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1.  

Συγκριτική μελέτη  των 
οπτικών και  των μηχανικών 
ιδιοτήτων των φυσικών και 
των συνθετικών ρητινών 
στην εφαρμογή τους σε 
φορητές εικόνες. 

Αλεξοπούλου 
Αθηνά-Γεωργία 

Η παρούσα εργασία μελετά και αξιολογεί την λειτουργικότητα και την 
αντοχή φυσικών και συνθετικών πολυμερών στην εφαρμογή τους σε φορητές 
εικόνες. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι  
η σύγκριση αξιολόγηση των οπτικών και των μηχανικών ιδιοτήτων μεταξύ 
δύο εκπροσώπων των φυσικών και των συνθετικών ρητινών  πριν και μετά  
την εφαρμογή επιταχυνόμενης γήρανσης. Η μεθοδολογία που θα 
χρησιμοποιηθεί για την 
μελέτη των ιδιοτήτων αφορά στην εφαρμογή απεικονιστικών τεχνικών 
στο UV, VIS και IR, της χρωματομετρίας, της μέτρησης στιλπνότητας, του 
χρόνου ξήρανσης και της πρόσφυσης/χάραξης. 

1) Μέθοδοι διάγνωσης 
μη καταστρεπτικού 
ελέγχου,  
2) Συντήρηση Φορητής 
Εικόνας  
3) Επιστήμη των 
Οργανικών Υλικών 
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2.  

Μελέτη συντήρησης για την 
ανάδειξη βιομηχανικής 
γεννήτριας ιδιοκτησίας 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

Γιαννουλάκη 
Μαρία 

Το αντικείμενο που θα μελετηθεί είναι μια βιομηχανική γεννήτρια της 
Ιταλικής εταιρείας Pelizzari, ιδιοκτησίας ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η γεννήτρια συνοδεύεται 
από δυο μηχανήματα, ένα αεροσυμπιεστή και έναν θάλαμο ρύθμισης 
παραμέτρων λειτουργίας και παροχής ισχύος και κίνησης.  
Στόχοι είναι: 
1. Τεκμηρίωση αντικειμένου, λειτουργίας και χρήσης. 
2. Τεκμηρίωση των υλικών κατασκευής του αντικειμένου και των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προηγούμενων επεμβάσεων. 
3. Προτάσεις και σχεδιασμός προγράμματος συντήρησης 

1) Συντήρηση 
Μεταλλικών 
Αντικειμένων,  
2) Επιστήμη των 
Ανόργανων Υλικών 
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3.  

Μελέτη και συντήρηση 
ταμειακής μηχανής μάρκας 
National από τη Δημοτική 
Αγορά Κυψέλης 

Γιαννουλάκη 
Μαρία 

Η εργασία αφορά τη μελέτη των τεχνολογικών χαρακτηριστικών και της 
κατάστασης διατήρησης ταμειακής μηχανής (σύνθετο αντικείμενο: σίδηρος, 
χαλκό, ξύλο) του 20ου αιώνα που προέρχεται από κατάστημα που 
λειτουργούσε εντός της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης. 
Βάσει των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής διερεύνησης, θα σχεδιασθεί και 
θα εφαρμοσθεί η μεθοδολογία των επεμβάσεων συντήρησης, ώστε να 
αναδειχθεί το αντικείμενο ως μουσειακό έκθεμα στο πλαίσιο περιοδικής 
έκθεσης της ‘Τεχνόπολης’ του Δήμου Αθηναίων. 

1) Συντήρηση 
Μεταλλικών 
Αντικειμένων,  
2) Συντήρηση 
Οργανικών Υλικών 

1 

4.  

Μορφολογική ανάλυση 
υλικών και τεχνικών με 
αντιγραφική μελέτη 
ανάμεσα σε δύο έργα των 
εικαστικών Matisse  και 
Picasso. 

Δερμάτης 
Χαράλαμπος 

Η πτυχιακή εργασία εξετάζει τα στάδια της δημιουργίας, συντήρησης και 
αποκατάστασης των έργων "Μουσική" του Matisse(1939)  και "Μαντολίνο και 
Κιθάρα" του Picasso (1924). 
Παρουσιάζει τα καλλιτεχνικά κινήματα και τα πολιτιστικά πλαίσια κάτω από 
τα οποία δημιουργήθηκαν τα συγκεκριμένα  έργα καθώς και τις τεχνικές και 
τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία τους. 
Εξετάζονται επίσης οι πρακτικές συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν στα 
έργα καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν σε σχέση με τη 
διατήρηση του αρχικού οράματος των  δύο καλλιτεχνών. 
Επιπλέον μέσω της αντιγραφικής μελέτης των δύο έργων θα δοθεί η 
δυνατότητα της διερεύνησης των τεχνικών και των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν από τους δύο καλλιτέχνες. 

1) Ζωγραφική: Υλικά 
και Τεχνικές,  
2) Αντίγραφο 
Ζωγραφικής,  
3) Χρωματική και 
Μορφολογική 
Αποκατάσταση  

1-2 
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5.  

Η «αρχαιολογία του 
φανταστικού» ως θεματική 
και πρακτική προσέγγιση στη 
σύγχρονη τέχνη. 

Δερμάτης 
Χαράλαμπος, 
Τζανετουλάκου 
Φαίη 

Η  πτυχιακή εργασία ερευνά το συνολικό φαινόμενο καταξιωμένων 
σύγχρονων εικαστικών καλλιτεχνών ανά τον κόσμο, που αναφέρονται μέσω 
του έργου τους σε  φανταστικούς προϊστορικούς και μελλοντικούς 
πολιτισμούς. Πολλοί από τους καλλιτέχνες αυτούς δημιουργούν με 
αρχετυπικά υλικά και τεχνίτη γήρανση αληθοφανή απολιθώματα, χρηστικά 
αντικείμενα, εργαλεία υποθετικών αρχαϊκών αλλά και μελλοντικών 
περιόδων, εμπνευσμένα από  τη σφαίρα του φανταστικού. Κάποιοι 
εντάσσουν στο έργο τους αρχαιολογικές πρακτικές και μεθόδους κατάκρυψης 
με την πρόθεση να επαναπροσδιορίσουν  το παρελθόν και να ορίσουν το 
μέλλον. Τα  έργα αυτά λόγω του μουσειακού ύφους τους, της χρήσης  
πολύπλοκων και ανορθόδοξων τεχνικών και συχνά σύγχρονων τεχνολογιών, 
δημιουργούν συνεχείς προκλήσεις ως προς τις μεθόδους προσέγγισης της 
συντήρησης τους. Παράλληλα η αισθητική τους τεκμηρίωση προκαλεί έναν 
πρωτοποριακό διάλογο μεταξύ τέχνης και επιστημών. 

1) Ζωγραφική Υλικά 
και Τεχνικές,  
2) Αντίγραφο 
Ζωγραφικής, 
3) Αντίγραφο 
Γλυπτικής,  
4) Περιβάλλον 
Μουσείου & 
Προληπτική 
Συντήρηση 

1-2 
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6.  

Μελέτη Συντήρησης 
Υπαίθριου Μαρμάρινου 
Γλυπτού με τίτλο «Λαγωνικό 
σκυλί» 

Θεουλάκης 
Παναγιώτης 

Το παρόν θέμα πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει την ιστορική καταγραφή, 
την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης, την εκπόνηση μελέτης 
συντήρησης, την καταγραφή των εργασιών συντήρησης και την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων αυτών που θα πραγματοποιηθούν στο υπαίθριο γλυπτό με 
τίτλο «Λαγωνικό σκυλί» του γλύπτη Ευριπίδη Βαβούρη, το οποίο εκτίθεται 
στη Φωκίωνος Νέγρη 48, στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών. Επιπρόσθετα θα 
πραγματοποιηθεί καταγραφή της μέσης διακύμανσης των κλιματικών 
συνθηκών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών καθώς και των δεδομένων της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που παρέχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Υγείας.  
Πρόκειται για γλυπτό σε φυσικό μέγεθος που αναπαριστά κυνηγητικό σκύλο 
σε καθήμενη στάση. Το υλικό κατασκευής του γλυπτού και της βάσης του 
είναι το λευκό μάρμαρο. 

1) Συντήρηση Δομικών 
και Διακοσμητικών 
στοιχείων στα 
Αρχιτεκτονικά 
Μνημεία,  
2) Συντήρηση Λίθου 

1 
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7.  

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ 64 ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ 
ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ 

Θεουλάκης 
Παναγιώτης 

Το παλάτι του Νέστορα βρίσκεται στον επιμήκη λόφο του Άνω Εγκλιανού, με 
θέα τον κόλπο του Ναβαρίνο στην Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Το Δωμάτιο 64 
ανήκει  στο Νοτιοδυτικό κτίριο. Χρονολογικά το κτίριο προηγείται του κυρίως 
ανακτόρου, ενώ  καταστράφηκε και ανοικοδομήθηκε τουλάχιστον δύο φορές 
κατά τη μυκηναϊκή εποχή. Το Δωμάτιο 64 αποτελεί έναν περίτεχνο 
προθάλαμο και είναι ανοικτό στην μια του πλευρά. Οι ανασκαφές έχουν 
φέρει στο φως σημαντικό αριθμό θραυσμάτων από τις τοιχογραφίες, που 
κοσμούσαν το χώρο. Χρονολογούνται κατά την ΥΕ ΙΙΙ περίοδο και 
αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό δείγμα της μεγάλης ζωγραφικής της 
περιόδου.  
 Στην εργασία αυτή θα γίνει μελέτη των υποστρωμάτων των κονιαμάτων από 
τα θραύσματα. Θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία και θα ακολουθήσουν 
καταστρεπτικές μέθοδοι εξέτασης και ανάλυσης. Τα αποτελέσματα θα 
δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, την χημική 
και ορυκτολογική σύσταση και τα χαρακτηριστικά μικροδομής των 
κονιαμάτων.  Η αξιολόγηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα 
οδηγήσει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με την τεχνολογία 
κατασκευής και τις τεχνικές διαχείρισης των υλικών για την δημιουργία των 
επιχρίσεων κατά την μυκηναϊκή περίοδο.v 

1) Συντήρηση Δομικών 
και Διακοσμητικών 
στοιχείων στα 
Αρχιτεκτονικά 
Μνημεία,  
2) Συντήρηση Λίθου 
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8.  
Συντήρηση ενός κεντήματος 
του 1960 με αγροτικές 
παραστάσεις 

Καρατζάνη Άννα 

Η πτυχιακή αφορά στη συντήρηση ενός κεντήματος με παράσταση αγροτικών 
ασχολιών και ανήκει στη συλλογή του Λυκείου των Ελληνίδων Αθήνας. 
Πρόκειται για έργο διαστάσεων 120Χ65 εκ κεντημένο με χρωματιστές 
κλωστές σε πράσινο ύφασμα βάσης. Είναι τοποθετημένο σε ξύλινη κορνίζα 
χωρίς κάποια προστασία στη κεντημένη επιφάνεια. Φέρει εκτενή χρωματική 
αλλοίωση, επικαθίσεις και προσβολή από έντομα κυρίως περιμετρικά κοντά 
στην ξύλινη κορνίζα. Στόχος της εργασίας είναι να συντηρηθεί και να γίνει 
εφικτή η έκθεσή του στους χώρους του Λυκείου των Ελληνίδων. 

Συντήρηση Υφάσματος 1 

9.  

Διερεύνηση των 
μεθοδολογιών συντήρησης 
που εφαρμόζονται σε 
σημαίες και λάβαρα και η 
θέση των Ελλήνων 
συντηρητών 

Καρατζάνη Άννα 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η διερεύνηση και καταγραφή των 
μεθοδολογιών συντήρησης που εφαρμόζονται διεθνώς σε σημαίες και 
λάβαρα. Η τεχνολογίας κατασκευής, τα υλικά και τα διακοσμητικά στοιχεία 
που χρησιμοποιούνται στα σύνθετα αυτά αντικείμενα ποικίλουν 
περιλαμβάνοντας εκτός από το ύφασμα, μεταλλικά στοιχεία (κέντημα, 
κρόσσια, φύλλα χρυσού ή αργύρου), χρωστικές και βαφές αλλά και χαρτί, 
δέρμα κλπ. Για να καλύψουν τις απαιτήσεις τους οι συντηρητές υφάσματος 
συνδυάζουν τεχνικές που εφαρμόζονται στη συντήρησης ζωγραφικών έργων, 
χαρτιού και μετάλλου. Μέσα από βιβλιογραφική έρευνα θα γίνει προσπάθεια 
να συγκεντρωθούν και να αποδελτιωθούν οι μεθοδολογίες που έχουν 
καταγραφεί διεθνώς και ταυτόχρονα μέσα από ερωτηματολόγιο θα 
καταγραφούν οι τεχνικές που εφαρμόζουν οι Έλληνες συντηρητές. 

1) Συντήρηση 
Λαογραφικών 
Συλλογών  
2) Συντήρηση 
Υφάσματος 

1 
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10.  

Διερεύνηση της τεχνολογίας 
και των υλικών κατασκευής 
βικτωριανών γυναικείων 
ενδυμάτων (1840-1900) 
καθώς και της μεθοδολογίας 
που ακολουθείται για την 
συντήρησής τους. 

Καρατζάνη Άννα 

Η παρούσα πτυχιακή θα διερευνήσει βιβλιογραφικά τη μεθοδολογία που 
εφαρμόζεται διεθνώς για τη συντήρηση γυναικείων ενδυμάτων της 
βικτωριανής περιόδου. Η τεχνολογία κατασκευής, τα υλικά και τα 
διακοσμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στα σύνθετα αυτά ενδύματα 
ποικίλουν περιλαμβάνοντας εκτός από το ύφασμα, μεταλλικά στοιχεία 
(κέντημα, κρόσσια, μπανέλες κλπ), δέρμα, χρωστικές και βαφές. Για να 
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους οι συντηρητές υφάσματος συνδυάζουν 
τεχνικές που εφαρμόζονται στη συντήρηση ζωγραφικών έργων αλλά και 
μετάλλου. Ταυτόχρονα η έκθεση τέτοιων ενδυμάτων απαιτεί εξειδικευμένες 
γνώσεις ώστε να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες τους με 
τον καταλληλότερο τρόπο. Καθώς τέτοια ενδύματα υπάρχουν σε αρκετές 
συλλογές στην Ελλάδα, η εργασία αυτή θα βοηθήσει τους Έλληνες 
συντηρητές στην σωστή αντιμετώπιση τέτοιων ενδυμάτων. 

Συντήρηση Υφάσματος 1 

11.  

Μελέτη και συντήρηση ενός 
λαογραφικού αντικειμένου 
από ύφασμα και δέρμα από 
την Μυτιλήνη 

Καρατζάνη Άννα, 
Μαλέα Αικατερίνη 

Η πτυχιακή αυτή αφορά στη μελέτη, διερεύνηση και συντήρηση ενός μεικτού 
αντικείμενου από ύφασμα και δέρμα διαστάσεων 150Χ65 εκ. που προέρχεται 
από τη Μυτιλήνη, χωρίς όμως είναι γνωστή η ονομασία και η χρήση του. 
Πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση- μεταφορά υλικών σε 
κάποιο ζώο (μουλάρι – γαϊδούρι) αντικαθιστώντας την στρώμνη (μαλακή 
βάση για το σαμάρι). Καθώς όμως δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το 
αντικείμενο αυτό, μαζί με τη μελέτη των υλικών και της τεχνολογίας 
κατασκευής του και συντήρησή του, θα γίνει και προσπάθεια διερεύνησης 
της χρήσης του καθώς κάποια από τα χαρακτηριστικά του δεν συνάδουν με 
την χρήση σε ζώο. 

1) Συντήρηση 
Υφάσματος,  
2) Συντήρηση 
Οργανικών Υλικών,  
3) Συντήρηση 
Λαογραφικών 
συλλογών 

1 
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Φοιτητών 

 

 

12.  

Φωτογραφικά Αρνητικά από 
το Αρχείο του  Adolf 
Hermann Struck, Γερμανικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
Αθηνών. Διατήρηση και 
Συντήρηση 

Κόκλα Βασιλική  

Πρόκειται για φωτογραφικά αρνητικά των αρχών του 20ου αιώνα του Adolf 
Hermann Struck, Γερμανού τοπογράφου/αρχαιολόγου, τα οποία ανήκουν στο 
Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Θα τεκμηριωθούν τα υλικά και η τεχνική 
κατασκευής, καθώς επίσης και η κατάσταση διατήρησης. Θα εφαρμοστούν 
ενέργειες συντήρησης για την αποκατάσταση των αρνητικών, οι οποίες θα 
οδηγήσουν στον ασφαλή τρόπο ψηφιοποίησης και αποθήκευσής τους. Στο 
πλαίσιο αυτό θα προταθούν και δημιουργηθούν ασφαλείς τρόποι 
παρουσίασης και φύλαξης των αρνητικών. Τρόποι που θα λάβουν υπόψη τις 
εργασίες ψηφιοποίησης που θα εφαρμοστούν στα αρνητικά αυτά. Τέλος, θα 
δοθούν οδηγίες καλής διατήρησης και μεταχείρισης των αρνητικών αυτών. 

1) Συντήρηση 
Βιβλιακών και 
Αρχειακών Συλλογών,  
2) Συντήρηση Βιβλίου-
Χαρτιού,   
3) Συντήρηση 
Φωτογραφίας και 
Έργων Τέχνης σε χαρτί 

1 

13.  

Έντυπο βιβλίο με τίτλο « 
Παρακλητική, ήτοι, 
Οκτώηχος η Μεγάλη», 
έκδοσης τυπογραφείο του 
Αγίου Γεωργίου, Βενετίας, 
1857. Τεκμηρίωση υλικών 
και τεχνική κατασκευής. 

Κόκλα Βασιλική  

Το προς μελέτη βιβλίο τυπώθηκε στο τυπογραφείο Αγίου Γεωργίου, Βενετίας. 
Πρόκειται για το τυπογραφείο της Ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας. Παρότι 
είναι γνωστά αρκετά στοιχεία για την ελληνική κοινότητα και τις 
δραστηριότητές της, δεν έχουμε ιδιαίτερες πληροφορίες σχετικά με τα υλικά 
και την τεχνική κατασκευής που χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο 
τυπογραφείο για την κατασκευή των βιβλίων του. Το προς μελέτη βιβλίο 
αποτελεί μια καλή περίπτωση μελέτης μια και σώζεται στο σύνολό του τόσο 
στο κείμενο όσο και στην στάχωσή του. Θα τεκμηριωθούν τα υλικά 
κατασκευής και η τεχνική κατασκευής του χαρτιού, των μελανιών και των 
στοιχείων που αποτελούν την στάχωση. Τέλος, θα καταρτιστούν προτάσεις 
διατήρησης του βιβλίου. 

1) Συντήρηση 
Βιβλιακών και 
Αρχειακών Συλλογών,  
2) Συντήρηση Βιβλίου-
Χαρτιού,   
3) Συντήρηση 
Φωτογραφίας και 
Έργων Τέχνης σε χαρτί 

1 
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14.  

Ιστορικά Καρτ – ποστάλ. 
Μελέτη των υλικών και 
τεχνικών κατασκευών των 
καρτ ποστάλ 

Κόκλα Βασιλική  

Τα καρτ ποστάλ είχαν τεράστια απήχηση σε όλο τον κόσμο από το τέλος του 
19ου αιώνα, ενώ συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα στην 
ψηφιακή εποχή. Αποτέλεσαν σημαντικό συλλεκτικό είδος ακόμη και στις 
ημέρες μας. Αρχικά ήταν απλά επιστολικά δελτιάρια σε χαρτί κάποιου 
πάχους, ενώ στην συνέχεια άρχισαν να εικονογραφούνται ή να έχουν 
φωτογραφικές εικόνες.  
Στην μελέτη αυτή θα παρουσιαστεί η ιστορική εξέλιξη των καρτ ποστάλ, και 
οι λόγοι της τόσο μεγάλης απήχησής τους. Επίσης θα διερευνηθούν τα υλικά 
και οι τεχνικές κατασκευής με τις οποίες κατασκευάστηκαν. Επίσης θα 
ερευνηθεί ο ρόλος των εκδοτικών οίκων στην παραγωγή τους. 

1) Συντήρηση 
Βιβλιακών και 
Αρχειακών Συλλογών,  
2) Συντήρηση Βιβλίου-
Χαρτιού,   
3) Συντήρηση 
Φωτογραφίας και 
Έργων Τέχνης σε χαρτί 

1 

15.  

Φωτογραφία τόνων του γκρι 
με ασπρόμαυρο 
επιχρωματισμό της 
δεκαετίας του 1940, Μελέτη 
και Συντήρηση 

Κόκλα Βασιλική  

Πρόκειται για φωτογραφία με εκτεταμένο επιχρωματισμό σχεδόν σε όλη την 
επιφάνεια της φωτογραφίας. Ο επιχρωματισμός έχει πραγματοποιηθεί κατά 
κύριο λόγο με υδατοχρώματα χρώματος λευκού και μαύρου. Η φωτογραφία 
είναι επικολλημένη σε διακοσμητικό χαρτόνι κακής ποιότητας. 
Στην προτεινόμενη πτυχιακή θα μελετηθούν τα υλικά κατασκευής και θα 
τεκμηριωθεί η κατάσταση διατήρησης τόσο της ίδιας της φωτογραφίας, όσο 
και του χάρτινου υποστηρίγματος πάνω στο οποίο είναι επικολλημένη. θα 
εφαρμοστούν εργασίες επεμβατικής συντήρησης και θα κατασκευαστεί 
κατάλληλο πλαίσιο παρουσίασης της φωτογραφίας. Τέλος, θα καταρτιστούν 
οδηγίες μακροχρόνιας διατήρησης. 

1) Συντήρηση 
Βιβλιακών και 
Αρχειακών Συλλογών,  
2) Συντήρηση Βιβλίου-
Χαρτιού,   
3) Συντήρηση 
Φωτογραφίας και 
Έργων Τέχνης σε χαρτί 

1 
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16.  

Περιοδικό «Πάνθεον» της 
συλλογής της Βιβλιοθήκης 
της Βουλής των Ελλήνων. 
Μελέτη της κατάστασης 
διατήρησης και προτάσεις 
συντήρησής του. 

Κόκλα Βασιλική 

Το «Πάνθεον» ήταν γυναικείο περιοδικό ποικίλης ύλης. Εκδόθηκε για πρώτη 
φορά το 1926-1927 και, μετά από διακοπή, κυκλοφόρησε ξανά το 1933 έως 
το 1936. Ακολούθησε δεύτερη διακοπή της κυκλοφορίας του και επανέκδοση 
το 1961 έως το 1992. Στη Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων φυλάσσονται 
όλα τα τεύχη του περιοδικού. Τα περισσότερα από αυτά  φέρουν 
βιβλιοδεσία, ενώ υπάρχει και μια σειρά από λυτά τεύχη. Στο πλαίσιο της 
πτυχιακής εργασίας, και δεδομένου ότι τα τεύχη έχουν εκτυπωθεί σε 
διαφορετικές περιόδους, θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των ιστορικών 
στοιχείων, της τεχνολογίας κατασκευής και της κατάστασης διατήρησής τους.  
Με βάση τη αξιολόγηση των στοιχείων καταγραφής θα γίνουν  προτάσεις για 
τη συντήρηση των  τευχών του περιοδικού,  την πιθανή επαναβιβλιοδέτηση 
τους  καθώς και  τη βιβλιοδέτηση των λυτών τευχών. 

1) Συντήρηση 
Βιβλιακών - Αρχειακών 
Συλλογών 
2) Συντήρηση Βιβλίου - 
Χαρτιού 
3) Συντήρηση 
Φωτογραφίας και 
Έργων Τέχνης σε Χαρτί 
4) Συντήρηση 
Σύγχρονων 
Βιβλιοδεσιών 

 

17.  

Πρωτεϊνικής σύστασης 
φιγούρες σύγχρονου 
Κινέζικου Θεάτρου Σκιών. 
Μελέτη και συντήρηση 

Κόκλα Βασιλική, 
Μαλέα Αικατερίνη  

H παρούσα πτυχιακή αφορά δύο σύγχρονες Κινέζικες Φιγούρες του Θεάτρου 
Σκιών που ανήκουν σε ιδιωτική συλλογή και προέρχονται από την Κίνα. Το 
κινέζικο θέατρο σκιών παρουσιάζει ομοιότητες με το ελληνικό θέατρο σκιών 
(Καραγκιόζης). Στην έρευνα αυτή θα μελετηθούν και τεκμηριωθούν οι δύο 
φιγούρες, από την μορφολογική, ιστορική και τεχνολογική σκοπιά. Η 
τεκμηρίωση της τεχνολογίας κατασκευής θα συμπεριλαμβάνει τα υλικά και 
την τεχνική κατασκευής, ενώ θα αποτιμηθεί και η κατάσταση διατήρησής 
τους καθώς και των παραγόντων που έπαιξαν ρόλο σε αυτή. Θα 
πραγματοποιηθούν προτάσεις συντήρησής τους και θα παρουσιαστούν  
περιπτώσεις επέμβασης που έχουν πραγματοποιηθεί σε ανάλογες 
περιπτώσεις. 

1) Συντήρηση 
Βιβλιακών και 
Αρχειακών Συλλογών,  
2) Συντήρηση Βιβλίου-
Χαρτιού,   
3) Συντήρηση 
Φωτογραφίας και 
Έργων Τέχνης σε χαρτί 
4) Συντήρηση 
Λαογραφικών 
Συλλογών 

1 
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18.  
«Διερεύνηση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης στη 
Συντήρηση» 

Μακρής Δημήτρης 

Μελέτη των εφαρμογών και των προκλήσεων των τεχνολογιών της τεχνητής 
νοημοσύνης στους τομείς της συντήρησης και της ανάδειξης του 
πολιτισμικού αποθέματος/κληρονομίας, με κύριο στόχο να βοηθήσουν τους 
συντηρητές να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο τους, να εξοικειωθούν 
με αυτό, και να καταλήξουν στις βέλτιστες δυνατές λύσεις. Οι τεχνολογίες της 
τεχνητής νοημοσύνης έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν κατά την λήψη 
αποφάσεων σε διεργασίες τεκμηρίωσης, συντήρησης και ανάδειξης. Θα 
εξεταστούν οι τρέχουσες προκλήσεις, οι οποίες αναδύονται στο τομέα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του εντοπισμού των τεχνολογιών τεχνητής 
νοημοσύνης οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται ή και μπορούν να αναπτυχθούν 
κατά τα επόμενα χρόνια. Θα γίνει απόπειρα προσέγγισης των ερωτημάτων 
κατά πόσο και σε ποιο βαθμό οι τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης θα 
επηρεάσουν τους τρόπους, τις μεθοδολογίες και τις πρακτικές μέσω των 
οποίων θα προσεγγίζουν τα πολιτισμικά τεκμήρια στο άμεσο μέλλον. 

Τεκμηρίωση και 
Ψηφιακές Εφαρμογές 
στη Συντήρηση. 

1 
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19.  

Ζητήματα δεοντολογίας και 
σχετιζόμενες τεχνικές  
Συντήρησης και άλλων 
επεμβάσεων σε νεότερα και 
σύγχρονα αντικείμενα από 
κεραμικό, γυαλί και 
πορσελάνη. 

Μανέτα Χριστίνα 

Το κεραμικό, το γυαλί και η πορσελάνη αποτελούν τα κατεξοχήν υλικά από τα 
οποία κατασκευάζονται τα νεότερα και σύγχρονα αντικείμενα, τα οποία 
υπόκεινται συχνά σε διάφορες επεμβάσεις για τη συντήρηση, αποκατάσταση 
ή τη μετατροπή τους για αλλαγή χρήσης. Τα διάφορα τεχνουργήματα 
εκφράζουν τον ανθρώπινο πολιτισμό και δυνητικά αποτελούν αντικείμενα 
πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ αν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους το 
επιτρέπουν μπορεί να χαρακτηριστούν μνημεία στο μέλλον. Οι διάφορες 
επεμβάσεις μπορεί να έχουν αλλοιώσει την εικόνα και τη δομή τους ή 
καταστρέψει σημαντικά τεκμήρια που σχετίζονται με την τεχνολογία και τη 
χρήση τους. Για τους παραπάνω λόγους  είναι σημαντικό να διαμορφωθούν 
συγκεκριμένες δεοντολογικές κατευθύνσεις και τεχνικές  που θα σέβονται και 
δε θα αλλοιώνουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. Παράλληλα το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ιδανικά θα έπρεπε να εμπλουτιστεί 
κατάλληλα ώστε να ξεκινά η προστασία των νεότερων και σύγχρονων 
αντικειμένων όσο το δυνατόν νωρίτερα κάτι που θα συμβάλει στην καλύτερη 
διατήρηση τους. 

1) Γενικές Αρχές και 
Θεωρία Συντήρησης,  
2) Συντήρηση 
Λαογραφικών 
Συλλογών,  
3) Περιβάλλον 
Μουσείων και 
Προληπτική  
Συντήρηση,  
4) Συντήρηση 
Κεραμικού και Γυαλιού 
(Α') 

1 

20.  

Ζωγραφικά έργα επί ξύλινων 
υποστηριγμάτων: 
ενδεδειγμένα υλικά 
συσκευασίας  

Μαστροθεόδωρος 
Γεώργιος  

Στο πλαίσιο της εν λόγω πτυχιακής εργασίας θα διερευνηθούν (επί τη βάσει 
εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης) τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
διεθνώς για τη συσκευασία (προς μεταφορά ή/και αποθήκευση) ζωγραφικών 
έργων που φέρουν ξύλινα υποστηρίγματα/ φορητές εικόνες. Επιπλέον, θα 
επιχειρηθεί να καταγραφούν τα υλικά που χρησιμοποιούνται από φορείς 
διαχείρισης σχετικών έργων στον Ελλαδικό χώρο. Απώτερος στόχος της 
εργασίας είναι η κατάρτιση ενός οδηγού καλής πρακτικής. 

1) Συντήρηση 
Φορητών Εικόνων,  
2) Συντήρηση Ξύλινων 
Τεχνουργημάτων 

1 
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21.  

Οι οδηγίες παρασκευής 
χρωστικών τύπου λάκας της 
«Ερμηνείας» του Διονυσίου 
εκ Φουρνά 

Μαστροθεόδωρος 
Γεώργιος  

Το εγχειρίδιο «Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης» συνεγράφη περί το 1730 
από τον ιερομόναχο Διονύσιο από τον Φουρνά των Αγράφων. Μεταξύ άλλων, 
η «Ερμηνεία» περιέχει σχετικά εκτενή περιγραφή των υλικών και των 
τεχνικών ζωγραφικής θρησκευτικών εικόνων (φορητών & επιτοίχιων). Η 
προτεινόμενη εργασία εστιάζει στη μελέτη δυο οδηγιών παρασκευής 
χρωστικών τύπου λάκας που συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό τμήμα του 
κειμένου του Διονυσίου. Οι εν λόγω οδηγίες θα αποτιμηθούν συγκριτικά με 
αντίστοιχες δυτικοευρωπαϊκές και άλλες συνταγές. Επιπλέον, θα επιχειρηθεί 
η εργαστηριακή αναπαραγωγή τους και ο χαρακτηρισμός των προϊόντων 
τους. 

1) Συντήρηση 
Φορητών Εικόνων,  
2) Ενόργανη Χημική 
Ανάλυση 

1 

22.  

Τεκμηρίωση και μελέτη 
συντήρησης ελληνικής 
φορητής εικόνας 19ου 
αιώνος 

Μαστροθεόδωρος 
Γεώργιος  

Θέμα της προτεινόμενης εργασίας αποτελεί μια ιδιάζουσα ελληνική φορητή 
εικόνα που χρονολογείται στα μέσα του 19ου αιώνος. Το εν λόγω έργο 
χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη χρήση φύλλων χρυσού και την παρουσία 
ζωγραφικών στρωμάτων και λοιπών διακοσμήσεων επί των φύλλων αυτών, 
καθώς και από το γεγονός ότι διασώζει την - επίσης πλούσια διακοσμημένη – 
αυθεντική του κορνίζα. Εν προκειμένω θα μελετηθούν - επί τη βάσει 
σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών – τα υλικά και οι τεχνικές κατασκευής του 
υπ’ όψιν έργου. Επιπλέον, θα καταρτιστεί πλάνο εργασιών συντήρησης και 
θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές επεμβάσεις συντήρησης επί του 
αντικειμένου.  

1) Συντήρηση 
Φορητών Εικόνων,  
2) Συντήρηση Ξύλινων 
Τεχνουργημάτων,  
3) Ενόργανη Χημική 
Ανάλυση 

1 



  
 
 
 

Πίνακας Προτεινόμενων Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών  

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23 
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 6/01-03-2023 

 

Α/Α Τίτλος Θέματος 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Σύντομη Περιγραφή 

(περ. 100 λέξεις) 

Προαπαιτούμενα 

γνωστικά πεδία 

Αριθμός 

Φοιτητών 

 

 

23.  

Μελέτη και τεκμηρίωση της 
κατάστασης διατήρησης 
επιζωγραφισμένης 
μεταβυζαντινής φορητής 
εικόνας 

Μαστροθεόδωρος 
Γεώργιος  

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πτυχιακής εργασίας θα μελετηθεί μια όψιμη 
μεταβυζαντινή φορητή εικόνα που φέρει εκτεταμένες παλαιότερες 
επεμβάσεις. Μέσω μακροσκοπικής παρατήρησης διαφαίνεται ότι οι εν λόγω 
επεμβάσεις καλύπτουν σημαντικά (αλλά απροσδιόριστης έκτασης και 
κατάστασης διατήρησης) τμήματα της αυθεντικής (18ου αιώνος;) 
ζωγραφικής. Με σκοπό τη διάκριση μεταξύ αυθεντικής ζωγραφικής και 
μεταγενέστερων επεμβάσεων, θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής τεκμηρίωση 
και τεχνική εξέταση του έργου. Ακολούθως, θα καταρτιστεί λεπτομερές 
πλάνο εργασιών συντήρησης λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις σύγχρονες τάσεις 
στην αντιμετώπιση επιζωγραφισμένων έργων. 

1) Συντήρηση 
Φορητών Εικόνων,  
2) Συντήρηση Ξύλινων 
Τεχνουργημάτων,  
3) Ενόργανη Χημική 
Ανάλυση 

1 

24.  

Τεκμηρίωση και προτάσεις 
συντήρησης της συλλογής 
επιστημονικών οργάνων  του 
Πειραματικού Σχολείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Παναγιάρης 
Γεώργιος 

Στο πλαίσιο της πτυχιακής θα γίνει καταγραφή/τεκμηρίωση της συλλογής 
επιστημονικών οργάνων  του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 
τα οποία φαίνεται να έχουν καταγραφεί από το 1930. Η συλλογή 
περιλαμβάνει φακούς, μικροσκόπια, ζυγούς αντοχής, γεννήτρια συχνοτήτων, 
συγκοινωνούντα δοχεία, διαπασών, οπτική τράπεζα, κλπ. Θα μελετηθούν οι 
αξίες της συλλογής, θα καθοριστεί το δεοντολογικό πλαίσιο συντήρησής της 
και θα πραγματοποιηθούν σωστικές επεμβάσεις σε όσα κριθεί αναγκαίο. Τα 
όργανα που θα θεωρηθούν ιστορικού ενδιαφέροντος θα τοποθετηθούν στην 
έκθεση του σχολείου με τις κατάλληλες συνθήκες. 

1) Γενικές Αρχές & 
Θεωρία Συντήρησης,  
2) Συντήρηση 
Λαογραφικών 
Συλλογών,   
3) Περιβάλλον 
Μουσείων και 
Προληπτική  
Συντήρηση,  
4) Συντήρηση 
Μεταλλικών 
Αντικειμένων 

1 
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25.  
Προτάσεις συντήρησης 
μεξικάνικου καπέλου 

Πέτρου Μαρία, 
Ράπτη Σταυρούλα 

Το μεξικάνικο καπέλο είναι προϊόν ψαθοπλεκτικής φυτικών υλών 
διακοσμημένο με υφασμάτινα στοιχεία. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά 
στη μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής, την τεκμηρίωση της υφιστάμενης 
κατάστασης και στο σχεδιασμό επεμβάσεων συντήρησης και ανάδειξης του 
αντικειμένου. 

1) Συντήρηση 
Οργανικών Υλικών,  
2) Συντήρηση 
Υφάσματος 

1 

26.  

Μελέτη διαστασιακής 
επαναφοράς ρικνωμένου 
αρχαιολογικού ένυδρου 
ξύλου. 

Πούρνου 
Αναστασία 

Κατά την διαχείριση ένυδρου αρχαιολογικού ξύλου υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου κατά την ανασκαφή, μεταφορά ή/και αποθήκευση, το ξύλο λόγω 
αστοχιών αφυδατώνεται και καταλήγει να ρικνώνεται και να καταρρέει 
δομικά. Μέχρι σήμερα οι δομικές αυτές αλλαγές θεωρούνται αναντίστρεπτες. 
Η παρούσα πτυχιακή θα μελετήσει συγκριτικά μεθόδους που θα 
επιχειρήσουν να επαναφέρουν τη αρχική δομική και διαστασιακή αρτιότητα 
ενός ρικνωμένου αντικείμενου. 
Δοκίμια ένυδρου ξύλου θα τεκμηριωθούν διαστασιακά, μορφολογικά και 
ανατομικά με ηλεκτρονική μικροσκοπία και ποροσιμετρία και θα 
αξιολογηθούν οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Στην συνέχεια θα 
αφυδατωθούν, μη ελεγχόμενα, ώστε να ρικνωθούν, και θα εμποτιστούν σε 
νερό, PEG και άλλα διαλύματα. Τέλος θα αξιολογηθεί το κατά πόσο 
επιτεύχθηκε η επαναφορά των ένυδρων διαστάσεων αλλά και οι πιθανές 
επιπτώσεις των εμποτισμών στο ξύλο. 

1) Συντήρηση 
Ανασκαφικών 
Αντικειμένων,  
2) Συντήρηση 
Οργανικών Υλικών 

1 
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27.  

Μελέτη συντήρησης και 
αποκατάστασης  των ξύλινων 
σταυρών του οικογενειακού 
τάφου της Οικογένειας 
Τρικούπη στο Α’ 
Νεκροταφείο Αθήνας.  

Πούρνου 
Αναστασία 

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών βρίσκεται ο τάφος της οικογένειας Τρικούπη που 
αποτελείται από τέσσερις ξύλινους σταυρούς. Επιθυμία του σπουδαίου 
πολιτικού άνδρα του 19ου αιώνα, Χαρίλαου Τρικούπη ήταν το ταφικό 
μνημείο να είναι λιτό με μοναδικό υλικό κατασκευής το ξύλο. Οι σταυροί 
σήμερα παρουσιάζουν πολύ σημαντικές φθορές από βιοτικούς και 
αβιοτικούς  παράγοντες φθοράς, που προστάζουν την άμεση απομάκρυνση 
τους από το χώρο.  
Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται α) μελέτη συντήρησης των τεσσάρων 
ξύλινων σταυρών ώστε να εκτεθούν σε Μουσείο του Δήμου Αθηναίων και  β) 
μελέτη υλικών, και ειδικότερα τύπων θερμικά και χημικά τροποποιημένου 
ξύλου, για την κατασκευή αντιγράφων των σταυρών που θα τοποθετηθούν 
στο μνημείο και θα διατηρηθούν σε βάθος χρόνου. 

1) Συντήρηση 
Λαογραφικών 
Συλλογών,  
2) Συντήρηση ξύλινων 
Τεχνουργημάτων 

2 

28.  

Προτάσεις συντήρησης 2 
αρχαιολογικών ενάλιων 
σχοινιών από το  Βυζαντινό 
ναυάγιο στον εμπορικό 
λιμένα της Ρόδου 

Ράπτη Σταυρούλα 

Η πτυχιακή αυτή αφορά στις προτάσεις συντήρησης 2 αρχαιολογικών 
ενάλιων σχοινιών που αποκαλύφθηκαν από το Βυζαντινό Ναυάγιο 4 στον 
εμπορικό λιμένα της Ρόδου. Η πρόταση για την επιλογή μεθόδων και υλικών 
συντήρησης που εν δυνάμει θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, θα βασιστεί εν 
μέρει στα αποτελέσματα της μελέτης της κατάστασης διατήρησης που έχει 
πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη πτυχιακή εργασία. Επίσης θα ληφθούν 
υπόψη τα αποτελέσματα δοκιμών σε αταύτιστα σπαράγματα που βρίσκονται 
αποσπασμένα στο δοχείο αποθήκευσης και σε προσομοιωμένα δοκίμια.  Η 
τελική επιλογή θα συνυπολογίσει τα αποτελέσματα των δοκιμών 
προκειμένου να επιλεχθεί η καταλληλότερη αναφορικά με το χρώμα, την 
ευκαμψία και τη μείωση της ευθριπτότητας των σχοινιών. 

Συντήρηση Οργανικών 
Υλικών 

1 
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29.  

Μελέτη και συντήρηση 
κεντήματος που απεικονίζει 
τον Μάρκο Μπότσαρη από 
το Λαογραφικό Μουσείο 
Φθιώτιδος  

Ράπτη Σταυρούλα 

Το αντικείμενο της πτυχιακής είναι ένα κέντημα από το λαογραφικό μουσείο 
Φθιώτιδος το οποίο απεικονίζει τον Μάρκο Μπότσαρη. Αποτελείται από 
ύφασμα, μεταλλικά νήματα και ανθρώπινες τρίχες. Στο πλαίσιο της πτυχιακής 
θα πραγματοποιηθεί η μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής, η τεκμηρίωση 
της υφιστάμενης κατάστασης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των 
επεμβάσεων συντήρησης και ανάδειξης του αντικειμένου. 

Συντήρηση Υφάσματος 1 

30.  

Υλικά και μέθοδοι 
συσκευασίας και μεταφοράς 
ενάλιων αρχαιολογικών 
αντικειμένων 

Ράπτη Σταυρούλα 

Σκοπός της πτυχιακής είναι να εξετάσει και να αξιολογήσει συγκριτικά 
διαφορετικές μεθόδους και υλικά συσκευασίας και μεταφοράς ενάλιων 
αρχαιολογικών αντικειμένων οργανικής και ανόργανης προέλευσης. Τα 
ενδεδειγμένα υλικά και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την προστασία 
ευρημάτων κατά τη μεταφορά τους από τις χερσαίες ανασκαφές δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν σε ενάλια αντικείμενα. Η πτυχιακή θα εξετάσει 
ποικίλα υλικά που θα πρέπει να είναι συμβατά με τη συσκευασία και 
μεταφορά ενάλιων αντικειμένων, να έχουν δηλαδή αρνητική πλευστότητα, 
αλλά ταυτόχρονα να μην προκαλούν χημική αλλοίωση στα υλικά κατασκευής 
των αντικειμένων. 

1)  Συντήρηση 
Ανασκαφικών 
Αντικειμένων,  
2) Συντήρηση 
Οργανικών Υλικών 

1 

31.  

Υλικά, τεχνολογία 
κατασκευής και προτάσεις 
αποκατάστασης έγχρωμου 
ανάγλυφου νεοκλασικού 
διακόσμου: η περίπτωση του 
διακόσμου της οροφής του 
ναού του Αγ. Νικολάου 
Ραγκαβά 

Χατζηγιάννης 
Δημήτρης 

Ο έγχρωμος ανάγλυφος διάκοσμος αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της 
νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, κοσμώντας αρχιτεκτονικά στοιχεία τόσο στο 
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό των μνημείων. Η παρούσα πτυχιακή θα 
διερευνήσει τα υλικά και την τεχνολογία κατασκευής αυτών των 
διακοσμητικών στοιχείων και θα προτείνει τρόπους αποκατάστασής τους, με 
αφορμή τον ανάγλυφο διάκοσμο της οροφής του ναού του Αγ. Νικολάου 
Ραγκαβά.   

Συντήρηση 
Τοιχογραφίας 

2 
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32.  

Μελέτη έγχρωμων Ρωμαϊκών 
επιχρισμάτων από τον 
αρχαιολογικό χώρο της 
Δήλου με σκοπό των 
σχεδιασμό κονιαμάτων και 
ενεμάτων συντήρησης. 

Χατζηγιάννης 
Δημήτρης 

Η μελέτη δειγμάτων από Ρωμαϊκά επιχρίσματα από τη συνοικία του 
Σκαρδανά στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, θα δώσει στοιχεία για τη 
σύσταση των κονιαμάτων και του ζωγραφικού στρώματος, για την τεχνική και 
την τεχνολογία κατασκευής τους και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους 
και θα θέσει τις βάσεις για το σχεδιασμό των κονιαμάτων και των ενεμάτων 
συντήρησης. Βασικό κομμάτι της εργασίας είναι η ταξινόμηση και η 
κατηγοριοποίηση των διαφόρων επιχρισμάτων που συναντώνται στο χώρο. Η 
μελέτη μπορεί να  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οπτική και ηλεκτρονική (SEM-
EDS) μικροσκοπία, ανάλυση με φασματοσκοπικές τεχνικές, ανάλυση με 
περiθλασιμετρία ακτινών Χ (XRD). 

Συντήρηση 
Τοιχογραφίας 

1 ή 2 
(προσαρμόσιμος 

αριθμός) 

33.  

Μελέτη τοιχογραφημάτων 
(γκραφίτι) σε ναούς της 
Καστοριάς. Καταγραφή, 
τεκμηρίωση και ζητήματα 
συντήρησης. 

Χατζηδάκη Μαρία 

Η παρουσία τοιχογραφημάτων (graffiti) σε ναούς είναι ένα φαινόμενο που 
απαντάται συχνά σε όλο τον κόσμο. Η σημασία αυτών των τεκμηρίων έχει 
διαπιστωθεί μέσω πολλών δημοσιεύσεων και η καταγραφή και τεκμηρίωσή 
τους αποτελεί μια  καθοριστική διαδικασία για την περαιτέρω μελέτη και τη 
διατήρησή τους. Η παρούσα εργασία θα πραγματοποιήσει ανασκόπηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας και θα προχωρήσει στην εξέταση και καταγραφή 
τοιχογραφημάτων από ναούς της Καστοριάς, με την άδεια της αρμόδιας 
Εφορείας Αρχαιοτήτων. Στη συνέχεια, τα τοιχογραφήματα θα ταξινομηθούν, 
θα αξιολογηθεί η κατάσταση διατήρησής τους και θα διερευνηθεί το πλαίσιο 
για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξή τους. 

1) Συντήρηση 
Σύγχρονων  
Εικαστικών Έργων 
2) Συντήρηση 
Τοιχογραφίας  

1 



  
 
 
 

Πίνακας Προτεινόμενων Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών  

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23 
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 6/01-03-2023 

 

Α/Α Τίτλος Θέματος 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Σύντομη Περιγραφή 

(περ. 100 λέξεις) 

Προαπαιτούμενα 

γνωστικά πεδία 

Αριθμός 

Φοιτητών 

 

 

34.  

Η συνέντευξη ως 
μεθοδολογικό εργαλείο για 
τη συντήρηση σύγχρονων 
εικαστικών έργων 

Χατζηδάκη Μαρία 

Η συνέντευξη σύγχρονων καλλιτεχνών είναι ένα διεθνώς καθιερωμένο 
εργαλείο για την τεκμηρίωση και συντήρηση των έργων τους. Η παρούσα 
πτυχιακή στοχεύει στη διερεύνηση του πλαισίου, της μεθοδολογίας, των 
ηθικών και πρακτικών περιορισμών των ερευνητικών συνεντεύξεων ως 
εργαλείου στη συντήρηση σύγχρονων εικαστικών έργων. Η εργασία θα κάνει 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, και στο πειραματικό μέρος της θα ληφθούν 
συνεντεύξεις, που θα αποτιμηθούν κριτικά σε σχέση με το Μοντέλο Λήψης 
Αποφάσεων Συντήρησης Σύγχρονων Εικαστικών Έργων. Επιπλέον, θα 
εξετάσει ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ηθικής χρήσης του υλικού των συνεντεύξεων. Τέλος, οι συνεντεύξεις θα 
αποτελέσουν τη βάση για τη συγκρότηση ενός αρχείου για περαιτέρω 
ερευνητική χρήση. 

Συντήρηση Σύγχρονων  
Εικαστικών Έργων 

1-2 

35.  

Εφαρμογές υπέρυθρης 
θερμογραφίας για την 
τεκμηρίωση της παθολογίας 
σε σύγχρονες δημόσιες 
τοιχογραφίες και έργα street 
art 

Χατζηδάκη Μαρία 

Τα έργα στο δημόσιο χώρο, όπως οι δημόσιες τοιχογραφίες και τα έργα street 
art, συχνά εμφανίζουν ασυνέχειες, όπως αποσπάσεις, κενά, αποσαθρώσεις 
κ.ά., που αποτελούν εστίες αποδόμησης της συνοχής τους και επιταχύνουν 
δραματικά τη φθορά τους. Η παρούσα εργασία σκοπεύει στη διερεύνηση 
αυτής της παθολογίας με ενεργητικό και παθητικό θερμογραφικό έλέγχο, σε 
κατάλληλα προετοιμασμένα δοκίμια και σε έργα στο δημόσιο χώρο.  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 και συνδέονται με αυτή την ειδική 
παθολογία των σύγχρονων εικαστικών έργων. 

1) Συντήρηση 
Τοιχογραφίας 
2) Συντήρηση 
Σύγχρονων  
Εικαστικών Έργων 

1 
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36.  

Εφαρμογή της υπέρυθρης 
θερμογραφίας για την 
τεκμηρίωση της κατάστασης 
διατήρησης υποστηριγμάτων 
αποσπασμένων 
τοιχογραφιών από σύνθετα 
υλικά (composite materials) 

Χατζηδάκη Μαρία 

Τα υποστηρίγματα αποσπασμένων τοιχογραφιών από σύνθετα υλικά 
εφαρμόζονται από τη δεκαετία του 1950. Λόγω της σύστασης και διάταξής 
τους η ασφαλής διαπίστωση της κατάστασης διατήρησής τους δεν είναι 
εύκολα δυνατή. Η παρούσα πτυχιακή θα εξετάσει τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής της παθητικής και ενεργητικής θερμογραφίας σε δοκίμια και σε 
τοιχογραφίες σε σύνθετα υποστηρίγματα, τόσο για τη διαπίστωση 
περιπτώσεων ενδογενών αστοχιών της εφαρμογής τους όσο και περιπτώσεων 
αποσπάσεων λόγω καταπονήσεων. Σκοπός της θα είναι η δημιουργία μιας 
διαγνωστικής μεθοδολογίας για την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης 
των σύνθετων υποστηριγμάτων αποσπασμένων τοιχογραφιών, που θα είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για τον προληπτικό έλεγχο και τη χαρτογράφηση 
αστοχιών για τον έλεγχο ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων. 

Συντήρηση 
Τοιχογραφίας 

1-2 
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37.  
Συνδετικά υλικά για την 
αισθητική αποκατάσταση 
τοιχογραφιών.  

Χατζηδάκη Μαρία 

Η χρωματική αποκατάσταση των τοιχογραφιών είναι μια επέμβαση που 
πλέον εφαρμόζεται σπάνια και με φειδώ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
επιλέγονται με κριτήρια που αφορούν στο είδος, τα υλικά και την κατάσταση 
διατήρηση του έργου, τις οπτικές και φυσικοχημικές ιδιότητες του υλικού και 
τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται στο χρόνο. Η παρούσα πτυχιακή 
εργασία θα εξετάσει και θα συγκρίνει παραδοσιακά και σύγχρονα υλικά για 
χρωματική συμπλήρωση, όπως το αραβικό κόμμι, το γλύσχρασμα 
φραγκοσυκιάς, τα ξηρά παστελ, το poly(2-ethyl-2-oxazoline), και η ακρυλική 
διασπορά Hydroground. Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση και συγκριτική 
αξιολόγησή τους κατά την προετοιμασία, πριν και μετά την εφαρμογή τους, 
ώστε να διευκολυνθεί, κατά περίπτωση, η επιλογή του κατάλληλου υλικού. 

Συντήρηση 
Τοιχογραφίας 

1 

38.  

Δημιουργία νέου 
υποστηρίγματος για 
αποσπασμένα έργα street 
art.  

Χατζηδάκη Μαρία 

 
Η απόσπαση έργων street art είναι μια πρακτική που έρχεται σε 
αντίθεση με το σκοπό και τη λειτουργία τους στο δημόσιο χώρο. 

Ωστόσο, κάτω από ειδικές συνθήκες τα έργα αυτά μπορεί να αποσπαστούν 
και να χρειαστεί να μεταφερθούν σε νέο υποστήριγμα. Η παρούσα πτυχιακή 
θα εξετάσει το ιστορικό και ηθικό πλαίσιο της απόσπασης έργων street art, 
τις τεχνικές ιδιαιτερότητές και περιορισμούς και τα υλικά και συστήματα που 
μπορεί χρησιμοποιηθούν. Επίσης, θα γίνει εφαρμογή νέων υποστηριγμάτων 
με σύγχρονα υλικά όπως ινοπλισμένο τρισδιάστατο υαλούφασμα και 
αφρώδη πολυμερή σε δοκίμια τα οποία θα αξιολογηθούν με κριτήρια όπως η 
αναστρεψιμότητα της μεθόδου, προσαρμογή στις διαστάσεις και το σχήμα 
του έργου, το βάρος, η ευκολία μεταφοράς, το κόστος, η δυνατότητα 
επανένταξης στο χώρο και η σχέση με τις αισθητικές αξίες του έργου. 

1) Συντήρηση 
Τοιχογραφίας 
2) Συντήρηση 
Σύγχρονων  
Εικαστικών Έργων 

1-2 



  
 
 
 

Πίνακας Προτεινόμενων Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών  

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23 
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Αρ. Απόφασης Συνέλευσης Τμήματος: 6/01-03-2023 

 

Α/Α Τίτλος Θέματος 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Σύντομη Περιγραφή 

(περ. 100 λέξεις) 

Προαπαιτούμενα 

γνωστικά πεδία 

Αριθμός 

Φοιτητών 

 

 

39.  

Διαχείριση υλικού 
τεκμηρίωσης της 
κατάστασης διατήρησης 
σύγχρονων τοιχογραφιών 
στο πλαίσιο του έργου 
University Wall Art (UWA) 
του ΠαΔΑ 

Χατζηδάκη Μαρία 

Tο έργο University Wall Art (UWA) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
ξεκίνησε το 2020 με στόχο τη δημιουργία τοιχογραφιών και έργων street art 
στους χώρους του Πανεπιστημίου.  Παράλληλα με το έργο πραγματοποιείται 
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 

1-2 

40.  

Αποσαφήνιση των 
επεμβάσεων συντήρησης 
στην ψηφιδωτή εικόνα της 
Παμμακαρίστου μέσω 
μακροσκοπικής 
παρατήρησης και 
φυσικοχημικών αναλύσεων 

Χλουβεράκη 
Στεφανία  

Η ψηφιδωτή εικόνα της Παμμακαρίστου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, χρονολογείται στο πρώτο τέταρτο του 12ου αιώνα και 
έχει επιδεχτεί πλήθος επεμβάσεων τόσο ιστορικών όσο και νεότερων. Η 
παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ταξινόμηση και το χαρακτηρισμό των 
υλικών συντήρησης και αποκατάστασης με σκοπό την αποσαφήνιση των 
επεμβάσεων σε ότι αφορά το είδος, την έκταση τους και την ιστορικότητας 
τους.  
Για το χαρακτηρισμό των υλικών θα πραγματοποιηθεί μελέτη επιλεγμένων 
δειγμάτων με οπτική μικροσκοπία και αναλυτικές τεχνικές όπως SEM-EDS, 
XRD και FTIR. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα συμβάλουν στην 
κατανόηση της ιστορίας και της παθολογίας του έργου και στη διαμόρφωση 
των προτάσεων αποκατάστασης του.  

1) Συντήρηση 
Ψηφιδωτού,  
2) Συντήρηση 
Οργανικών Υλικών, 
3) Ενόργανη Χημική 
Ανάλυση 
 

1 
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41.  

Η φθορά των υλικών ως 
εκφραστικό μέσο στη 
σύγχρονη εικαστική 
δημιουργία (1950 - σήμερα). 
Διερεύνηση περιπτώσεων 
και ο ρόλος της συντήρησης 
έργων τέχνης 

Χούλης Κώστας, 
Καραμπίνης 
Λεωνίδας 

Αποτελεί γεγονός ότι πολλοί σύγχρονοι καλλιτέχνες έχουν εισαγάγει τη 
φθορά των υλικών ως εικαστικό και εκφραστικό μέσο στην εργασία τους. 
Αυτό αλλάζει σε μεγάλο βαθμό την αντίληψη για τον ρόλο της συντήρησης 
και των συντηρητών στις επόμενες δεκαετίες. Για την έγκαιρη αντιμετώπιση 
της κατάστασης,  από την οπτική γωνία της συντήρησης έργων τέχνης, είναι 
απαραίτητη η διερεύνηση του σύγχρονου καλλιτεχνικού χώρου, η καταγραφή 
από τους συντηρητές ειδικών χαρακτηριστικών περιπτώσεων και εν συνεχεία 
η εις βάθος μελέτη τους. Από την επεξεργασία του καταγεγραμμένου υλικού 
θα διαμορφωθεί ένα νέο πρωτόκολλο συντήρησης έργων τέχνης που θα 
περιλαμβάνει «τη συντήρηση της φθοράς». Η αλλαγή στην αντίληψη της 
συντήρησης έργων τέχνης και η καινοτομία στο χώρο είναι προφανής. 

1) Ζωγραφική: Υλικά 
και Τεχνικές,  
2) Συντήρηση 
Σύγχρονων Εικαστικών 
Έργων,  
3) Συντήρηση  
Βιβλιακών  - 
Αρχειακών Συλλογών 

1-2 

 


