Ορθόδοξος Συναξαριστής :: https://www.saint.gr

Σύναξη της Παναγίας της Αντιβουνιώτισσας στην
Κέρκυρα

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στην διεύθυνση: http://www.saint.gr/4370/saint.aspx
για περισσότερες πληροφορίες για τον βίο (ονόματα, βίντεο, ακολουθίες, φωτογραφίες
κτλ) καθώς και για τυχών ενημερώσεις - διορθώσεις.
Τελευταία ενημέρωση βιογραφίας: 3/5/2015 3:47:00 μμ
Δημιουργία εγγράφου: 22/09/2021 11:05:10

Σύνοψη
Τύπος εορτής: Εορτάζει στις 26 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Ημ/νια Βίου:

3/5/2015 3:47:00 μμ

Βιογραφία

Ο ναός, αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο Κυρά Αντιβουνιώτισσα, αποτελεί ένα από τα
παλαιότερα και πλουσιότερα εκκλησιαστικά μνημεία της Κέρκυρας και πιθανότατα κτίστηκε
στο τέλος του 15ου αιώνα μ.Χ. Είναι μια μονόχωρη, ξυλόστεγη βασιλική που διασώζει
άθικτη την ιδιαιτερότητα του κερκυραϊκού ναού της εποχής, την ύπαρξη δηλαδή του
εξωνάρθηκα που περιβάλλει το ναό από τις τρεις πλευρές. Ο ναός εσωτερικά είναι
ιδιαίτερα υποβλητικός με ψηλά στασίδια, ζωγραφιστή ταπετσαρία στους τοίχους και
ουράνια με επίχρυσα ξυλόγλυπτα θέματα. Το τέμπλο είναι λίθινο όπως λίθινες είναι και οι
πλάκες του δαπέδου 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 Κέρκυρας.
Ο ναός αποτελεί το τελευταίο δείγμα του παραδοσιακού Κερκυραϊκού ρυθμού (Βασιλική
Επτανησιακού Τύπου) με εξωνάρθηκα στη Βόρεια, τη Νότια και Δυτική πλευρά του. Οι
τοίχοι του είναι καλυμμένοι με ταπετσαρία ενώ το πάτωμά του αποτελείται από επιτάφιες
πλάκες ευγενών και κληρικών. Τα παράθυρά του έχουν ημικυκλικό σχήμα ενώ το εξωτερικό
του ναού χαρακτηρίζεται από τη λιτότητά του.
Ο ναός ήταν κτητορικός και ανήκε σε τέσσερις οικογένειες. Οι απόγονοι των ιδρυτών του
δώρισαν το 1979 μ.Χ. τον ναό στο ελληνικό δημόσιο με την προϋπόθεση να μετατραπεί σε
μουσείο. Έτσι, από το 1984 μ.Χ. και μέχρι σήμερα ο εξωνάρθηκας και το σπίτι στο οποίο
διέμενε ο ιερέας λειτουργούν σαν Μουσείο Μεταβυζαντινής Τέχνης. Στο Μουσείο
φιλοξενούνται εικόνες σημαντικών αγιογράφων αλλά και ιερά κειμήλια του Χριστιανισμού.

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ «KΥΡΑ
AΝΤΙΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ» - 17ος αιώνας
(κορνίζωμα, ασημένια επένδυση),
Ύψος: 177 εκ., πλάτος: 216 εκ. (με
κορνίζωμα), Ύψος: 85 εκ., πλάτος:
65 εκ., πάχος: 2,4 εκ. (εικόνα),
ζωγραφική σε ύφασμα, ασήμι,
επιχρυσωμένο ξύλο

Παραπομπές
1. ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
2. Μουσείο Αντιβουνιώτισσας ::: Επίσημος Ιστότοπος

