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1  
 
 
 
 
Μελέτη μεθόδων ξηρού μηχανικού 
καθαρισμού τοιχογραφιών με τη χρήση 
σπόγγων από αφρώδη πολυμερή. 

 
 
 
 
 
Μαρία Χατζηδάκη 

Η προτεινόμενη εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη μεθόδων ξηρού μηχανικού καθαρισμού επιφανειακών 
ρύπων σε τοιχογραφίες, με τη χρήση σπόγγων από αφρώδη πολυμερή, εστιάζοντας στη χρήση των 
σπόγγων μελαμίνης. Η εργασία θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε ειδικά κατασκευασμένα 
δοκίμια τοιχογραφιών, σε σύγκριση με παραδοσιακές μεθόδους καθαρισμού. Τα δοκίμια θα εξεταστούν στο 
οπτικό και ψηφιακό μικροσκόπιο με τη χρήση εφαπτομενικού φωτισμού, υπεριώδους ακτινοβολίας και 
ορατού φωτός και στο ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM).  Η πιθανότητα παρουσίας υπολειμμάτων 
θα εξεταστεί με τις παραπάνω μεθόδους καθώς και  με φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό 
Fourrier (FTIR.). Τέλος, η μέθοδος θα αξιολογηθεί με κριτήρια την   αποτελεσματικότητα, ασφάλεια για το 
έργο, τους εργαζόμενους το περιβάλλον και παράλληλα θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μελλοντικών 
επιπτώσεών της στην κατάσταση διατήρησης των τοιχογραφιών. 

 
 
 
 
 

Συντήρηση Τοιχογραφίας 

1  

2  
 
Εφαρμογές υπέρυθρης θερμογραφίας για 
την τεκμηρίωση ασυνεχειών και 
αποσπάσεων σε σύγχρονες δημόσιες 
τοιχογραφίες και street art 
 

 
 
 
Μαρία Χατζηδάκη 

Τα ζωγραφικά έργα που βρίσκονται σε ανεξέλεγκτες συνθήκες στο δημόσιο χώρο συχνά εμφανίζουν 
ασυνέχειες, όπως αποσπάσεις, κενά, αποσαθρώσεις κ.ά. που αποτελούν εστίες αποδόμησης της συνοχής 
τους και επιταχύνουν δραματικά τη φθορά τους. Η χρήση Μη Καταστρεπτικών Τεχνικών Ελέγχου  (NDT) της 
κατάστασης διατήρησης αυτών των έργων είναι μείζονος σημασίας καθώς επιτρέπει την τεκμηρίωση τους 
με μη επεμβατικές τεχνικές. Η παρούσα εργασία σκοπεύει στη διερεύνηση αυτής της παθολογίας με 
ενεργητικό θερμογραφικό έλέγχο, σε κατάλληλα προετοιμασμένα δοκίμια και σε έργα στο δημόσιο χώρο, 
όπως τοιχογραφίες και έργα street art.  Με τη βοήθεια της υπέρυθρης θερμογραφίας θα χαρτογραφηθούν οι 
χωρικές μεταβολές της θερμοκρασίας, οι οποίες επιτρέπουν τον εντοπισμό διαφοροποιήσεων που 
υποδηλώνουν την ύπαρξη επιφανειακών ή υποεπιφανειακών ανομοιογενειών που συνδέονται με αυτή την 
ειδική παθολογία των σύγχρονων εικαστικών έργων.  

 
1. Συντήρηση Τοιχογραφίας 
2. Συντήρηση Δομικών και 
Διακοσμητικών Στοιχείων 
Αρχιτεκτονικών Μνημείων 

 

1  

3  
 
Μελέτη της κατάστασης διατήρησης του 
τοιχογραφικού διακόσμου του ναού  Αγίου 
Γεωργίου, στην Ακρόπολη των Αιγοσθένων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία Χατζηδάκη 
 

Η εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κατάστασης διατήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου του 
Βυζαντινού ναού Αγ. Γεωργίου, στην Ακρόπολη των Αιγοσθένων. Οι τοιχογραφίες του ναού δημιουργήθηκαν 
σε τρεις τουλάχιστον χρονολογικές περιόδους και η διερεύνηση και τεκμηρίωσή τους είναι σημαντικές για 
την περαιτέρω διατήρησή τους. Η μελέτη θα εκπονηθεί με την άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής 
Αττικής και θα περιλάβει όλα τα στάδια τεκμηρίωσης: φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση του 
τοιχογραφικού διακόσμου, γραφική τεκμηρίωση, τεκμηρίωση της τεχνολογίας και των υλικών κατασκευής 
των τοιχογραφιών με ψηφιακή μικροσκοπία, υπέρυθρη θερμογραφία, φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων 
Χ (XRF) κ.ά. την καταγραφή και τεκμηρίωση της παθολογίας,  τη διερεύνηση των παραγόντων και 
μηχανισμών φθοράς με Μη Καταστρεπτικές Τεχνικές Ελέγχου (NDT), την καταγραφή παλαιότερων 
επεμβάσεων και τέλος τη σύνταξη προτάσεων για το σχεδιασμό των απαραίτητων επεμβάσεων συντήρησης 
και αποκατάστασής τους. 

 
1. Συντήρηση Τοιχογραφίας 
2. Συντήρηση Δομικών και 
Διακοσμητικών Στοιχείων 
Αρχιτεκτονικών Μνημείων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ-
ΣΤΑΧΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ 
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Δημιουργία οδηγού για τη γραφική 
τεκμηρίωση των τοιχογραφιών με μελέτη 
περίπτωσης την αποτύπωση και τη γραφική 
τεκμηρίωση του τοιχογραφικού διακόσμου 
του ναού  Αγίου Γεωργίου, στην Ακρόπολη 
των Αιγοσθένων. 

Μαρία Χατζηδάκη 
 

Η γραφική τεκμηρίωση των τοιχογραφιών είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την καταγραφή, 
κατανόηση και παρακολούθηση χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την τεχνολογία κατασκευής, την 
επίδραση της υγρασίας, τη χαρτογράφηση της παθολογίας, την παρακολούθηση και εξέλιξη των φθορών, 
την αποτύπωση των νεότερων επεμβάσεων, επιζωγραφίσεων και προσθηκών, τις επεμβάσεις συντήρησης 
που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά και τη γραφική απεικόνιση των προτεινόμενων επεμβάσεως συντήρησής 
τους. Στην προτεινόμενη εργασία θα γίνει μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και θα 

1. Συντήρηση Τοιχογραφίας 
2. Συντήρηση Δομικών και 
Διακοσμητικών Στοιχείων 
Αρχιτεκτονικών Μνημείων 

 

1 
 
 
 
 
 

ΚΩΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 



 
 

                                                                                  Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών   
παρουσιαστούν προτάσεις για ένα πρωτόκολλο γραφικής τεκμηρίωσης που θα συγκροτεί έναν οδηγό που 
θα εφαρμοστεί με μελέτη περίπτωσης το ναό  Αγίου Γεωργίου, στην Ακρόπολη των Αιγοσθένων, όπου θα 
πραγματοποιηθεί αποτύπωση και γραφική τεκμηρίωση του ναού και του τοιχογραφικού διακόσμου με την 
άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής. 
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Διαχείριση υλικού τεκμηρίωσης της 
κατάστασης διατήρησης σύγχρονων 
τοιχογραφιών στο πλαίσιο του έργου 
University Wall Art (UWA) του ΠαΔΑ 

Μαρία Χατζηδάκη 
 

Tο έργο University Wall Art (UWA) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ξεκίνησε το 2020 και έχει στόχο τη 
δημιουργία τοιχογραφιών και έργων street art στους χώρους του Πανεπιστημίου.  Παράλληλα με το έργο 
γίνεται λεπτομερής τεκμηρίωση από την Ομάδα Τεκμηρίωσης Δημόσιων Τοιχογραφιών και Street Art  του 
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σκοπό την παρακολούθηση και προστασία των 
έργων. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη μελέτη και τη διαχείριση του υλικού τεκμηρίωσης, που 
περιλαμβάνει: φωτογραφική και γραφική τεκμηρίωση, video, συνεντεύξεις και δείγματα υλικών, καθώς και 
το σχεδιασμό ιστοσελίδας για τη διάχυση των πληροφοριών από τη δράση στο κοινό. 

1. Συντήρηση Τοιχογραφίας 
2. Συντήρηση Σύγχρονων 

Εικαστικών Έργων 
3. Συντήρηση Δομικών και 
Διακοσμητικών Στοιχείων 
Αρχιτεκτονικών Μνημείων 

 

1-2 
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Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και 
προτεινόμενες επεμβάσεις συντήρησης για 
τον Ναό του Αγίου Ιωάννη των Μπενιζέλων 
(Μερκάτη) 

Μαρία Χατζηδάκη 
 

Η προτεινόμενη εργασία έχει στόχο τη σύνταξη μελέτης της κατάστασης διατήρησης και την παρουσίαση 
των προτεινόμενων επεμβάσεων για τη συντήρηση των τοιχογραφιών του ναού Αγίου Αγίου Ιωάννου των 
Μπενιζέλων (Μερκάτη) και θα πραγματοποιηθεί με την άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων  Δυτικής Αττικής. 
Η εργασία θα περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της τεχνολογίας και των υλικών κατασκευής, τη γραφική 
τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης, της παθολογίας και των παλαιότερων επεμβάσεων συντήρησης 
με έμφαση στην εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων διάγνωσης, καθώς και  προτάσεις για τη συντήρηση 
των τοιχογραφιών.  

1. Συντήρηση Τοιχογραφίας 
2. Συντήρηση Σύγχρονων 

Εικαστικών Έργων 
3. Συντήρηση Δομικών και 
Διακοσμητικών Στοιχείων 
Αρχιτεκτονικών Μνημείων 

1-2 

ΜΠΙΝΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΛΗ 

7 
Βιο-καθαρισμός και εφαρμογές στη 
Συντήρηση Τοιχογραφιών 
 

Θεοδώρα Φαρδή 

Στα πλαίσια της πτυχιακής θα γίνει μία εκτενής βιβλιογραφική έρευνα για τη χρήση της βιοτεχνολογίας και 
των δυνατοτήτων που ανοίγει στο χώρο της συντήρησης. Η μελέτη θα επικεντρωθεί στη συντήρηση των 
τοιχογραφιών και τη χρήση των μικροοργανισμών για την αφαίρεση οργανικών και ανόργανων υλικών από 
τοιχογραφημένες επιφάνειες, όπως ζωικές κόλλες, συνθετικά οργανικά πολυμερή και κρούστες από άλατα.  
Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έως τώρα έρευνας καθώς και εφαρμογές στο πεδίο.   

1. Συντήρηση Τοιχογραφίας 
2. Γενική και Ανόργανη Χημεία 
3. Στοιχεία Βιολογίας & Αρχές 

Βιοδιάβρωσης 
 

1 
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Μελέτη Μεθόδων Καθαρισμού Έργων 
Ζωγραφικής: Αφαίρεση Πολυμερικών 
Επιστρωμάτων με Υδρογέλες 
 

Θεοδώρα Φαρδή 
 

 Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης των υδρογελών και νανοδομημένων 
υδατικών και οργανικών διαλυμάτων για την αφαίρεση οργανικών πολυμερικών στρωμάτων από ζωγραφικά 
στρώματα, όπως συνθετικά στερεωτικά και επικαλυπτικά υλικά.  
Αφού προηγηθεί μία σύντομη μελέτη πάνω στη χημική σύσταση υλικών ζωγραφικής και συντήρησης θα 
δοκιμαστούν επιλεγμένα καθαριστικά σε ειδικά κατασκευασμένα δοκίμια που προσομοιάζουν χρωματικά 
στρώματα έργων ζωγραφικής. Θα διερευνηθούν διάφοροι τρόποι εφαρμογής των υλικών καθαρισμού και 
θα γίνει η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας τους με τη χρήση μη επεμβατικών και μη καταστρεπτικών 
τεχνικών.    

1.Επιστήμη των Οργανικών 
Υλικών 

1 
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Συντήρηση του ζωγραφικού έργου «ΟΙ 
ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΥ 1897. Η ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΜΑΤΗ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» από τη συλλογή του 
Μουσείου του Λυκείου των Ελληνίδων. 
 

Ελένη Βερόνικα 
Φαρμακαλίδου 

Η πτυχιακή αυτή, αφορά την συντήρηση του ζωγραφικού έργου σε ύφασμα «ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΥ 1897. Η 
ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΜΑΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» της συλλογής του Μουσείου του Λυκείου των Ελληνίδων. Πρόκειται για 
ένα έργο που παρουσιάζει πολυπλοκότητα ως προς τη παθολογία με σημαντική υποβάθμιση της 
σταθερότητας του συνόλου της ζωγραφικής επιφάνειας οφειλόμενη σε μη ελεγχόμενες συνθήκες 
αποθήκευσης. Η βιολογική δράση στη ζωγραφική επιφάνεια και έντονη απολέπιση του χρωματικού 
στρώματος καθιστούν αναγκαία την διερεύνηση της παθολογίας και τεχνολογίας του έργου με σκοπό την 
ασφαλή συντήρηση του. Αρχικά θα μελετηθεί η τεχνολογία κατασκευής και η παθολογία του έργου με μη 
καταστρεπτικές (μικροσκοπία, χρωματομετρία) και καταστρεπτικές μεθόδους (SEM, FTIR) καθώς και τη 
ταυτοποίηση της βιολογικής δράσης. Κατόπιν θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης με 
στόχο την έκθεσή του έργου στο μουσείο. 

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων 
σε Ύφασμα 

2 

ΜΠΕΤΣΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 

ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

10 
Μελέτη της παθολογίας και συντήρηση 
ζωγραφικού έργου με εφαρμογή συστήματος 

Ελένη Βερόνικα 
Φαρμακαλίδου 

Η πτυχιακή αυτή, αφορά την συντήρηση του ζωγραφικού έργου σε ύφασμα «Γυναίκα στη παραλία 
κρατώντας καλάθια με ψάρια» με υπογραφή Πέσας, ιδιωτικής συλλογής. Το έργο παρουσιάζει σημαντική 

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων 
σε Ύφασμα 

1 
ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ 

ΔΑΝΑΗ 



 
 

                                                                                  Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών   
γελών για το καθαρισμό της οξειδωμένης 
ρητίνης. 

φωτοχημική οξείδωση της προστατευτικής ρητίνης καθώς και έντονη αποδυνάμωση του καμβά με 
αποτέλεσμα  διατάραξη της σταθερότητας του συνόλου της ζωγραφικής επιφάνειας. Ο σκοπός της πτυχιακής 
είναι αρχικά να μελετηθεί η τεχνολογία κατασκευής του έργου και να ερευνηθεί η παθολογία που εξελίσσετε 
στη ζωγραφική επιφάνεια και στο ύφασμα του έργου. Στα πλαίσια της συντήρησης του έργου θα γίνει 
καθαρισμός της οξειδωμένης ρητίνης με χρήση συστημάτων γελών θα ταυτοποιηθεί η ρητίνη έτσι ώστε να 
προσδιοριστεί και η κατάλληλη μεθοδολογία του συστήματος, ο έλεγχος της μεθόδου καθαρισμού θα γίνει 
με εφαρμογή ερευνητικής διαδικασίας (χρωματομετρία, SEM, FTIR). Στα πλαίσια της συντήρησης και 
αποκατάστασης του έργου θα εκτελεστούν όλες οι αναγκαίες εργασίες στη ζωγραφική επιφάνεια και στο 
ύφασμα του έργου. 
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Η περίπτωση των υπαίθριων ξύλινων 
γλυπτών  του «Πάρκου Ψυχών» του Σπύρου 
Ντατσιώτη: προβληματισμοί σχετικά με την 
φθορά των γλυπτών  και την αποκατάσταση 
τους.   
 

Δημήτριος 
Χατζηγιάννης 

Το “Πάρκο Ψυχών” του Σπ. Ντατσιώτη, αποτελεί μια υπαίθρια σύνθεση ξύλινων γλυπτών που αποδίδει 
φόρο τιμής στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο Σανατόριο της Πάρνηθας, το οποίο και βρίσκεται 
απέναντί του.  Το έργο εμφανίζει σήμερα  κακή κατάσταση διατήρησης. Σκοπός της εργασίας είναι ο 
προσδιορισμός και η κατανόηση των αξιών που ενσωματώνει το έργο, η τοποθέτησή του σε συγκεκριμένο 
κοινωνικό και αισθητικό πλαίσιο και η σχέση των παραπάνω με τη φθορά που αυτό φέρει. Μέσα από την 
καταγραφή των φθορών και της αλλοίωσης, τη διερεύνηση της άποψης του δημιουργού και τη συσχέτισή 
τους με το ευρύτερο πλαίσιο του έργου, θα μπορέσουν να καθοριστούν οι βασικοί άξονες για τη διαχείριση 
και την αποκατάσταση των φθορών. 

Γενικές Αρχές και Θεωρία 
Συντήρησης 

 
Συντήρηση Ξύλινων 
Τεχνουργημάτων 

1 

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΕΛΙΝΑ 
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Αφαίρεση αλάτων από την ζωγραφική 
επιφάνεια των τοιχογραφιών: βιβλιογραφική 
επισκόπηση των μέχρι τώρα 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων. 
 

Δημήτριος 
Χατζηγιάννης 

Τα άλατα αποτελούν μια από τις κυριότερες φθορές των τοιχογραφιών αλλά και ένα από τα δυσεπίλυτα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συντηρητής. Μια σειρά μεθόδων έχει εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου. Οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση διαλυτών ή αντιδραστηρίων σε συνδυασμό με 
διάφορους φορείς εφαρμογής (χαρτοπολτό, γέλες κλπ.). Το συγκεκριμένο πεδίο είναι συνεχώς εξελισσόμενο. 
Μέσα από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, η πτυχιακή αυτή εργασία καλείται να συνοψίσει αυτές τις 
μεθόδους, να τις παρουσιάσει, να εντοπίσει τους περιορισμούς τους και τα πεδία για μελλοντική έρευνα. 

1. Συντήρηση Τοιχογραφίας 
2. Συντήρηση Δομικών και 
Διακοσμητικών Στοιχείων 
Αρχιτεκτονικών Μνημείων 

 

1 

ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Τα άλατα ως παράγοντας φθοράς των 
τοιχογραφιών: γενική επισκόπηση της 
διαδικασίας κρυσταλλοποίησής τους και του 
μηχανισμού φθοράς. 
 
 

Δημήτριος 
Χατζηγιάννης 

 Τα άλατα αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες φθοράς των τοιχογραφιών, προσβάλλοντας 
τόσο το υπόστρωμα, όσο και τη ζωγραφική επιφάνεια. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η σφαιρική 
κατανόηση της φθοροποιού δράσης των αλάτων μέσα από την ιδιαίτερα εκτενή επί του θέματος 
βιβλιογραφία και μέσα από την τεκμηρίωση παραδειγμάτων (φωτογραφική τεκμηρίωση, οπτική 
μικροσκοπία, ηλεκτρονιακή μικροσκοπία). Η εργασία θα μπορέσει να αποτελέσει ένα συνοπτικό οδηγό 
κατανόησης του φαινομένου και κατηγοριοποίησης των διαφόρων περιπτώσεων. 

1. Συντήρηση Τοιχογραφίας 
2. Συντήρηση Δομικών και 
Διακοσμητικών Στοιχείων 
Αρχιτεκτονικών Μνημείων 

 

1 
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Μελέτη των παραμέτρων που σχετίζονται με 
τις επιφανειακές ιδιότητες επιχρυσωμάτων 
νερού σε ξύλινο φορέα. 

Γεώργιος 
Μαστροθεόδωρος 
 

Η προτεινόμενη πτυχιακή εργασία θα εξετάσει διαφορετικές μεθόδους και υλικά παραδοσιακών τεχνικών 
επιχρύσωσης νερού σε ξύλινο φορέα. Η μεθοδολογία της εργασίας περιλαμβάνει την κατασκευή δοκιμίων 
με διαφορετικές  τεχνικές,  υλικά και παραμέτρους και σε επόμενο στάδιο την μέτρηση των χαρακτηριστικών  
επιφανειακών ιδιοτήτων της επιχρύσωσης όπως  χρώμα και στιλπνότητα. Απώτερος στόχος τη εργασίας 
αποτελεί η συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.       

Συντήρηση ξύλινων 
τεχνουργημάτων 

1 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ 
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«Ιεροσολυμίτικο» από τη Βυζαντινή συλλογή 
του Μουσείου Μπενάκη. Συντήρηση και 
προετοιμασία του έργου για την επετειακή 
έκθεση «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ: Λάμψη - Καταστροφή 
- Ξεριζωμός - Δημιουργία». 

Ελένη Βερόνικα 
Φαρμακαλίδου 

Η πτυχιακή εργασία αφορά την συντήρηση του ζωγραφικού έργου σε ύφασμα με θέμα «Ιεροσολυμίτικο» 
από τη Βυζαντινή συλλογή του Μουσείου Μπενάκη και προετοιμασία του έργου για την επετειακή έκθεση 
«ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ: Λάμψη - Καταστροφή - Ξεριζωμός - Δημιουργία». Τα Ιεροσολυμίτικα είναι θρησκευτικής αξίας 
έργα σε ύφασμα με αναμνηστικό χαρακτήρα από προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα, η παραγωγή αυτών ανθίζει 
το 18ο αιώνα και εξασθενεί έως τον 20ο αιώνα γεγονός που τα καθιστά δυσεύρετα. Η τεχνολογία κατασκευής 
των έργων αυτών και η μέθοδος αποθήκευσης τους οφείλονται συνδυαστικά για την εκτενή παθολογία που 
παρουσιάζουν. Για τις ανάγκες της συντήρησης του έργου θα πρέπει αρχικά να μελετηθεί και να τεκμηριωθεί 
η παθολογία και η τεχνολογία του έργου με φωτογραφική αποτύπωση στο Vis- UV- IR, μικροσκοπία, 
χρωματομετρία, XRF, SEM, FTIR. Με την διαδικασία της συντήρησης θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση 

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων 
σε Ύφασμα 

 
1 

LUSHNIKOVA 
ANZEHLIKA 



 
 

                                                                                  Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών   
διατήρησης του και θα αναδειχτεί η θρησκευτική και καλλιτεχνική αξία του έτσι ώστε να εκτεθεί στην 
επετειακή έκθεση του Μουσείου Μπενάκη. 
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Όψεις της συντήρησης φορητών εικόνων 
στη μεταπολεμική Ελλάδα. 

Γεώργιος 
Μαστροθεόδωρος 

Τη δεκαετία του 1960 αναλαμβάνουν υπηρεσία οι πρώτοι Έλληνες διπλωματούχοι συντηρητές Α. 
Μαργαριτώφ & Σ. Μπαλτογιάννης, καλλιτέχνες που είχαν μετεκπαιδευθεί στο εξωτερικό. Σταδιακά ιδρύονται 
σχετικές κρατικές υπηρεσίες όπως τα «Κεντρικά Εργαστήρια», το «Κέντρο Συντήρησης», και η «Διεύθυνση 
Συντήρησης», καθώς και οι πρώτες εκπαιδευτικές δομές για συντηρητές. 
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας θα συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της 
συντήρησης φορητών εικόνων κατά την εν λόγω περίοδο. Πρωτίστως θα επιχειρηθεί η συλλογή πρωτογενών 
πληροφοριών μέσω συνεντεύξεων ενώ θα πραγματοποιηθεί και ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Συντήρηση Φορητών Εικόνων 1 

ΣΤΡΙΜΠΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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Χρωστικές όψιμων ελληνικών φορητών 
εικόνων. 

Γεώργιος  
Μαστροθεόδωρος 

Παρά τη σταδιακή διείσδυση της ακαδημαϊκής ζωγραφικής στο χώρο της ελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης 
κατά τον 19ο αιώνα, η παραγωγή «παραδοσιακών» φορητών εικόνων συνεχίζεται. Η προτεινόμενη εργασία 
εστιάζεται στον δια εφαρμογής φυσικοχημικών τεχνικών προσδιορισμό των χρωστικών που 
χρησιμοποιήθηκαν σε ορισμένα λαϊκότροπα θρησκευτικά έργα της περιόδου, με κύριο σκοπό την απάντηση 
του εξής ερωτήματος: η «συντηρητικότητα» σε τεχνοτροπικό επίπεδο, αντανακλά και στην επιλογή 
χρωστικών; Επιπροσθέτως, θα διερευνηθεί το κατά πόσο η εμπλοκή σύγχρονων (δηλ. 19ου αιώνος) 
συνθετικών χρωστικών είναι δυνατό να επηρεάσει την κατάσταση διατήρησης των εν λόγω αντικειμένων 
καθώς και την επιλογή μεθόδων συντήρησης. 

Συντήρηση Φορητών Εικόνων 1 

ΦΩΣΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
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Διερεύνηση των οδηγιών παρασκευής 
βερνικιών της "Ερμηνείας" του Διονυσίου εκ 
Φουρνά 

Γεώργιος  
Μαστροθεόδωρος, 

Το τεχνικό τμήμα της «Ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης» του ιερομονάχου Διονυσίου εκ Φουρνά 
περιλαμβάνει ορισμένες οδηγίες παρασκευής βερνικιών, τα οποία προορίζονταν για χρήση στην επικάλυψη 
φορητών ζωγραφικών έργων (εικόνων). Στο πλαίσιο της προτεινόμενης εργασίας οι εν λόγω οδηγίες θα 
μελετηθούν διεξοδικά με στόχο την ταύτιση των αναφερόμενων σε αυτές υλικών και τεχνικών, ενώ στη 
συνέχεια θα επιχειρηθεί η αναπαραγωγή τους. Ακολούθως  τα παραχθέντα επικαλυπτικά υλικά θα 
μελετηθούν ως προς μια σειρά σημαντικών ιδιοτήτων τους, όπως οι παράμετροι διαλυτότητας και η 
χρωματική χροιά τους. Τα ευρήματα θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της σχετικής τεχνικής και αναλυτικής 
βιβλιογραφίας. 

Συντήρηση Φορητών Εικόνων 1 

ΨΕΥΤΟΓΙΑΝΝΗ 
ΡΑΦΑΕΛΑ 
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Αναπαραγωγή χειρόγραφων σημειώσεων 
στο Μάθημα Τοπογραφίας στο Στρατιωτικό 
Σχολείο Ευέλπιδων κατά το σχ. έτος 1883-
1884. 

Βασιλική Κόκλα 

Οι σημειώσεις στο μάθημα Τοπογραφίας είναι δεμένες σε δύο τόμους. Τα εξωτερικά εξώφυλλα αποτελούνται 
από χαρτί μεγαλύτερου πάχους από ότι το χαρτί των σημειώσεων, αλλά δεν είναι χαρτόνια. Στην πτυχιακή 
αυτή θα τεκμηριωθούν τα υλικά κατασκευής και η μέθοδος παραγωγής των σημειώσεων αυτών καθώς και 
η κατάσταση διατήρησης. Θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν διάφορες επεμβάσεις συντήρησης με 
γνώμονα την ελάχιστη επέμβαση, αλλά και την περαιτέρω χρήση. Εκτός από την εφαρμογή κατάλληλων 
επεμβάσεων συντήρησης,  θα συνταχθούν οδηγίες χρήσης και καλής διατήρησης των σημειώσεων αυτών.  

Συντήρηση βιβλίου- χαρτιού. 
 

Συντήρηση Φωτογραφίας και 
Έργων Τέχνης σε χαρτί 

 
Συντήρηση Βιβλιακών και 

Αρχειακών Συλλογών 

1 

ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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Φωτογραφικό λεύκωμα της οικογένειας 
Κωνσταντίνου Σταματόπουλου. Μελέτη και 
συντήρηση.  

Βασιλική Κόκλα  Το φωτογραφικό άλμπουμ έχει δωριστεί και σήμερα φυλάσσεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Στο άλμπουμ 
περιέχονται 25 φωτογραφίες τύπου cards de visite  και cabinet card και είναι κατασκευασμένες με 
φωτογραφικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Θα μελετηθούν τα υλικά 
και τα στοιχεία που συνθέτουν το άλμπουμ, και θα τεκμηριωθεί η κατάσταση διατήρησής του. Στηριζόμενοι 
στις πληροφορίες που θα αποκτηθούν μέσω της μελέτης και τεκμηρίωσης, θα δημιουργηθεί πρόγραμμα 
συντήρησης του και θα ακολουθήσουν εργασίες συντήρησης όπου κριθεί απαραίτητο.  

Συντήρηση Φωτογραφίας & 
Έργων Τέχνης σε χαρτί 

 
Συντήρηση Βιβλίου – Χαρτιού 

 
Συντήρηση Βιβλιακών και 

Αρχειακών Συλλογών 

1 -2 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ 

ΦΩΤΙΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αξιολόγηση προβλημάτων στερέωσης και 
συμπλήρωσης διάτρητου χαρτώου 
τεκμηρίου του έτους 1939. 

Βασιλική Κόκλα Πρόκειται για ενδεικτικό δημοτικού σχολείου το οποίο είναι κατασκευασμένο σε χαρτί που στην recto όψη 
του είναι χρωματισμένο με πράσινο χρώμα σε όλη σχεδόν την έκτασή του, ενώ αποτελείται από εκτυπωτικά 
και χειρόγραφα μελάνια και φέρει σφραγίδες.  

Συντήρηση Φωτογραφίας & 
Έργων Τέχνης σε χαρτί 

 
Συντήρηση Βιβλίου – Χαρτιού 

1 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 



 
 

                                                                                  Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών   
Αρχικά θα τεκμηριωθεί και θα μελετηθούν τα υλικά κατασκευής και η κατάσταση διατήρησής του. Στην 
συνέχεια θα διερευνηθούν τα προβλήματα που προκύπτουν κυρίως από κάποια υλικά κατασκευής, όπως 
τα χειρόγραφα μελάνια, κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης 
διατήρησης θα αξιολογηθούν τα υλικά στερέωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες 
περιπτώσεις. 

 
Συντήρηση Βιβλιακών και 

Αρχειακών Συλλογών 
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Χαρακτικό με τίτλο “Η σφαγή των αθώων”. 
Μελέτη κατασκευής και συντήρηση. 

Βασιλική Κόκλα Πρόκειται για χαρακτικό που απεικονίζει το ζωγραφικό έργο του Ρούμπενς με τίτλο «Η Σφαγή των Αθώων». 
Το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον καθώς και ενδιαφέρον σχετικά με την κατασκευή του, 
ενώ παράλληλα φέρει πολλαπλές φθορές. Επίσης στο verso του έργου υπάρχουν επικολλημένες διάφορες 
ετικέτες με πληροφορίες που ίσως αφορούν την διαδρομή του έργου.  
Αρχικά θα μελετηθούν οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που υπάρχουν στο verso του έργου. Θα διερευνηθεί η 
τεχνική κατασκευής του έργου και θα τεκμηριωθεί η κατάσταση διατήρησής του. Τέλος θα εφαρμοστούν οι 
απαραίτητες εργασίες συντήρησης και θα δημιουργηθούν οδηγίες παρουσίασης και αποθήκευσης του. 

Συντήρηση Βιβλιακών και 
Αρχειακών Συλλογών 

 
Συντήρηση χαρτιού-βιβλίου 

 
Συντήρηση Φωτογραφίας και 

Έργων Τέχνης σε χαρτί. 

1 KOZLOVA OLESYA 
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Βιβλίο “Histoire Naturelle des Perroquets”, 
συλλογή Μπενάκη, Βιβλιοθήκη της Βουλής 
των Ελλήνων. Μελέτη και Συντήρηση. 

Βασιλική Κόκλα Πρόκειται για ένα βιβλίο που σε κάθε φύλλο του απεικονίζεται ένα διαφορετικό είδος πουλιού, το οποίο είναι 
ένα επιχρωματισμένο χαρακτικό. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις τα επιχρωματισμένα χαρακτικά 
παρουσιάζουν οξειδώσεις οι οποίες πρέπει να μελετηθούν και να προσδιοριστούν οι παράγοντες που 
δημιουργούν τις οξειδώσεις αυτές. Θα διερευνηθούν τρόποι αντιμετώπισης των οξειδώσεων, ενώ θα 
τεκμηριωθεί η κατάσταση διατήρησης του βιβλίου. Τέλος, θα εφαρμοστούν εργασίες συντήρησης που 
σκοπό θα έχουν την βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των υλικών που απαρτίζουν το βιβλίο. 

Συντήρηση Βιβλιακών και 
Αρχειακών Συλλογών 

 
Συντήρηση χαρτιού-βιβλίου 

Συντήρηση Φωτογραφίας και 
Έργων Τέχνης σε χαρτί. 

1 ΤΣΙΟΥΦΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
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Τεχνολογία κατασκευής και ζητήματα 
συντήρησης σύγχρονων τοιχογραφιών με 
την τεχνική της  νωπογραφίας (fresco): 
μελέτη και τεκμηρίωση του έργου του 
ζωγράφου Σεργίου Σεργιάδη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία Χατζηδάκη 

Η νωπογραφία (fresco) είναι μια τεχνική υπό εξαφάνιση στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία, ενώ οι 
λεπτομέρειες της εφαρμογής της δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί. Ο ζωγράφος Σέργιος Σεργιάδης έχει 
μελετήσει την τεχνική της νωπογραφίας για πολλά χρόνια και είναι από τους ελάχιστους σύγχρονους 
δημιουργούς που την έχουν επιτυχώς εφαρμόσει. Η προτεινόμενη εργασία, μετά από βιβλιογραφική 
επισκόπηση της τεχνικής της νωπογραφίας, θα καταγράψει  και θα παρουσιάσει την τεχνική που εφαρμόζει 
ο καλλιτέχνης, θα χρησιμοποιήσει υλικό συνεντεύξεων ως μεθοδολογικό εργαλείο για την κατανόηση της 
τεχνικής του και για το σχεδιασμό στρατηγικής συντήρησης που θα χρειαστεί ενδεχομένως στη 
συνέχεια, θα εξετάσει τα ειδικά χαρακτηριστικά της τεχνικής του και θα συζητήσει ζητήματα σχετικά με τη 
συντήρηση, όπως προκύπτουν από τη σχετική βιβλιογραφία, υλικό συνεντεύξεων, την εξέταση δοκιμίων και 
των έργων του καλλιτέχνη.   

1. Συντήρηση Τοιχογραφίας  
2. Συντήρηση Ζωγραφικών 
Έργων 

1 
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

25 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

Ελένη Βερόνικα 
Φαρμακαλίδου 

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο των φυσικών καταστροφών που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, 
εμφανίζεται όλο και πιο συχνά.   
Με αφορμή μία φυσική καταστροφή, η οποία προκλήθηκε το 2020 στη Δημοτική Πινακοθήκη της 
Καρδίτσας με αποτέλεσμα την μερική ή/και ολική καταστροφή των έργων της, παρουσιάστηκε η ανάγκη 
εκπόνησης ενός σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών (Σ.Α.Κ.) με ιδιαίτερη μνεία στην αντιμετώπιση των 
πλημμυρικών φαινομένων και των πρώτων σωστικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν αμέσως μετά από 
μια τέτοια καταστροφή.    
Ο σκοπός της προτεινόμενης πτυχιακής είναι η  αναφορά ορολογίας και των κατηγοριών των κινδύνων 
που δυνητικά μπορεί να υποστεί μία Πινακοθήκη. Αρχικά θα παρουσιαστεί η Πινακοθήκη της Καρδίτσας 
και οι συνολικές ζημιές που υπέστη από την καταστροφή καθώς και η σημερινή κατάσταση. Το επόμενο 
σκέλος επικεντρώνεται στο έργο του ζωγράφου Δημήτρη Γιολδάση, του οποίου τα έργα υπέστησαν την 
μεγαλύτερη καταστροφή από τη συγκεκριμένη πλημμύρα. Τέλος, θα γίνουν προτάσεις αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών ώστε στο μέλλον να μετριάσουν οι επιπτώσεις μιας παρεμφερούς καταστροφής και 
θα αποτελέσουν οδηγό για τα πρώτα σωστικά μέτρα. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στη πτυχιακή θα 
δοθεί από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α.  

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων 
σε Ύφασμα 
 

2 

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΝΑ, 

ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 
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26 
Συντήρηση και τρόποι ανάρτησης σχεδίων 
σε ημιδιαφανή χαρτιά 

ΓΚΙΝΝΗ 
Ζωίτσα, ΧΟΥΛΗΣ 
Κωνσταντίνος 

Η πτυχιακή πραγματεύεται την συντήρηση και τους τρόπους ανάρτησης σχεδίων σε ημιδιαφανή χαρτιά 
και αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες: στην πρώτη ενότητα γίνεται ιστορική αναδρομή, αναφέρονται τα είδη 
και οι βασικοί τρόποι παρασκευής των ημιδιάφανων χαρτιών, προκειμένου να καταδειχθούν τα 
χαρακτηριστικά τους. Στην ίδια ενότητα, παρουσιάζονται τα υπό εξέταση έργα και περιγράφεται η 
κατάσταση διατήρησής τους.  
Στην δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα βιβλιογραφικής έρευνας αναφορικά με τους 
τρόπους εφαρμογής βασικών επεμβάσεων συντήρησης ημιδιαφανών χαρτιών (π.χ. επιφανειακός 
καθαρισμός, ύγρανση, επιπεδοποίηση, αποκατάσταση σχισιμάτων και απωλειών). Η ενότητα 
περιλαμβάνει δύο εργαστηριακά στάδια: στο πρώτο, εφαρμόζονται επιλεγμένες επεμβάσεις σε αντίγραφα, 
βάσει της κατάστασης διατήρησης των έργων, και στη συνέχεια, αφού τεκμηριωθεί η κατάλληλη επιλογή 
μεθόδων και υλικών, ακολουθεί η συντήρηση των αντικειμένων.   
Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στους τρόπους ανάρτησης των ημιδιαφανών χαρτιών. Θα πραγματοποιηθούν 
σε αντίγραφα τρόποι ανάρτησης, με ή χωρίς, χρήση συνδετικού. Θα διευκρινιστούν τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα των μεθόδων και θα πραγματοποιηθεί η τελική ανάρτηση των έργων.  
Στόχος της πτυχιακής είναι η κατανόηση των αντικειμένων και η τεκμηρίωση της λήψης αποφάσεων για 
την συντήρηση και την ανάρτησή τους.  

Συντήρηση Βιβλιακών - 
Αρχειακών Συλλογών 
Συντήρηση Βιβλίου - Χαρτιού 
Συντήρηση Φωτογραφίας και 
Έργων Τέχνης σε Χαρτί 
 

1 

 

ΜΑΧΑΙΡΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

27 
Τεκμηρίωση τεχνολογίας κατασκευής και 
παθολογίας ιταλικού μαντολίνου 20ου αιώνα. 

Φαρμακαλίδου 
Ελένη-Βερόνικα 
 

Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την καταγραφή της τεχνολογίας κατασκευής και της παθολογίας 
ιταλικού μαντολίνου 20ου αιώνα. Η τεκμηρίωση των πεδίων αυτών θα βασιστεί στην  μακροσκοπική εξέταση 
καθώς και στην σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση  της κατασκευής των μελών του οργάνου καθώς 
και της λειτουργικότητας τους.  Η εξέταση  του μαντολίνου  θα υλοποιηθεί κατά την αποσυναρμολόγηση και 
επισκευή του η οποία έχει δρομολογηθεί να πραγματοποιηθεί από παραδοσιακό οργανοποιό.  Η έρευνα θα  
περιλαμβάνει επίσης μελέτη της  σχετικής βιβλιογραφίας καθώς και  σύγκριση με άλλα όργανα. 

Συντήρηση Ξύλινων 
τεχνουργημάτων 

1 
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ 

ΜΑΡΙΝΑ-ΜΟΣΧΑ 

28 
Μελέτη των τεχνικών και υλικών 
επιχρύσωσης σε εικόνες ρώσικης τέχνης 
από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη 

Φαρμακαλίδου 
Ελένη-Βερόνικα 
 

Αντικείμενο της προτεινόμενης  πτυχιακής εργασίας αποτελεί  η μελέτη  των τεχνικών επιχρύσωσης  
εικόνων ρωσικής τέχνης από την  συλλογή του Μουσείου Μπενάκη.  Σκοπός της μελέτης αυτής είναι 
αρχικά να διεξαχθεί  βιβλιογραφική έρευνα ως προς τις τεχνικές και τα υλικά επιχρύσωσης που έχουν 
εφαρμοστεί σε εικόνες Ρωσικής τεχνοτροπίας. Στη συνέχεια και σε συσχετισμό με τα αποτελέσματα της 
βιβλιογραφικής έρευνας, θα διεξαχθεί μελέτη ταυτοποίησης των υλικών αυτών σε επιλεγμένες εικόνες  της 
συλλογής του Μουσείου. Η  μελέτη θα πραγματοποιηθεί με εξέταση στο οπτικό μικροσκόπιο και με 
εφαρμογή μη καταστρεπτικών τεχνικών, όπως XRF,  με σκοπό την τεκμηρίωση, τον χαρακτηρισμό των 
υλικών και τον προσδιορισμό της τεχνολογίας κατασκευής των επιχρυσώσεων στις  εικόνες ρωσικής 
τέχνης. 

Συντήρηση Φορητής ΕΙκόνας 1 ΜΠΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ 

29 
Παράγοντες και διαδικασίες διαμόρφωσης 
συνθηκών ασφάλειας και υγείας στα μουσεία 
(έργα τέχνης - εργαζόμενοι - επισκέπτες) 

ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΓΑΘΗ 

Στο συγκεκριμένο θέμα θα διερευνηθούν όλοι οι παράγοντες και οι διαδικασίες που επηρεάζουν αφενός την 
ασφάλεια του μουσείου, αφετέρου την υγεία των εργαζόμενων και των επισκεπτών. Θα εξεταστεί το νομικό 
πλαίσιο, θα κωδικοποιηθούν οι απαιτήσεις από πλευράς σχεδιασμού χώρων και από πλευράς ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. 

 1 
ΒΑΣΙΛΙΠΟΥΛΟΥ 
ΝΕΦΕΛΗ-
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
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30 
Εργαστηριακή μελέτη στερεωτικών υλικών 
για τη στερέωση και σταθεροποίηση των 
αποκολλημένων χρωματικών στρωμάτων 

Φαρμακαλίδου 
Ελένη-Βερόνικα 
 

Η πτυχιακή εργασία αφορά την εργαστηριακή μελέτη της στερέωσης απολεπισμένων χρωματικών 

στρωμάτων σε υποκείμενη προετοιμασία γύψου. Για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητα της μεθόδου 

και καταλληλότητας των επιλεγμένων στερεωτικών υλικών, θα κατασκευαστούν δοκίμια διαφορετικών 

ειδών προετοιμασίας, απορροφητικής και μη απορροφητικής προετοιμασίας που θα χρωματιστούν με 

διαφορετικές χρωματικές τεχνικές (αυγοτέμπερα, ελαιογραφία, ακρυλική τέμπερα). Τα δοκίμια θα 

υποβληθούν σε διαδικασία τεχνητής γήρανσης για να δημιουργηθούν φθορές, όπως ρωγμάτωση και 

αποκόλληση του χρωματικού στρώματος από τη προετοιμασία. Μετά την εφαρμογή των επιλεγμένων 

στερεωτικών υλικών θα γίνει εξέταση και αποτίμηση της μεθοδολογίας/υλικών στερέωσης με εφαρμογή 

εργαστηριακών τεστ, με οπτική και μικροσκοπική εξέτασης επιφάνειας και τομής των δειγμάτων στο 

στερεομικροσκόπιο και στο SEM.  

Συντήρηση ζωγραφικών έργων 
σε ύφασμα. 

Συντήρηση εικόνας 
1 

ΠΑΠΑΔΑΜ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ 

31 

Τεχνολογική μελέτη και πρόταση 
συντήρησης των αποτοιχισμένων 
τοιχογραφιών από το αρχοντικό του 
Δημητρίου Σβαρτς στα Αμπελάκια 

Φαρμακαλίδου 
Ελένη-Βερόνικα 
 

Η πτυχιακή αυτή, αφορά στη μελέτη και σύνταξη προτάσεων για τη συντήρηση και αποκατάσταση των 
αποτοιχισμένων τοιχογραφιών από το αρχοντικό του Δημητρίου Σβαρτς στα Αμπελάκια, με την άδεια και 
συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας (Εφ.Α.ΛΑΡ.).  
Πρόκειται για ένα σύνολο τοιχογραφικού διακόσμου του αρχοντικού του Δημητρίου Σβαρτς το οποίο έχει 
καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ αντίστοιχο μνημείο του Γεωργίου Σβαρτς διατηρείται και λειτουργεί ως 
μουσείο.  
Ο στόχος της πτυχιακής είναι να μελετηθεί η τεχνολογία κατασκευής των τοιχογραφιών, κονιάματος και 
χρωματικού στρώματος με μη καταστρεπτικές  και καταστρεπτικές  μεθόδους εξέτασης και ανάλυσης 
(οπτική μικροσκοπία, SEM, FTIR, XRF) καθώς και να γίνει σύγκριση της τεχνολογίας τους με παρόμοια έργα 
που έχουν διερευνηθεί από την Εφορεία Εφ.Α.ΛΑΡ.  Επίσης, θα γίνει καταγραφή και τεκμηρίωση της 
παθολογίας και σύνταξη πρότασης για την συντήρηση και αποκατάσταση του τοιχογραφικού συνόλου, έτσι 
ώστε να είναι εφικτή η έκθεσή του. 

Συντήρηση τοιχογραφίας 

1 
ΜΠΑΛΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 Η Διευθύντρια Τομέα Β΄ 

 
 
 
 
 

Βασιλική Κόκλα 

(Ον/μο – Υπογραφή) 


