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Άγιος Νικόλαος

Μεγαλομάτης
Saint Nikolaos Megalomatis

Το Μνημείο
Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου του Μεγαλομάτη ή
Στρατηλάτη βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του όρους Σκοπός,
νοτιοανατολικά της πόλης της Ζακύνθου, δεξιά του ανηφορικού
χωμάτινου δρόμου που οδηγεί στο μοναστήρι της Παναγίας της
Σκοπιώτισσας, και αποτελεί τμήμα ερειπίων μεταγενέστερου
μοναστηριακού συγκροτήματος του 18ου αιώνα (εικ. 1). Ο ναός
αποτελεί ένα από τα ελάχιστα δείγματα βυζαντινής ναοδομίας που σώζονται στη Ζάκυνθο. Η στρατηγική θέση της
περιοχής προσέδιδε στο ναό ιδιαίτερη αξία, όπως επίσης και
η γεωγραφική του θέση από την οποία έχει πανοραμική
θέα προς τις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου, στις
οποίες δεσπόζει το κάστρο της Κυλλήνης (Χλεμούτσι),
και εποπτεία του χωριού Βασιλικό, όπου κατά παράδοση
υπήρχαν αυτοκρατορικά κτήματα κατά τη βυζαντινή
εποχή (εικ. 2).

The Monument
The Byzantine church of Saint Nikolaos Megalomatis (the
Large-Eyed) or Stratilatis (the Commander) is situated
on the east side of Mt Skopos, southeast of the city of
Zakynthos, on the right of the earthen road that ascends
to the monastery of Panagia Skopiotissa (Holy Mother of
Skopos), and forms part of a lying in ruins later monastery
complex dated to the 18th century (fig. 1). The church
constitutes one of the few specimens of Byzantine church
architecture preserved in Zakynthos. The strategic location
of the site, in combination with its geographical position that
affords a panoramic view to the west coast of the Peloponnese,
where the castle of Kyllini (Chlemoutsi) dominates the landscape,
attached particular importance to the church that, moreover,
overlooks the village of Vasiliko, where imperial estates extended
traditionally in the Byzantine period (fig. 2).

Εικ. 1. O βυζαντινός ναός του Αγίου Νικόλαου Μεγαλομάτη ή Στρατηλάτη
Fig. 1. The Byzantine church of Saint Nikolaos Megalomatis or Stratilatis

Ιστορικό πλαίσιο

Historical context

Η βυζαντινή εποχή στη Ζάκυνθο χαρακτηρίζεται από συνεχείς
επιδρομές και λεηλασίες βαρβαρικών φύλων και πειρατών,
καθώς το νησί βρισκόταν στα σύνορα της βυζαντινής
αυτοκρατορίας. Αρχικά ανήκε στη διοικητική περιφέρεια της
Ιλλυρίας (324), έπειτα στο ΙΑ΄ Θέμα της Λογγοβαρδίας (395),
από όπου και αποσπάσθηκε μαζί με τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά
και υπήχθη στο Θέμα της Κεφαλληνίας (887). Μία από τις
πιο μεγάλες καταστροφές που υπέστη το νησί ήταν από τον
βασιλιά των Βανδάλων, Γιζέριχο, το 466. Δεν διέφυγε επίσης
των λεηλασιών των Σαρακηνών, οι οποίοι, κατά τον 9ο αιώνα,
εκμεταλλευόμενοι τις αναταραχές του βυζαντινού κράτους,
λεηλατούν τα νησιά της Μεσογείου. Από τα μέσα του 9ου
μέχρι τα μέσα του 11ου αιώνα η Bυζαντινή Αυτοκρατορία
εξαπλώνεται γεωγραφικά και αναπτύσσεται οικονομικά με
θετικό αντίκτυπο και στις απομακρυσμένες επαρχίες της. Από
τα μέσα του 11ου αιώνα όμως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία
βρίσκεται σε κρίση με την εμφάνιση και τις επιδρομές νέων
λαών στα σύνορά της. Στα 1084, το Θέμα της Κεφαλληνίας
δοκιμάζεται από τις επιθέσεις των Νορμανδών ηγεμόνων
Ροβέρτου Γυισκάρδου το 1084 και Ρογήρου B΄, το 1147, ο
οποίος μεταξύ άλλων περιοχών καταλαμβάνει και λεηλατεί
τη Ζάκυνθο. Το 1185 το νησί καταλαμβάνεται από τους
Νορμανδούς της Σικελίας και ιδρύεται η Παλατινή Κομητεία
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, εγκαινιάζοντας την περίοδο της
φραγκοκρατίας. Από το 1485 η Ζάκυνθος βρίσκεται υπό την
κυριαρχία της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου
της Βενετίας και παραμένει έως τα 1797 όπου με τη συνθήκη
του Campo Formio περνούν τα Επτάνησα υπό γαλλικό
έλεγχο. Το 1800 συστάθηκε η Επτανήσου Πολιτεία, αυτόνομο
κρατίδιο υπό την υψηλή κυριαρχία αρχικά των Οθωμανών και
έπειτα των Γάλλων, έως το 1815 οπότε και δημιουργήθηκε το
Ενωμένο Κράτος των Ιονίων Νήσων υπό την προστασία της
Μεγάλης Βρετανίας. Το 1864 πραγματοποιήθηκε η ένωση με
την Ελλάδα.

The Byzantine period in Zakynthos is characterized by incessant
invasions and raids of barbarian tribes and pirates, as the island
was lying on the borders of the byzantine empire. It initially
belonged to the administrative periphery of Illyria (324), then,
to the 11th Administrative Theme (province) of Loggobardia
(395), from which it was detached, along with the rest of the
Ionian islands, to come under the jurisdiction of the Theme of
Cephalonia (887). One of the major destructions that the island
suffered was that caused by the king of the Vandals, Gaiseric, in
466. Neither did it escape the raids of the Saracens, who, in the
9th century, taking advantage of the upheavals in the Byzantine
state, ravaged the islands of the Mediterranean. From the mid
9th to the mid 11th century the Byzantine Empire expands
geographically and develops economically with positive impact
even on its remote provinces. From the mid 11th century,
however, the Byzantine Empire undergoes a period of crisis
with the outbreak of invasions of new populations on its
borders. In 1084, the Theme of Cephalonia endures the attacks
of the Normans rulers, Robert Guiscard in 1084 and Roger II
in 1147, who, among other territories, conquers Zakynthos,
mounting a damaging raid on it. In 1185, the island is occupied
by the Normans of Sicily and the County Palatine of Cephalonia
and Zakynthos is founded, thus inaugurating Francocracy on
the island. From 1485 onwards, Zakynthos comes under the
rule of the Most Serene Republic of Saint Mark’s Venice and
remains under it until 1797 when by the Treaty of Campo
Formio the Ionian Islands (Eptanisa, Seven Islands) are ceded to
France. In 1800, the Septinsular Republic (of the Seven Islands)
is established, an autonomous state under the high sovereignty
initially of Ottoman and subsequently French rule, up until
1815 when the United States of the Ionian Islands were created
under the protection of Great Britain. In 1864, the unification
with Greece was realised.

Εικ. 2. Άποψη του ναού από τα ΝΔ
Fig. 2. View of the church from SW

The church in

Ο ναός κατά τους

Byzantine times

βυζαντινούς χρόνους
Ο ναός στην αρχική του μορφή, κατά τους βυζαντινούς
χρόνους, ανήκε στον τύπο του δίστυλου σταυροειδούς
εγγεγραμμένου με οκταγωνικό πιθανόν τρούλο, νάρθηκα και
πρόπυλο. Ο τρούλος θα στηριζόταν ανατολικά στους τοίχους
που χωρίζουν το κυρίως Ιερό Βήμα από την πρόθεση και το
διακονικό και στα δυτικά σε πεσσούς. Στην ανατολική πλευρά
διαμορφώνονταν τρεις αψίδες που πατούν σε κρηπίδα, εκ των
οποίων η μεσαία είναι τρίπλευρη εξωτερικά και οι πλάγιες
ημικυκλικές. Ο τριμερής νάρθηκας στο δυτικό μέρος του ναού
επικοινωνεί δυτικά με καμαροσκεπές πρόπυλο (σχέδ. 1).
Στο μνημείο συνυπάρχουν στοιχεία που μπορούν να
χρονολογηθούν από τον 10ο έως τον 12ο αιώνα. Συνεκτιμώντας
τα στοιχεία αυτά με τις ιστορικές πηγές των προαναφερθέντων
αιώνων μπορούμε να αναγνωρίσουμε τρεις κύριες οικοδομικές
φάσεις. Η πρώτη φάση ανάγεται περί το 1000, στα πλαίσια της
μεγάλης οικοδομικής δραστηριότητας που παρατηρείται την
εποχή αυτή στον ελλαδικό χώρο, ως συνέπεια της πολιτικής
της αυτοκρατορίας για την οικονομική της ανάκαμψη και
ανάπτυξη. Το αρχικό οικοδόμημα πιθανόν υπέστη ζημιές από
τους καταστρεπτικούς σεισμούς της περιόδου 1010-1037 ή
από νορμανδική επιδρομή.
Ακολούθησε εκτεταμένη ανοικοδόμηση, στο δεύτερο μισό του
11ου αιώνα, πάνω στα θεμέλια του οικοδομήματος της πρώτης
φάσης. Τότε κτίστηκαν εκ νέου η ανατολική πλευρά του ναού,
ο νότιος τοίχος του νάρθηκα και ίσως και οι θόλοι του.
Τέλος, ανακαινίστηκε στο τρίτο τέταρτο του 12ου αιώνα,
λόγω των ζημιών που είχαν προκληθεί πιθανότατα από την
επιδρομή του Ρογήρου B΄. Τότε κτίστηκε ο νότιος τοίχος του
ναού, ο οποίος κατέρρευσε στη σύγχρονη εποχή, πιθανόν μετά
το 1980.
Ο ναός ήταν εικονογραφημένος, αλλά σώζονται ελάχιστες
τοιχογραφίες. Οι περισσότερες ανάγονται στον 12ο αιώνα
ή στις αρχές του 13ου και κάποιες στον 15ο αιώνα. Σύμφωνα
με μαρτυρίες, στο δάπεδο του κυρίως ναού σώζονται
αποσπασματικά μικρά τμήματα ψηφιδωτού.

Σχέδ. 1. Ο ναός στη βυζαντινή περίοδο
Plan 1. The church in Byzantine period

In its initial form, in the Byzantine times, the church complied
with the two-column, cross-in-squaretype, probably with
octagonal dome, narthex and porch. The dome, on the east
side, would have been supported by the walls that divided
the Sanctuary from the prothesis (table of Oblation) and the
diaconicon (sacristy or vestry) and, on the westone, by piers.
Three apses, standing on a raised platform, came off the east
side of the building, of which the central one was three-sided
on the outside and the lateral ones semi-circular. The tripartite
narthex, on the west side of the building, communicated with a
vaulted porch to the west (plan 1).
On the monument it is observed co-occurrence of elements
that can be dated from the 10th to the 12th century. Taking
these traits into consideration, together with the historical
sources of the aforementioned centuries, we can identify three
major building phases. The first one dates back to around 1000,
related to the growth of construction activity, characteristic
of that period in mainland Greece, that resulted from the
empire’s policy for economic recovery and development. The
initial edifice probably suffered damages during the destructive
earthquakes of the period 1010 to 1037, or by the Norman
invasion in 1081.
There followed an extensive re-building phase, in the second
half of the 11th century, on top of the foundations of the initial
edifice. It was in that period that the east side of the church,
the south wall of the narthex and possibly its vaults were built
again.
Finally, the building was renovated in the third quarter of the
12th century, due to the damages that had been inflicted on it,
in all probability, by Roger’s II raid. In this final phase, the south
wall of the church was built, which collapsed in modern times,
probably after 1980.
The church walls were covered in murals, but only few of them
survive. Their bulk dates back to the 12th or the beginning of the
13th century and some of them to the 15th century. According to
testimonies, the nave preserves small fragmentary patches of
mocaic floor.

Σχέδ. 2. Σχεδιαστική απόδοση
από τον αρχιτέκτονα Νικόλαο Βουτσινά
Plan 2. Drawing by the architect
Nikolaos Voutsinas

Βυζαντινός ναός
Byzantine church
Ενετικές επεμβάσεις στο ναό και ενετικό πρόσκτισμα
Venetian interventions and Venetian annexe
Ενετικές προσθήκες
Venetian extensions

Εικ. 3. Η λίθινη κλίμακα, ανατολικά του νοτιότερου θαλάμου, πριν την έναρξη των εργασιών
Fig. 3. Stone staircase east of southernmost chamber, before the beginning of works

Εικ. 4. Η λίθινη κλίμακα, ανατολικά του νοτιότερου θαλάμου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
Fig. 4. Stone staircase east of southernmost chamber, after completion of works

Ο ναός κατά την Ενετοκρατία

The church in the period of Venetocracy

Ο ναός κατά την Ενετοκρατία, σύμφωνα με τις ελάχιστες γραπτές πηγές που διαθέτουμε, ήταν σε χρήση από το 1513
τουλάχιστον έως το 1809. Το 1513 παραχωρείται από τον τότε κάτοχό του, ιερέα Θεόδωρο Αργήτη, στη μονή Στροφάδων. Το
1619 η βενετική διοίκηση καταλαμβάνει το ναό αλλά τον παραχωρεί και πάλι στην ίδια μονή, η οποία φαίνεται να μην δείχνει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ναό, και το 1697 έχουν αναλάβει τη διαχείρισή του οι «γαστάλδοι», επίτροποι της εκκλησίας
ορισμένοι από την πολιτεία. Το 1779 ο ναός παραχωρείται σε αδελφότητα και μετατρέπεται σε μονή, η οποία το 1809 αριθμεί
δώδεκα μοναχούς (σχέδ. 2).
Η αρχιτεκτονική μορφή του ναού ήταν ίδια με εκείνη που διατηρεί σήμερα, δηλαδή δίκλιτη βασιλική καθώς, άγνωστο πότε,
το βόρειο κλίτος και ο τρούλος κατέρρευσαν και ο ναός περιορίστηκε στο κεντρικό και νότιο κλίτος με την προσθήκη ξύλινης
δίρριχτης στέγης. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, ο νάρθηκας μαζί με το πρόπυλο κατά την περίοδο αυτή λειτουργούν
ως χώροι ενταφιασμού και διαμορφώνονται κατάλληλα. Συγκεκριμένα, ο νάρθηκας μετατρέπεται πιθανότατα σε ταφικό
θάλαμο, και για το λόγο αυτό ίσως τοιχίζονται τα ανοίγματα επικοινωνίας με τον κυρίως ναό καθώς και το τόξο του βόρειου
τοίχου του. Ταφική χρήση φαίνεται να είχε και το βυζαντινό πρόπυλο στο εσωτερικό του οποίου εισέρχεται κανείς μέσω
τοξωτού ανοίγματος από τον νάρθηκα-ταφικό θάλαμο. Κι εδώ σφραγίζονται ομοίως τόσο το παράθυρο, όσο και η δυτική
είσοδος, ενώ εσωτερικά στο βόρειο τοίχο του έχει διαμορφωθεί αρκοσόλιο (τοξωτή κατασκευή ταφικής χρήσης).
Στη βόρεια πλευρά του κυρίως ναού στη θέση του κατακρημνισμένου βυζαντινού βόρειου κλίτους προσαρτήθηκε πρόσκτισμα
αποτελούμενο από τρεις θαλάμους, ερείπια των οποίων διατηρούνται και σήμερα. Ο ναός επικοινωνούσε με τους θαλάμους
μέσω των δύο ακραίων τοξωτών ανοιγμάτων, και όχι μέσω του μεγάλου κεντρικού, το οποίο κατά την περίοδο εκείνη είχε
σφραγισθεί. Ο βορειότερος και μεγαλύτερος από τους τρεις θαλάμους αποτελούσε ίσως το «αρχονταρίκι» της μονής. Ο
βόρειος θάλαμος επικοινωνούσε με τον μικρότερο μεσαίο, ο οποίος πιθανώς λειτουργούσε ως βοηθητικός χώρος της μονής.
Ο νοτιότερος θάλαμος εφάπτεται του ναού και καλύπτει εν μέρει τη θέση του βυζαντινού βόρειου κλίτους. Η κεντρική του
θύρα στα ανατολικά οδηγεί, μέσω λίθινης κλίμακας, στον εξωτερικό χώρο (εικ. 3, 4). Αυτή ήταν η είσοδος προς το ναό και
πιθανότατα ο νότιος θάλαμος λειτουργούσε ως προθάλαμος.

The church in Venetocracy, according to the scanty written evidence available to us, was in use from 1513 until at least 1809.
In 1513, it was ceded by its owner at that time, priest Theodoros Argitis, to the monastery of Strofades. In 1619, the Venetian
authorities take possession of the church, but reverse its ownership back to the same monastery, which does not seem to be
particularly interested in this church, and, in 1697, its administration has apparently been undertaken by the «gastaldi», tribunes
of the church appointed by the state. In 1779, the church is finally ceded to a brotherhood and converted into a monastery,
which in 1809 numbers twelve monks (plan 2).
The architectural form of the church was similar to that retained until today, that is, a two-aisled basilica, as, unknown when, the
north aisle and dome collapsed and, in consequence, the church was limited to the nave and south aisle with the addition of a
timber gable roof. According to the prevailing view, the narthex, together with the porch, in this period function as burial places
and are suitably modified. In particular, the narthex is, in all probability, converted into a funerary chamber, and it is possibly
for this reason that its apertures of communication with the nave are blocked along with the arch on its north wall. Apparently
intended for funerary use has also been the Byzantine porch, in the interior of which one enters through an arched opening,
leading from the narthex to the funerary chamber. In this case, too, the window and the west entrance are sealed off, while, on
the interior, an arcosolium (arched structure of funerary use) has been fitted up into the north wall.
To the north side of the main church, at the place of the collapsed Byzantine north aisle, an annexe was added that comprised
three chambers, now preserved in ruins. The main building communicated with the chambers through the two arched openings
at its extremities, not through the large central one, which in that period had been sealed off. The northernmost and biggest one
of the three chambers possibly served as «archodariki» (reception hall) of the monastery. The northern chamber communicated
with the smaller central one, which probably functioned as an auxiliary space of the monastery. The southernmost chamber
adjoins the main building and partly overlaps with the area where the Byzantine northern aisle had stood. Its central door, on
the east side, leads, via a stone staircase, to the outside of the building (fig. 3, 4). This was the entrance to the church and, in all
probability, the south chamber served as anteroom.

Ο ναός τη

The church

σύγχρονη εποχή

in modern times

Δεν γνωρίζουμε πότε ο ναός έπαψε να
λειτουργεί ως μονή. Ο αυστριακός Δούκας
L. Salvador, κατά την επίσκεψή του στο
ναό γύρω στα 1900 αναφέρει το ενετικό
πρόσκτισμα βόρεια του ναού ως επιμήκη
οικία του σέμπρου. Από την περιγραφή
του καθίσταται σαφές ότι είχε ήδη αρχίσει
η εγκατάλειψη και σημαντική φθορά του
μνημείου, η οποία φυσικά κορυφώθηκε με το
σεισμό του 1953. Έτσι ο ναός μαζί με το βόρειο
ενετικό πρόσκτισμα απέμεινε ερειπωμένος και
εκτεθειμένος στα φυσικά και καιρικά φαινόμενα,
ενώ για μεγάλα διαστήματα είχε μετατραπεί σε
χώρο σταβλισμού ζώων. Από τον κυρίως ναό δεν
διατηρείται η στέγη, μόνο οι τοίχοι του κεντρικού
κλίτους σώζονταν σε κανονικό ύψος, ενώ ο τοίχος
της νότιας πλευράς, που μέχρι το 1980 παρέμενε
ακέραιος, μετέπειτα κατέρρευσε και απέμεινε μόνο
το κατώτατο τμήμα του. Το βυζαντινό πρόπυλο ήταν
σχεδόν εξολοκλήρου επιχωμένο (εικ. 5).
Το 1975 για λόγους προστασίας του εικονογραφικού
διακόσμου, αποτοιχίστηκαν οι καλύτερα σωζόμενες
τοιχογραφίες του ναού που έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά επαρχιακής τέχνης των αρχών του 13ου
αιώνα και μερικές από αυτές εκτίθενται σήμερα στο
Μουσείο της Ζακύνθου (εικ. 6-8).
Το 1997 ο ναός κηρύχθηκε, λόγω της σπουδαιότητάς
του, αρχαίο μνημείο με ζώνη προστασίας, με την
Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Θ31/7948/220/
3.7.1997 (ΦΕΚ 711/Β/19.8.1997).
Πριν την ένταξη του μνημείου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες
στερέωσης, αποκατάστασης, ανάδειξης, είχαν πραγματοποιηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπό την
επίβλεψη της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
εργασίες υποστύλωσης και αντιστήριξης των λιθοδομών με ξύλινα ικριώματα, σε συνδυασμό με περιορισμένες σωστικές ανακτήσεις.
Εικ. 7. Τοιχογραφία με μορφή Στυλίτη, τέλη 12ου αιώνα
Fig. 7. Wall painting with representation of a Stylite’s figure, late 12th century

Εικ. 8. Τοιχογραφία με παράσταση του «Λίθου», τέλη 12ου αιώνα
Fig. 8. Wall painting with representation of the «Rock», late 12th century

Εικ. 6. Τοιχογραφία με τον Άγιο Νικόλαο, τέλη 12ου αιώνα
Fig. 6. Wall painting of Saint Nikolaos, late 12th century

We are not in a position to know when the church ceased
to function as a monastery. The Austrian Duke L. Salvador,
having visited the church around 1900, mentions the Venetian
annexe to the north side of the church as the elongated house
of the serf. From his description it becomes evident that the
process of desertion and decay of the monument had already
gone underway, which, as a matter of course, deteriotated in
the earthquake of 1953. As a result, the church, along with
the north Venetian annexe, stood abandoned and exposed to
natural and weather conditions, while for large intervals it had
been turned into an animal shed. Of the main building the roof
is not preserved, in fact, only the walls of the nave stood to a
regular height, while the wall of the south side, which up until
1980 was intact, then almost entirely collapsed, its lowest part
remaining in place. The Byzantine porch was almost completely
covered by soil deposited over it (fig. 5).
In 1975, for reasons relating to the protection of the iconographic
ornamentation, the best preserved murals of the church, which
display features typical of provincial art at the beginning of the
13th century, were detached from the walls, some of them being
now exhibited in the Museum of Zakynthos (fig. 6-8).
In 1997, because of its importance, the church was listed as a
National Heritage monument, with surrounding protection zone,
by virtue of the Ministry of Culture Desicion no. YPPO/ΑRCH/
Β1/Θ31/7948/220/3.7.1997 (OFFICIAL GOVERNMENT
GAZETTE 711/Β/19.8.1997).
Prior to the integration of the monument into the European
programme, as part of a consolidation, restoration and enhancement preparatory project, under the supervision of the
20th Ephorate of Byzantine Antiquities, towards the end of
the 1990’s, masonry wall bracing and support works had
been carried out, with timber scaffolding, in conjunction
with localized rescue restoration of masonry.

Εικ. 5. Το βυζαντινό επιχωμένο πρόπυλο
Fig. 5. Byzantine porch covered by soil deposited over it

Το έργο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη βυζαντινού ναού
Αγίου Νικολάου Μεγαλομάτη στο Σκοπό Ζακύνθου» υλοποιήθηκε απολογιστικά και με αυτεπιστασία αρχικά από την
20ή Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και από τον Νοέμβριο
2014 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου με τη συνδρομή
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαῒας. Εντάχθηκε με προϋπολογισμό 710.000 ευρώ στον Άξονα Προτεραιότητας «09 –
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα-ΠελοπόννησοςΙόνιοι Νήσοι» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο διήρκεσε από
20.5.2013 έως 31.12.2015.
Για την ολοκλήρωση του έργου απασχολήθηκαν, εκτός του
μονίμου προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου
(πρώην 20ή Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) και της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Αχαῒας (πρώην 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων,
αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες μηχανικοί, συντηρητής καθώς και
εργατοτεχνικό προσωπικό.
Στόχος των επεμβάσεων ήταν η στατική και αισθητική αποκατάσταση του μνημείου, η προστασία του από τη φθορά καθώς
και η ανάδειξή του με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου και του δρόμου πρόσβασης, ώστε να καταστεί επισκέψιμο για το κοινό.
Οι εργασίες στερέωσης περιλάμβαναν την καθαίρεση των
παλαιών και σαθρών επιχρισμάτων και αρμολογημάτων της
τοιχοποιίας και το βαθύ αρμολόγημα των αρμών λιθοδομής
(εικ. 9-18). Οι επεμβάσεις συμπληρώθηκαν με λιθοσυρραφές
και με εφαρμογή ενεμάτων (εικ. 19). Η εξασφάλιση της στατικής
επάρκειας ενισχύθηκε και με την εφαρμογή μεταλλικών
ελκυστήρων και ξύλινων θλιπτήρων στους άξονες των τόξων
του κτιρίου και στην αψίδα του Ιερού.

Εικ. 12. Νότια πλευρά κεντρικού κλίτους,
πριν την έναρξη των εργασιών
Fig. 12. South side of nave, before the beginning of works

Εικ. 9. Ανατολική πλευρά
του ναού, πριν την έναρξη
των εργασιών
Fig. 9. East side of church,
before the beginning of works

Εικ. 15. Πρόπυλο, πριν την έναρξη των εργασιών
Fig. 15. Porch, before the beginning of works

Εικ. 16. Πρόπυλο, κατά τη διάρκεια των εργασιών
Fig. 16. Porch, works in progress

Εικ. 18. Αποκατάσταση
της στέγης του προπύλου
Fig. 18. Restoration
of porch roof

Εικ. 10. Ανατολική πλευρά του ναού,
κατά τη διάρκεια των εργασιών
Fig. 10. East side of church,
works in progress

Εικ. 13. Νότια πλευρά κεντρικού κλίτους,
κατά τη διάρκεια των εργασιών
Fig. 13. South side of nave, works in progress

Εικ. 11. Ανατολική πλευρά του ναού,
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
Fig. 11. East side of church,
after completion of works

Εικ. 14. Νότια πλευρά κεντρικού κλίτους,
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
Fig. 14. South side of nave, after completion of works

Εικ. 17. Πρόπυλο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
Fig. 17. Porch, after completion of works

Εικ. 19. Εφαρμογή ενεμάτων
Fig. 19. Application of epoxy
grouting

The project in the context
of the National Strategic Reference Framework (NSRF)
The project «Consolidation, restoration, enhancement of the
Byzantine church of Saint Nikolaos Megalomatis at Skopos,
Zakynthos» was implemented through audit and self-supervision
initially by the 20th Ephorate of Byzantine Antiquities and, since
November 2014, by the Ephorate of Antiquities of Zakynthos
with the contribution of the Ephorate of Antiquities of Achaia.
It was integrated with a budget of 710,000 Euros into Priority
Axis «09 – Sustainable Development and Quality of Life in
the Ionian Islands» of the Operational Programme «Western
Greece-Peloponnese-Ionian Islands» of the NSRF 2007-2013.
The project lasted from 20.5.2013 to 31.12.2015.
For the completion of the project, apart from the permanent staff
of the Ephorate of Antiquities of Zakynthos (former 20th Ephorate
of Byzantine Antiquities) and the Ephorate of Antiquities of
Achaia, (former 6th Ephorate of Byzantine Antiquities), scientists

of various specialties, archaeologists, architects, civil engineers,
a conservator, worked on it, along with a team of technical
workers.
The objective of interventions was to accomplish structural
and aesthetic restoration of the monument, its protection
from decay, as well as its revitalization by upgrading its
immediate environs and access route, so as to facilitate
visitation by the general public.
Consolidation works included removal of disintegrating
mortars and old repairs of mortar joints as well as repointing
of deep mortar joints in the masonry (fig. 9-18). Restoration
interventions were completed with crack stitching and
application of epoxy grouting (fig. 19). To secure structural
integrity, the building was reinforced by the placement of
axis-aligned metal anchor bolts and wooden girders at the
arches and the sanctuary apse.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανάκτησης της
τοιχοποιίας του ναού ακολουθώντας κατά βάση το
πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Ειδικότερα, ανακατασκευάσθηκε
σχεδόν εξολοκλήρου ο νότιος τοίχος (εικ. 20, 21) και η ΝΑ
γωνία της κόγχης του διακονικού, το βόρειο κεντρικό τόξο
(εικ. 22-24) και το δυτικό τμήμα του βόρειου τοίχου, το οποίο
κατέρρευσε μετά από σεισμική δόνηση το 2014 κατά τη
διάρκεια των εργασιών (εικ. 25-26). Επίσης, συμπληρώθηκε ο
νότιος τοίχος του κεντρικού κλίτους και έγινε ανακατασκευή
του τόξου και τμήματος της αψίδας του νότιου τμήματος του
νάρθηκα (εικ. 27). Επίσης συμπληρώθηκε η τρίπλευρη αψίδα
του ιερού. Στο άνω μέρος των τοίχων τοποθετήθηκε ξυλοδεσιά
από ξύλο καστανιάς που αγκυρώθηκε με ανοξείδωτα βλήτρα.
Οι νεότερες επεμβάσεις καθίστανται σαφώς διακριτές με την
τοποθέτηση φύλλων μολύβδου στις θέσεις ανάκτησης των
τοίχων, ώστε να διαχωρίζονται οι παλαιότερες από τις νεότερες
κατασκευαστικές φάσεις (εικ. 28).

Εικ. 20. Νότια πλευρά του ναού, πριν την ανακατασκευή του νότιου τοίχου
Fig. 20. South side of church, before the rebuilding of south wall

Εικ. 25. Δυτικό τμήμα βόρειου τοίχου μετά την κατάρρευση από το σεισμό
Fig. 25. West part of north wall after its collapse in earthquake

Furthermore, masonry replacement works took place in the
church basically complying with the cloisonné system. In more
detail, the south wall was almost completely rebuilt (fig. 20, 21),
along with the SE corner of the diaconicon conch, the northern
central arch (fig. 22-24) and the west portion of the north wall,
which, following the seismic disturbance of 2014, had collapsed
during the execution of works (fig. 25, 26). Also, the south wall
of the nave was completed and the arch and the part of the
apse in the south portion of the narthex were restructured (fig.
27). The three-sided external apse of the sanctuary was similarly
restored too. At the upper part of the walls, framing of chestnut
wood was installed and anchored with inox metal bolts. These
recent interventions are clearly distinguishable, as lead sheets
have been placed along the rebuilt portions of masonry, in such
a way as to separate the older from the more recent structural
phases (fig. 28).
Eικ. 28. Τοποθέτηση φύλλων μολύβδου
Fig. 28. Application of lead sheets

Εικ. 22. Βόρειο κεντρικό τόξο, πριν την έναρξη των εργασιών
Fig. 22. North central arch, before the beginning of works

Εικ. 21. Νότια πλευρά του ναού, μετά την ανακατασκευή του νότιου τοίχου
Fig. 21. South side of church, after the rebuilding of south wall

Εικ. 23. Βόρειο κεντρικό τόξο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
Fig. 23. North central arch, after completion of works

Εικ. 24. Βόρειος τοίχος ναού, κατά τη διάρκεια των εργασιών
Fig. 24. North wall of church, works in progress

Εικ. 26. Δυτικό τμήμα βόρειου τοίχου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
Fig. 26. West part of north wall, after completion of works

Eικ. 27. Τόξο του νάρθηκα, μετά την ανακατασκευή του
Fig. 27. Arch of the narthex, after its rebuilding

Eικ. 29. Δομικοί λίθοι με χαράγματα
Fig. 29. Structure stone with incised signs

Πλην του κυρίως ναού, επεμβάσεις στερέωσης και αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν σημειακά και σε τοίχους του
ενετικού προσκτίσματος βόρεια του ναού για την αποφυγή
της ολοκληρωτικής του κατάρρευσης.
Οι διερευνητικές τομές που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο
του έργου καθώς και οι αποψιλώσεις και ο καθαρισμός
του ναού, των θαλάμων του ενετικού προσκτίσματος και
του περιβάλλοντος χώρου, απέδωσαν κινητά και ακίνητα
ευρήματα. Η ανασκαφή έφερε στην επιφάνεια αφενός τμήμα
του βυζαντινού προπύλου, το οποίο ήταν σχεδόν εξολοκλήρου
επιχωμένο στην δυτική εξωτερική πλευρά, αφετέρου τον
εξωτερικό δυτικό τοίχο του νάρθηκα. Αποκαλύφθηκε η θύρα
και το παράθυρο του προπύλου, τα οποία είχαν σφραγισθεί
στα ενετικά χρόνια όταν ο νάρθηκας και το πρόπυλο πιθανά
απέκτησαν ταφική χρήση. Επίσης, αποκαλύφθηκαν χαράγματα
σε δομικούς λίθους του δυτικού τοίχου του νάρθηκα (εικ. 2931) καθώς και διακοσμητική οδοντωτή ταινία στο ανώτερο
τμήμα του, η οποία φέρεται να περιτρέχει και το νότιο τοίχο.
Διερευνητικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν επίσης και στο
ενετικό πρόσκτισμα κατά τη διάρκεια των οποίων αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια του βυζαντινού βόρειου κλίτους. Στον
ίδιο χώρο, στο νότιο θάλαμο (προθάλαμος) του ενετικού
προσκτίσματος ήρθε στο φως μεγάλο τμήμα ψηφιδωτού
δαπέδου με γεωμετρικά μοτίβα από λευκές, μαύρες, κόκκινες και
μπλε ψηφίδες, το οποίο είναι προγενέστερο και χρονολογείται
στη βυζαντινή περίοδο.

Eικ. 30. Δομικοί λίθοι με χαράγματα
Fig. 30. Structure stones with incised signs

Eικ. 31. Δομικοί λίθοι με χαράγματα
Fig. 31. Structure stones with incised signs

Apart from the main church building, localized consolidation
and restoration interventions were also performed on walls
of the Venetian annexe, to the north of the church, so as to
prevent its total collapse.
Archaeological trial trenching, conducted in the context of
the project, as well as vegeration removal and cleaning works
carried out in the church, the chambers of the Venetian annexe
and the surrounding area, brought to light stable and portable
finds. The excavation unearthed not only part of the Byzantine
porch, the outer western side of which was almost completely
covered by soil deposited over it, but the outer west wall of
the narthex, too. Moreover, the door and window of the porch
were exposed, both having been blocked in Venetian times,
when the narthex and porch were probably used for funerary
purposes. Other features that also came to light are signs
incised on stones of the structure of the narthex west wall (fig.
29-31), along with an ornamental dentate band along its upper
part, which apparently extends further onto the south wall. Trial
trenches were also opened in the Venetian annexe revealing the
foundations of the Byzantine north aisle. In the same area, in
the south chamber (anteroom) of the Venetian annexe, it was
unearthed a large portion of mosaic floor, with geometric motifs
made up of white, black, red and blue tesserae, which is earlier
in date as it is assigned to the Byzantine period.

Ένα σημαντικό μέρος του έργου κάλυψαν οι εργασίες
συντήρησης των κινητών και ακίνητων ευρημάτων.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν σωστικές επεμβάσεις
συντήρησης τμημάτων τοιχογραφιών που αποκαλύφθηκαν
μετά την αποσφράγιση του κεντρικού μεγάλου τόξου του
βόρειου τοίχου του κεντρικού κλίτους (εικ. 32, 33). Στο
ψηφιδωτό δάπεδο που αποκαλύφθηκε στον προθάλαμο
πραγματοποιήθηκε μηχανικός καθαρισμός με μικροεργαλεία
συντήρησης και στερέωση των ψηφίδων με ασβεστοκονίαμα
και κεραμάλευρο σε κόκκινο χρώμα, συμβατό με το υφιστάμενο,
καθώς και περιμετρική στερέωση με κονίαμα (στεφανώματα)
(εικ. 34-36).

An important part of the project was taken up by the conservation
of portable and stable finds. More precisely, rescue conservation
interventions were conducted on sections of the wall-paintings
that were revealed after unblocking the large central arch of
the nave north wall (fig. 32, 33). The mosaic floor that was
uncovered in the anteroom underwent mechanical cleaning,
using conservation micro-tools, and consolidation of tesserae
with lime mortar and cocciopesto (ground brick mortar) in red
colour, compatible with the existing one, as well as peripheral
consolidation with mortar (lattice framing by mortar injection)
(fig. 34-36).

Εικ. 34. Ψηφιδωτό δάπεδο, πριν την έναρξη των εργασιών συντήρησης
Fig. 34. Mosaic floor, before the beginning of conservation works

Eικ. 32-33. Σπαράγματα τοιχογραφιών
από το βόρειο κεντρικό τόξο του ναού
Fig. 32-33. Fragments of wall paintings
from north central arch of the church

Εικ. 36. Ψηφιδωτό δάπεδο, μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης
Fig. 36. Mosaic floor, after completion of
conservation works

Εικ. 35. Ψηφιδωτό δάπεδο, κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης
Fig. 35. Mosaic floor, conservation works in progress

Στο εργαστήριο Συντήρησης του Μουσείου της Ζακύνθου
μεταφέρθηκαν και συντηρήθηκαν ποικίλα κινητά ευρήματα,
όπως κεραμική, μεταλλικά αντικείμενα (κυρίως εξαρτήματα
πορτοπαραθύρων), νομίσματα, λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη, καθώς
και δομικοί λίθοι με σπαράγματα τοιχογραφιών (εικ. 37-39).
Οι εργασίες ανάδειξης περιλάμβαναν την διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου και του δρόμου πρόσβασης προς το
μνημείο. Το μονοπάτι πρόσβασης του μνημείου διαμορφώθηκε
στη θέση του παλαιού μονοπατιού που οδηγούσε στα κτήματα
της μονής. Διαμορφώθηκαν είσοδος πεζών, χώρος στάθμευσης
αυτοκινήτων, στάσεις ανάπαυσης και ακολούθησε η περίφραξη
του αρχαιολογικού χώρου (εικ. 40).
Το εποπτικό υλικό (δίγλωσσο ενημερωτικό τεύχος, πινακίδα
ενημέρωσης των επισκεπτών, πινακίδες σήμανσης και κατεύθυνσης) που δημιουργήθηκε και παρήχθη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα οδηγεί τους επισκέπτες προς το ναό
του Αγίου Νικολάου του Μεγαλομάτη και θα τους προσφέρει
πληροφορίες για την ιστορική του διαδρομή.

Εικ. 37. Νομίσματα ενετικής
περιόδου από το ναό
Fig. 37. Coins of the Venetian
period from the church

Εικ. 39. Ανώτερο τμήμα κιονοκράνου
Fig. 39. Upper part of a capital

Εικ. 38. Κεραμική από το ναό
Fig. 38. Pottery from the church

The Zakynthos Museum conservation laboratory received
and conserved a multitude of portable finds, such as pottery,
metal objects (mainly door and window accessories), coins,
stone architectural elements, along with stone building material
preserving fragments of wall-paintings (fig. 37-39).
Enhancement works encompassed improvement of the
immediate environs and access route to the monument. Indeed,
the access pathway to the monument has been constructed
in the place of the old path that led to the monastery estates.
Further layout additions include an entrance for pedestrians,
car parking space, rest spotsand installation of fencing at the
archaeological site (fig. 40).
The instructive material (bilingual information booklet, information
panel for visitors, instruction and direction signs) that was
composed and delivered after the completion of works will
attract visitors to the church of Saint Nikolaos Megalomatis
(the Large-Eyed), providing them with information about its
historical trajectory.

Εικ. 40. Διαδρομή πρόσβασης στο μνημείο
Fig. 40. Access route to the monument
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