κ υ ν θ ο (μετά το 1638)2 6 και των Αγίων Ιάσωνος και 

Σωσιπάτρου στην Κέρκυρα (μέσα Π ο υ αι .) 2 7 στοιχειο-

2 4 Concina, ό.π. (υποσημ. 17), 252-257. 
2 5 Bernabei, ό.π. (υποσημ. 14), 352. 
2 6 Ο ναός της Παναγίας Σκοπιώτισσας χρονολογείται το 1638, 
βάσει επιγραφής στο περιθύρωμα της εισόδου, βλ. Ζ. Μυλωνά, 
«Το καθολικό της Μονής της Παναγίας της Σκοπιώτισσας στη 
Ζάκυνθο», ΑΕ 1984, 96-110. Το τέμπλο διαφέρει στιλιστικά από 
το περιθύρωμα και θα πρέπει να αποδοθεί σε διαφορετικό γλύ
πτη. Επιπλέον, το γεγονός ότι προσαρμόζεται στο άνοιγμα απο
κλείει την πιθανότητα να προέρχεται από άλλο ναό και το τοπο
θετεί χρονικά λίγο μετά το 1638. 
2 7 Οι εικόνες του τέμπλου αποτελούν ένα σύνολο του Εμμανουήλ 
Τζάνε (1650) που προοριζόταν εξαρχής για το συγκεκριμένο 

θετούν μια μικρή τυπολογική ομάδα τέμπλων με αρχιτε

κτονική σύνθεση, τα οποία απομακρύνονται από την 

π α ρ ά δ ο σ η των τέμπλων σε ζώνες, α φ ο ύ η σύνθεση αρ

θρώνεται όχι μόνο στους οριζόντιους αλλά και στους 

κ α τ α κ ό ρ υ φ ο υ ς άξονες. Επίσης, είναι χαρακτηριστική η 

χρήση ημικιόνων στον κορμό, σε αντίθεση με τα τέμπλα 

σε ζώνες του επτανησιακού ρυθμού, στα οποία ο κορμός 

οργανώνεται από τις πλαισιώσεις των τριών θ υ ρ ώ ν 2 8 ή 

από οριζόντια και κ α τ α κ ό ρ υ φ α στοιχεία ορθογωνικής 

διατομής. Σημειώνεται ότι και για τα τρία τέμπλα του 

τύπου, η υψηλής ποιότητας γλυπτική, κ α θ ώ ς και η χρήση 

μαρμάρου, φανερώνουν ότι πρόκειται για έργα αξιώ

σεων, από καλλιτέχνες με ακαδημαϊκή παιδεία. 

Το τέμπλο της Παναγίας Σκοπιώτισσας (Εικ. 13) έχει τη 

Εικ. 10. Η επίστεψη τον τέμπλου της Παναγίας Ελεούσας 

στους Κυνοπιάστες. 

ναό. Π. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κερκύρας, Αθήνα 1990, 
112-114,117-120. Για το ναό των Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου 
βλ. επίσης Α. Ι. Αγιους, Σελίδες κερκυραϊκής ιστορίας, Αθήνα 
2001,133-136. Α. Νικοκάβουρα, «Ο κώδικας του ιερού ναού των 
Αγίων Αποστόλων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου και της αγίας του 
Χριστού νίκης στον Ανεμόμυλο της Κέρκυρας», ΚερκΧρον 
XXII (1978), 123-222.1. Α. Ρωμανός, Κερκυραϊκά. Αγιοι 'Ιάσων 
καί Σωσίπατρος καί οι εν Κέρκυρα αρχαιότατοι χριστιανικοί 
ναοί, Κέρκυρα 19352. 
2 8 Τα περιθυρώματα, συνδέονται σε δεύτερο επίπεδο με ταινίες 
στη στάθμη των υπερθύρων και γείσα στην ποδιά, ορίζοντας τον 
χώρο των δεσποτικών εικόνων. 
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Εικ. 11. Ο ναός της Santa Maria di Nazareth (degli Scalzi) στην 
Βενετία, έργο τον G. Sardi. 

χαρακτηριστική σύνθεση ρωμαϊκού πολυώροφου κτη

ρίου, που οργανώνεται σε πρώτο επίπεδο από κιονοστοι

χίες και από τοξοστοιχίες στο δεύτερο, με την εναλλαγή 

των ρυθμών ανά όροφο, από το βαρύ δωρικό ή τοσκανο-

δωρικό προς τους κομψότερους ιωνικό και κορινθιακό29. 

Μάλιστα, προσαρμόζεται στο τοξωτό άνοιγμα, απομονώ

νοντας τελείως το χώρο του ιερού. Στοιχεία πρωιμότητας 

είναι η απουσία αναδιπλώσεων στους θριγκούς, ψηλών 

βάθρων στους κίονες, καθώς και η χρήση τοσκανοδωρι-

κών και ιωνικών κιονόκρανων. Η μπαρόκ επίδραση είναι 

εμφανής μόνο στη γλυπτική επίστεψη, στην οποία υιοθε

τούνται τυπικές μορφές ανάγλυφης διακόσμησης, όπως οι 

διπλές έλικες, το οβάλ πλαίσιο και η αχιβάδα ως κορύ

φωση. Το τέμπλο των Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου 

αποτελεί μια επιμηκυσμένη σύνθεση με τονισμένη την 

οριζόντιο. Το έργο αυτό συγκεντρώνει αρκετές ιδιαιτερό

τητες για την περιοχή των Επτανήσων, όπως είναι η 

τριμερής οργάνωση, η μπαρόκ καμπύλη κάτοψη, ιδίως 

Εικ. 12. Η πρόσοψη της Santa Maria dell'Orto στη Ρώμη 
(1553), έργο των G. Guidetti και F. Da Volterra (R. Bernabei, 
Chiese di Roma, Μιλάνο 2007, 352). 

στο κεντρικό τμήμα, καθώς και η χρήση πολύχρωμων 

μαρμάρων30. Ωστόσο, το τέμπλο έχει δεχθεί μια σειρά πρό

χειρων επεμβάσεων αποκατάστασης, οι οποίες, σε συνδυ

ασμό με τον χρωματισμό πολλών στοιχείων σε απομίμηση 

έγχρωμου μαρμάρου, έχουν αλλοιώσει σημαντικά την 

εικόνα του. Τέλος, στην ομάδα ανήκει και το τέμπλο των 

Αγίων Θεοδώρων στις Παλιές Σινιές, ένα καθαρά λαϊκό-

τροπο έργο της περιφέρειας από τοπικό λίθο, με μέτριας 

ποιότητας γλυπτική διακόσμηση. Πρόκειται για ένα αχρο-

νολόγητο τέμπλο, που συγκεντρώνει ορισμένα στοιχεία 

πρωιμότητας, όπως τα ιωνικά επίκρανα και η κουκου

νάρα στην κορυφή. Χαρακτηριστική είναι η ασυνήθιστα 

υψίκορμη ζώνη των αποστολικών, που οργανώνεται με 

ιωνικές παραστάδες, αλλά και οι υπερμεγέθεις διπλές 

έλικες της επίστεψης31. Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με τα 

λοιπά έργα της ομάδας δεν χρησιμοποιούνται ημικίονες 

στον κορμό αλλά σχηματίζεται ένα επίπεδο πλέγμα από 

αρχιτεκτονικά στοιχεία ορθογωνικής διατομής. 

29 Χ. Μπούρας, Μαθήματα ιστορίας της αρχιτεκτονικής, τ. 1, 
Αθήνα 1999, 397. Η σύνθεση αυτή υιοθετείται και σε βενετσιά
νικα κτήρια του 16ου αιώνα, όπως στο Procurane Nuove, έργο του 
V. Scamozzi, βλ. Concina, ό.π. (υποσημ. 17), 223-225. 
30 Επίσης σημειώνεται η χρήση οβάλ πλαισιώσεων στην άνω 
ζώνη, με συνεπτυγμένες σκηνές από το δωδεκάορτο, επιλογή 
που επαναλαμβάνεται στο τέμπλο του Αγίου Αντωνίου. 

31 Το τέμπλο είναι μεταγενέστεστερο της τοιχογράφησης του ναού, 
καθώς την καλύπτει, και πιθανότατα είναι σε δεύτερη χρήση, αφού 
οι θριγκοί συνεχίζουν ασύμμετρα μετά τις ακραίες παραστάδες και 
κόβονται πρόχειρα. Σημειώνονται ορισμένες ομοιότητες στην επί
στεψη με το τέμπλο του γειτονικού ναού της Αγίας Τριάδας, στο ίδιο 
χωριό (τέλη 17ου-αρχές 18ου αι. βάσει της ζωγραφικής του) και κυ
ρίως οι υπερμεγέθεις έλικες των παραπέτων με την άκομψη χάραξη. 
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Ο φορμαλισμός που διακρίνει τον τύπο τέμπλων με αρχι

τεκτονική σύνθεση αποτελεί την ειδοποιό διαφορά του 

σε σχέση με τον τύπο σε ζώνες. Θα μπορούσε να ειπωθεί 

ότι στα κλασικά τέμπλα σε ζώνες η μορφή ακολουθεί τη 

λειτουργία, ενώ εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Ο περιορι

σμένος αριθμός των πρώιμων τέμπλων του τύπου, αλλά 

και των νεοτέρων, επιβεβαιώνει ότι η παράδοση των 

τέμπλων σε ζώνες είναι ισχυρή. Ισως μάλιστα η πρωτο

τυπία και ο φορμαλισμός που εισηγείται ο τύπος δεν 

ανταποκρίνεται στα ζητούμενα της εποχής, καθώς 

απομακρύνεται από την οικεία εικόνα των τέμπλων, 

ανατρέποντας παράλληλα την καθιερωμένη διάταξη 

των εικόνων. Βέβαια, δεν αποκλείεται οι δημιουργοί να 

προτιμούν τη σύνθεση σε ζώνες λόγω εμπειρίας, δεδο

μένου και του αυξημένου βαθμού δυσκολίας κατασκευ

ής τέμπλων με αρχιτεκτονική σύνθεση. 

Εκατό περίπου χρόνια αργότερα, το 1864, κατασκευά

ζεται από μάρμαρο Πάρου ένα «αντίγραφο» του τέμ

πλου του Αγίου Αντωνίου, έργο του αρχιτέκτονα Μ. 

Μάουερς, στον ναό του πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος3 2 

(Εικ. 14). Βέβαια, στο συγκεκριμένο έργο έχει ατονήσει η 

εντύπωση του κτηρίου, καθώς ο τρούλος δεν συνδέεται 

αντιληπτικά με την πρόσοψη και αποκτά διακοσμητικό 

χαρακτήρα. Επίσης, με την αλλαγή κλίμακας βάρυναν οι 

αναλογίες του έργου και μειώθηκε η κλιμάκωση, ενώ η 

στιλιστική επίδραση του νεοκλασικισμού οδήγησε σε μια 

αυστηρότερη σύνθεση, αλλοιώνοντας ως ένα βαθμό την 

κεντρική ιδέα του τέμπλου. Για παράδειγμα, καταργή

θηκαν οι αναδιπλώσεις στους θριγκούς που θα τόνιζαν 

τους κατακόρυφους άξονες της σύνθεσης. 

Συνοψίζοντας, το τέμπλο του Αγίου Αντωνίου αποτελεί 

ένα εξαιρετικής ποιότητας έργο, το οποίο εισάγει στα 

Επτάνησα την αρχιτεκτονική πρωτοπορία της Δύσης33, 

όχι μόνο μορφολογικά αλλά και τυπολογικά. Εδώ, η 

επίδραση της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας δεν εξαντλείται 

στη διακόσμηση, αλλά αφορά και την αρχιτεκτονική 

των τέμπλων, έτσι ώστε να διαφαίνεται η δημιουργία 

ενός αρχιτεκτονικού τύπου τέμπλου34. Είναι χαρακτηρι

στικό ότι την εποχή αυτή το αποτέλεσμα της δυτικής 

32 Το τέμπλο αυτό αντικατέστησε παλαιότερο, λίθινο, κατασκευ
ασμένο στη Βενετία το 1773, το οποίο μετά το 1864 δωρήθηκε από 
την οικογένεια Βούλγαρη στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο 
παλιό Φρούριο, όταν αυτός μετατράπηκε από αγγλικανικό στρα
τιωτικό ναό σε ορθόδοξο. Επίσης αντικαταστάθηκαν οι παλαιές 
δεσποτικές εικόνες του Σ. Σπεράντζα (17ος αι.) με νέες του Σπ. 
Προσαλέντη, βλ. Αγιους, ό.π. (υποσημ. 27), 160. 
33 Βλ. επίσης Δ. Ζήβας, «Υπάρχει ελληνικό μπαρόκ;», Εις μνή-

Εικ. 13. Το τέμπλο του καθολικού της μονής της Παναγίας 
Σκοπίώτισσας στη Ζάκυνθο. 

Εικ. 14. Το τέμπλο του ναού του Αγίου Σπυρίδωνος στην 
πόλη της Κέρκυρας. 

μην Παναγιώτου Α. Μιχελη, Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής, 
Αθήνα 1971,364-369. 
34 Την ίδια περίοδο, στη συντριπτική πλειονότητα τους, τα τέμπλα 
του κερκυραϊκού τύπου σε ζώνες δεν επηρεάζονατι από δυτικά 
πρότυπα. Ο απόηχος τους εντοπίζεται σε επιμέρους χειρισμούς 
πάνω στην τυπική μορφή των τέμπλων, με χαρακτηριστικότερο 
τις αναδιπλώσεις των θριγκών που, αποδομώντας τα οριζόντια 
στοιχεία, προσδίδουν ανάταση στο σύνολο. Ωστόσο, η επίδραση 
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επιρροής στην τοπική εκκλησιαστική αρχιτεκτονική 

είναι ο επτανησιακός ρυθμός, ο οποίος συνοψίζεται σε 

επίπεδες όψεις, π ά ν ω στις οποίες αναρτώνται οι μπαρόκ 

πλαισιώσεις των ανοιγμάτων, εντεταγμένες σε ένα ακα

δημαϊκό περιβάλλον 3 5 . Το τέμπλο του Αγίου Αντωνίου 

είναι ίσως το μοναδικό σωζόμενο παράδειγμα του 18ου 

αιώνα, στο οποίο υιοθετείται το γνωστό μόρφωμα της 

αλληλεπίθεσης δύο όψεων που εισήγαγε ο Palladio. 

Μόνο στις αρχές του 20ού αιώνα, στα πλαίσια της ανα

καίνισης των προσόψεων της μητρόπολης της Π α ν α γ ί α ς 

Σπηλαιώτισσας (1913) και του καθεδρικού ν α ο ύ των 

A he altarscreen of Saint Antonios in the old town of Corfu 

(Fig. 1), built in 1753 out of Carrara marble, is the work of the 

Corfiote architect and sculptor Alexandras Trivolis-Pieris (Figs 

2 and 3). 

Typologically, it belongs to a small group of works, with an 

architectural form, that distance themselves from the typical 

arrangement of altarscreens into zones, since the composition 

is articulated on horizontal and vertical axes. 

As far as the main concept is concerned, this is an architec

tural composition into which the beloved pattern of 18th-

είναι συνήθως καταλυτική στη διαμόρφωση των επιστέψεων, 
σημείο που χαρακτηρίζεται από την ελευθερία στη σύνθεση και 
κατά συνέπεια την ποικιλία των μορφών. Ενδεικτικά αναφέρο
νται τα τέμπλα της Αγίας Παρασκευής στους Βαρυπατάδες και 
της Παναγίας Ελεούσας στους Κυνοπιάστες, στα οποία ο οικί
σκος αποτελεί επανάληψη των υποκείμενων ζωνών και επιστέ
φεται με γλυπτικό τρόπο ενώ, εκτός των διπλών ελίκων, πλαισιώ
νεται με ξύλινα ζωγραφιστά πτερύγια ανήσυχου σχεδιασμού. 
Μάλιστα στην Αγία Παρασκευή τα πτερύγια υπερβαίνουν τον 
οικίσκο υποσκελίζοντας το συνθετικό του ρόλο ως επίστεψης. 

Αγίων Ιακώβου και Χριστόφορου (1905)3 6, αναβιώνουν 

μορφές της νεοπαλλαδιανικής βενετσιάνικης αρχιτεκτο

νικής, υπενθυμίζοντας την παλιά σχέση του νησιού με τη 

Γαληνότατη. 

Η αρχιτεκτονική αντίληψη στο τέμπλο του Αγίου Αντω

νίου είναι τόσο έκδηλη, ώστε ουσιαστικά αποτελεί την 

«κύρια όψη» του ναού. Πρόκειται, κ α τ ά κάποιον τρόπο, 

για ένα κομψοτέχνημα, «φυλαγμένο» μέσα στη θήκη 

του ή εγκιβωτισμένο μέσα στο κέλυφος του, που π α ρ α 

πέμπει σε μια σύγχρονη τάση της αρχιτεκτονικής: την 

ιδέα του κτηρίου μέσα στο κτήριο. 

century Venetian Baroque is introduced (Fig. 11), which is 

based on the Palladian usage of the anteposition of two 

façades. The altarscreen's innovation in that it is connected 

with the ciborium of the altar to form a uniform whole, thus 

acquiring depth (Figs 2-5). Specifically, the raised dome 

behind the main façade recalls the familiar image of a domed 

basilica (Figs 2 and 7). 

In parallel with the innovative architecture of the altarscreen, its 

high-quality academic sculpture, which is strictly integrated into 

the architectural composition, is also noteworthy (Figs 8 and 9). 

35 Παράλληλα με την εισαγωγή μορφών του μπαρόκ στο λεξι
λόγιο του διακόσμου, η ουσιαστική συμβολή του επτανησιακού 
ρυθμού είναι μια τυποποίηση στο συντακτικό των όψεων, τόσο 
με τη χρήση των συνεκτικών συνόλων λιθογλυπτικής στις πλαι
σιώσεις των ανοιγμάτων, όσο και με την υιοθέτηση βασικών χει
ρισμών της ακαδημαϊκής σύνθεσης, όπως ο ρυθμός, η συμμετρία, 
η ανάδειξη της εισόδου κ.ά. 
3 6 Είναι γεγονός ότι στα Επτάνησα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδο
μένος ο τύπος της τρίκλιτης βασιλικής και συνεπώς δεν βρήκε 
απήχηση ο συγκεκριμένος χειρισμός του Α. Palladio. 

Α. Kapandriti - S. Galanis 

THE MARBLE ALTARSCREEN OF SAINT ANTONIOS 

IN THE OLD TOWN OF CORFU. 

A MONUMENT WITHIN A MONUMENT 
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