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                     Εικ. 1. Γενική άποψη του αντικειµένου πριν από τη συντήρηση, 2008 (φωτ. Χ. Καρύδης).  
 

 

 

 
                            Εικ. 2. Πίσω όψη του υφάσµατος πριν από τη συντήρηση, 2008 (φωτ. Χ. Καρύδης). 
 



 

 
                                     Εικ. 3. Λεπτοµέρεια φθοράς στο πίσω µέρος, 2008 (φωτ. Χ. Καρύδης). 
 

 

 
           Εικ. 4. Λεπτοµέρεια τσακίσεων και ζαρωµάτων στην επιφάνεια του κάµπου, 2008 (φωτ. Χ. Καρύδης). 
 

 

 
                       Εικ. 5. Λεπτοµέρεια υποστήριξης της πίσω πλευράς µε µεταξωτό τούλι, 2008 (φωτ. Χ. Καρύδης). 



 
 

Άρθρα: Συντήρηση υφασµάτων 
 
Επιγονάτιο του Αγίου Νικολάου του Πλανά 
 
Καταγραφή και συντήρηση 
 

  από Archaeology Newsroom - Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013 
 
 
Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ένας από τους νεότερους άγιους της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, γεννήθηκε στη Νάξο το 1851. Χειροτονείται διάκονος στις 28 Ιουλίου του 1879 στον Ι. 
Ναό της Μεταµορφώσεως στην Πλάκα, και µετά από πέντε χρόνια χειροτονείται πρεσβύτερος στη 
µικρή εκκλησία του Αγίου Ελισσαίου, στο Μοναστηράκι. Διακονεί επί 50 χρόνια περίπου (1884-
1932 µ.Χ.) στους αθηναϊκούς ναούς. 

Διακρίθηκε ως ο λειτουργικότερος ιερέας και αναδείχθηκε συνεχής διάκονος του Θυσιαστηρίου. 
Ήταν αφιλάργυρος και ελεήµων. Ο παπα-Νικόλας, ο λεγόµενος «απλός», διακρίθηκε για την 
απλότητά του ως άνθρωπος και ως ιερέας. 

Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία ανεκήρυξε και επισήµως ως άγιο τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά 
κατά την 135η Συνοδική Περίοδο (1991-1992 µ.Χ.) του Οικουµενικού Πατριαρχείου. 

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστεί ένα από τα επιγονάτια που χρησιµοποίησε ο Άγ. Νικόλαος κατά 
τη διάρκεια της διακονίας του ως πρεσβύτερος και τα στάδια συντήρησης που ακολουθήθηκαν στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο. 

Εισαγωγή 

Σύµφωνα µε τον Συναξαριστή, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς επονοµάστηκε ως ο απλός ιερέας. Άρα 
δεν θα µπορούσε εδώ να καταγραφεί ένα πολυτελές λειτουργικό ένδυµα µε πλούσιο διάκοσµο, το 
οποίο να είχε χρησιµοποιηθεί από τον Άγ. Νικόλαο. Το συγκεκριµένο αντικείµενο ανήκει σε 
µοναστική κοινότητα, όπου φυλάσσεται µέχρι σήµερα. 

Το επιγονάτιο (σηµ. 1) ανήκει στην κατηγορία των λειτουργικών ενδυµάτων και λόγω του ότι 
χρησιµοποιήθηκε από Άγιο της Εκκλησίας έχει ιδιαίτερη ιστορική και θρησκευτική σηµασία (σηµ. 2). 

Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου 

Μέγιστες διαστάσεις (ύψοςxπλάτος): 46×46 εκ. 

Υλικό: βαµβάκι, µετάξι, µεταλλικά νήµατα, χαρτόνι 

Η µεταξωτή επιφάνεια του καφεκόκκινου κάµπου καλύπτεται από µεγάλα κίτρινα ελικοειδή 
διακοσµητικά άνθη και καρπούς µε φυσιοκρατική απόδοση (εικ. 1). Το ύφασµα φαίνεται να 
προέρχεται από µεγαλύτερο κοµµάτι και κόπηκε για να κατασκευαστεί το επιγονάτιο. 

Στο κέντρο του επιγονατίου, είναι τοποθετηµένος σταυρός που έχει κεντηθεί µε µεταλλικά νήµατα 
πάνω σε χαρτόνι δηµιουργώντας ανάγλυφη επιφάνεια. Τα νήµατα είναι καρφωµένα στην επιφάνεια 
µε τη γνωστή βελονιά ορθή ρίζα. Τιρ-τιρ και πούλιες χρησιµοποιήθηκαν στις άκρες των κεραιών και 



στις δέσµες ακτινών που συµπεριλαµβάνει ο σταυρός. Περιµετρικά µεταλλικό σειρίτι µε γραµµικό 
διάκοσµο διακοσµεί το επιγονάτιο. 

Στο πίσω µέρος παρατηρείται η τοποθέτηση υποκίτρινης ισοµερούς ύφανσης λινής φόδρας πάνω 
από την οποία τοποθετείται υποκίτρινη βαµβακερή και τέλος το επιγονάτιο φοδράρεται µε κόκκινο 
µεταξωτό ύφασµα που, λόγω φθοράς, έχει υποστεί µεγάλες απώλεις του υλικού (εικ. 2) (σηµ. 3). 
Πάνω από την κόκκινη φόδρα είχε επιρραφθεί βελούδινος σταυρός που λείπει η µία κεραία του. 
Μαύρη βελούδινη ταινία στο πίσω µέρος χρησιµοποιήθηκε για τη διακόσµηση της παρυφής του 
επιγονατίου. 

Το µοτίβο του κάµπου όπως επίσης και τα διακοσµητικά στοιχεία του σταυρού του επιγονατίου 
χρονολογούν το αντικείµενο στο τέλος του 19ου µε αρχές του 20ού αιώνα. 

Κατάσταση διατήρησης 

Το αντικείµενο έφερε αρκετές απώλειες υλικού και ελεύθερες ίνες (εικ. 3) λόγω της χρήσης αλλά 
και λόγω της κοπής τεµαχίων υφάσµατος προς κατασκευή φυλακτών ως ευλογία. 

Τα µεταλλικά νήµατα φέρουν προϊόντα οξείδωσης λόγω παλαιότερης κακής αποθήκευσης. 

Παρατηρούνται επίσης µεγάλες τσακίσεις λόγω διπλώµατος του επιγονατίου και ανοίγµατα σε κατά 
τόπους σηµεία (εικ. 4). Επικαθίσεις και κατά τόπους λεκέδες κεριών βρίσκονται στην επιφάνεια του 
κάµπου του ενδύµατος. 

Επεµβάσεις συντήρησης 

Πραγµατοποιήθηκε αρχικά µηχανικός καθαρισµός για την αφαίρεση των επικαθίσεων σκόνης µε τη 
χρήση µαλακού πινέλου και σκούπας και αργότερα χρησιµοποιήθηκε Chemical sponge® για την 
απορρόφηση των ενσωµατωµένων ρύπων. 

Μετά πραγµατοποιήθηκε οµαλοποίηση των µεγάλων τσακίσεων ακολουθώντας ανοικτή ενεργή 
ύγρανση. 

Ο µεταξωτός κάµπος υποστηρίχθηκε µε κρεπλίνα κατά τόπους και στερεώθηκε µε µεταξωτές 
κλωστές χρησιµοποιώντας διάφορα είδη βελονιάς συντήρησης (couching, long & sort). 
Ακολουθήθηκε η στερέωση του περιµετρικού σειριτιού µε τη χρήση µεταξωτής κλωστής. 

Στο πίσω µέρος του επιγονατίου τοποθετήθηκε βαµµένο (βαφές Lanacron®) µεταξωτό τούλι στην 
κατάλληλη απόχρωση για να υποστηρίξει όλες τις φόδρες αλλά και για να είναι ορατά τα υφάσµατα 
και ο σταυρός (εικ. 5). 

Το αντικείµενο δεν έχρηζε περαιτέρω εργασιών συντήρησης χάρη στην καλή γενική κατάστασή 
του. 
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Notes 

1. Το επιγονάτιο είναι λειτουργικό ένδυµα, η χρήση του οποίου µέχρι τον 12ο αιώνα επιτρεπόταν µόνο 
στους αρχιερείς και αργότερα επεκτάθηκε σε όλους τους βαθµούχους κληρικούς. Το λαµβάνει ο ιερέας 
από τον αρχιερέα ως σύµβολο πνευµατικής ροµφαίας. Τα παλαιότερα επιγονάτια ήταν αρκετά µεγάλα σε 
σύγκριση µε τα σηµερινά. Βάσει του τυπικοδογµατικού συµβολισµού, το επιγονάτιο συµβολίζει το λέντιον 
µε το οποίο σκούπισε ο Χριστός τα πόδια των Αποστόλων κατά τον Νιπτήρα. Βλ. περισσότερα 
Κούρκουλας 1960, σ. 5, Θεοχάρη, 1986, σ. 20, και Χατζηδάκη 1953, σ. κζ. 

2. Τα ορθόδοξα εκκλησιαστικά υφάσµατα χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: α) Λειτουργικά 
Ενδύµατα (liturgical garments), β) Λειτουργικά Υφάσµατα (liturgical fabrics) και γ) Τα Σάββανα/  
λείψανα (relic textiles). Στις τρεις κατηγορίες διακρίνονται υποκατηγορίες αναλόγως µε τη χρήση των 
υφασµάτων µέσα στη λατρεία. Τα λειτουργικά υφάσµατα (π.χ. αντιµήνσιο, επιτάφιος κ.ά.) 
περιλαµβάνουν την υποκατηγορία των διακοσµητικών υφασµάτων, όπως είναι οι ποδέες κ.ά. Τα 
λειτουργικά ενδύµατα, όπως είναι τα επιτραχήλια, οι σάκκοι κ.ά., δεν έχουν υποκατηγορίες. Στα 
Σάββανα/λείψανα, όπου ανήκει το επιγονάτιο του Αγίου, συγκαταλέγονται όλα τα ενδύµατα και 
υφάσµατα τα οποία ενδύουν ένα ιερό λείψανο ή καλύπτουν διάφορα µέρη του σώµατός του ως 
δισδιάστατο ύφασµα ή αντικείµενα που έχουν χρησιµοποιηθεί από Αγίους εν ζωή (Karydis 2010). 

3. Παρατηρούνται αρκετές φόδρες διότι ο σταυρός είναι βαρύς, άρα έπρεπε να υπάρχει µια γερή βάση για 
να στηριχθεί. 
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