
The Byzantine church of Saint Nikolaos Megalomatis (the Large-Eyed) or Stratilatis (the Commander) is situated  
on the east side of Mt Skopos, SE of the city of Zakynthos, and forms part of a lying in ruins later monastery 

complex of the 18th century. The strategic location of the site attached particular importance to the church, which 
affords a panoramic view to the west coast of the Peloponnese, where the castle of Kyllini (Chlemoutsi) dominates the 
landscape, overlooking the village of Vasiliko, too, where imperial estates extended traditionally in the Byzantine period. 
The church constitutes one of the few specimens of Byzantine church architecture preserved in Zakynthos. On the monument 
co-occur elements that can be dated from the 10th to the 12th century. In its initial form, in the Byzantine times, the church 
complied with the two-column, cross-in-square type, probably with octagonal dome, narthex and porch. Three apses, standing 
on a raised platform, came off the east side of the building, the central one being three-sided on the outside and the lateral 
ones semi-circular. The tripartite narthex, on the west side of the building, communicates with a vaulted porch to the west. 
The church in the period of Venetocracy (1485-1797), according to the scanty written evidence available to us, was  
in use from 1513 until around 1809. In 1779 is ceded to a brotherhood and converted into a monastery. 
In Venetian times, the architectural form of the church was similar to that retained until today, that is, a two-aisled basilica, 
as the north aisle and dome collapsed and the church was limited to the nave and south aisle with the addition of a timber 
gable roof. 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. The northernmost one served possibly as «archodariki» (reception hall) of the monastery, 
the central one as an auxiliary space, and the southern one as anteroom. The central door of the sourthern chamber  
was the entranceway to the church, also leading, via a stone staircase, to the outside. 
The project «Consolidation, restoration, enhancement of the Byzantine church of Saint Nikolaos Megalomatis, at Skopos, Zakynthos», 
integrated into the Operational Programme «Western Greece-Peloponnese-Ionian Islands» of the NSRF 2007-2013, with a 
budget of 710,000 Euros, 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. 
The objective of interventions was to accomplish structural and aesthetic restoration of the monument, its protection from 
decay, as well as its revilatisation by upgrading its surroundings and access route. Works encompassed replacement and 
completion of masonry, placement of anchor bolts and girders at the arches of the church, structural consolidation of walls in 
the Venetian annexe, conservation of portable and stable finds as well as layout of the immediate environs and installation 
of fencing, so as to facilitate visitation of the monument by the general public. 
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Βυζαντινός ναός Αγίου Νικολάου Μεγαλομάτη στο Σκοπό Ζακύνθου

Ο ναός πριν την έναρξη των εργασιών. Άποψη από ΝΑ
The church before the beginning of the works. View from SE

Ανώτερο τμήμα κιονοκράνου
Upper part of a capital

Νομίσματα ενετικής περιόδου από το ναό
coins of the Venetian period from the church

Ψηφιδωτό δάπεδο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης
Mosaic floor after completion of conservation works

Ο ναός πριν την έναρξη των εργασιών. Άποψη από Ν.
The church before the beginning of the works. View from the south

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

Σπάραγμα τοιχογραφίας με την κεφαλή του Χριστού
Fragment of wall painting with the head of Christ

Τοιχογραφία Στυλίτη, τέλη 12ου αιώνα
Wall painting with representation of a stylite’s figure, late 12th

Τοιχογραφία του Αγίου Νικολάου, τέλη 12ου αιώνα
Wall painting of Saint Nikolaos, late 12th

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου του Μεγαλομάτη ή Στρατηλάτη βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του όρους Σκοπός, ΝΑ της 
πόλης της Ζακύνθου, και αποτελεί τμήμα ερειπίων μεταγενέστερου μοναστηριακού συγκροτήματος του 18ου αιώνα. Η στρατηγική 

γεωγραφικά θέση της περιοχής προσέδιδε ιδιαίτερη αξία στο ναό, από τον οποίο υπάρχει 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.
Ο ναός αποτελεί ένα από τα ελάχιστα δείγματα βυζαντινής ναοδομίας που σώζονται στη Ζάκυνθο. Στο μνημείο συνυπάρχουν στοιχεία 
που μπορούν να χρονολογηθούν από τον 10ο έως τον 12ο αιώνα. Ο ναός στην αρχική του μορφή, κατά τους βυζαντινούς χρόνους, ανήκε 
στον τύπο του δίστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με οκταγωνικό πιθανόν τρούλο, νάρθηκα και πρόπυλο. Στην ανατολική πλευρά 
διαμορφώνονταν τρεις αψίδες που πατούσαν 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. 
Ο ναός κατά την Ενετοκρατία (1485-1797), σύμφωνα με τις ελάχιστες γραπτές πηγές που διαθέτουμε, ήταν σε χρήση από το 1513 περίπου 
έως το 1809. Το 1779 παραχωρήθηκε σε αδελφότητα και μετετράπη σε μονή.
Η αρχιτεκτονική μορφή του ναού ήταν ίδια με εκείνη που διατηρεί σήμερα, δηλαδή δίκλιτη βασιλική καθώς, το βόρειο κλίτος και ο τρούλος 
κατέρρευσαν και ο ναός περιορίστηκε στο κεντρικό και νότιο κλίτος με την προσθήκη ξύλινης δίρριχτης στέγης. Στη βόρεια πλευρά του 
κυρίως ναού, στη θέση του κατακρημνισμένου βυζαντινού βόρειου κλίτους, προσαρτήθηκε πρόσκτισμα αποτελούμενο από τρεις θαλάμους. 
Ο βορειότερος αποτελούσε ίσως το «αρχονταρίκι» της μονής, ο μεσαίος λειτουργούσε ως βοηθητικός χώρος και ο νότιος θάλαμος ως 
προθάλαμος. Η κεντρική θύρα του νότιου θαλάμου αποτελούσε την είσοδο προς το ναό και οδηγούσε, μέσω λίθινης κλίμακας, στον 
εξωτερικό χώρο. 
Το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη βυζαντινού ναού Αγίου Νικολάου Μεγαλομάτη, στο Σκοπό Ζακύνθου» ενταγμένο στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με προϋπολογισμό 710.000 ευρώ 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. 
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. Οι εργασίες περιελάμβαναν 
την ανάκτηση και συμπλήρωση της τοιχοποιίας, την εφαρμογή ελκυστήρων και 
θλιπτήρων στα τόξα του ναού, την στερέωση τοίχων του ενετικού προσκτίσματος, 
τη συντήρηση κινητών και ακίνητων ευρημάτων καθώς και τη διαμόρφωση του 
άμεσα περιβάλλοντος χώρου και την περίφραξή του ώστε να είναι επισκέψιμο για  
το κοινό.
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