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1.  
Οι ζωγράφοι του Θεσσαλικού 
τοπίου κατά τη περίοδο 1900-
1950 (α΄ μισό 20ου αιώνα). 

Καραμπίνης 
Λεωνίδας 

Στην πτυχιακή εργασία θα μελετηθεί το ιστορικό υπόβαθρο και γενικότερα η 
απεικόνιση του Θεσσαλικού τοπίου από του ζωγράφους της εποχής από τις 
αρχές έως τα μισά του 20ου αιώνα, όπως ενδεικτικά οι  Γεώργιος 
Κοσμαδόπουλος, Δήμος Μπραέσσας, Δημήτρης Γιολδάσης κ.α. Ταυτόχρονα 
θα ερευνηθεί το σύνολο των έργων τους, που ανήκουν σε πινακοθήκες και 
μουσεία της Θεσσαλίας (Λάρισα: Δημοτική Πινακοθήκη, Μουσείο Γ. Ι. 
Κατσίγρα, Καρδίτσα: Δημοτική Πινακοθήκη Τρίκαλα: Δημοτική 
Πινακοθήκη Βόλος: Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο) και θα καταγραφεί 
συστηματικά, ενώ  θα πραγματοποιηθεί  και προσπάθεια ανάλυσης των 
μορφολογικών στοιχείων των έργων αυτών που θα εντοπιστούν. 

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

1 

2.  

Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση 
των σταυρών Ευλογίας ή 
Αγιασμού, προβλήματα 
προσεγγιστικής διαδικασία 
μοντελοποίησης και 
απεικονιστικές τεχνικές. 

Μακρής 
Δημήτριος 

Η πτυχιακή επικεντρώνεται στην τρισδιάστατη ψηφιοποίηση των σταυρών 
Ευλογίας ή Αγιασμού, με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων οι οποίες 
προκύπτουν κατά τη διαδικασία μοντελοποίησης και απεικόνισης τους. Η 
καταγραφή και απεικόνιση των θεμάτων στον ανάγλυφο διάκοσμο των 
προαναφερθέντων σταυρών καθίσταται δύσκολη εξαιτίας της μικρής 
κλίμακας των παραστάσεων τους.  
Κατά την διαδικασία αυτή αντιμετωπίζονται προβλήματα στην προσεγγιστική 
μοντελοποίηση, λόγω της πολυπλοκότητας και των λεπτομερειών τα οποία 
χαρακτηρίζουν τους Σταυρούς. Η πτυχιακή θα αναλύσει αυτά τα προβλήματα 
και θα εξετάσει διάφορες μεθόδους και τεχνικές για την αποτελεσματική 
τρισδιάστατη ψηφιοποίηση τους. Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία 
ενός πλαισίου το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποκατάσταση, 
προστασία,  και ανάδειξη των σπάνιων και ιδιαίτερων αυτών έργων 
μικροτεχνίας. 

Τεκμηρίωση και 
ψηφιακές εφαρμογές 
στην Συντήρηση 

1 

3.  

Μελέτη τεχνικών ταρίχευσης, 
παθολογίας και συντήρησης 
ταριχευμένου ψαριού Piranha 
από το Ζωολογικό Μουσείο 
του ΕΚΠΑ. 

Μαλέα Αικατερίνη 

Στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής θα διερευνηθούν τα υλικά που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την ταρίχευση ενός ψαριού του είδους Piranha που 
ανήκει στις συλλογές του ΕΚΠΑ, και θα εκτιμηθούν οι φθορές που έχει 
υποστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου. Βάσει των πορισμάτων των παραπάνω 
εργασιών θα σχεδιαστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες εργασίες 
συντήρησης με στόχο τη διασφάλιση της αισθητικής, υλικής και δομικής 

1) Συντήρηση 
Οργανικών Υλικών 
2) Γενικές Αρχές & 
Θεωρία Συντήρησης 
3) Επιστήμη Οργανικών 
Υλικών 
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ακεραιότητας του αντικειμένου. 

4.  

Μελέτη, συντήρηση κι 
ανάδειξη σύνθετου ενάλιου 
ανασκαφικού ευρήματος  
από δέρμα και σκοινί. 

Μαλέα Αικατερίνη 
- Ράπτη 
Σταυρούλα 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η μελέτη των υλικών που 
συναπαρτίζουν σύνθετο εύρημα ενάλιας ανασκαφής από τον Εμπορικό 
Λιμένα Ρόδου. Το εν λόγω εύρημα αποτελείται από δέρμα και σκοινί. Στο 
πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης του 
ευρήματος και θα προταθεί κατάλληλο σύστημα έκθεσής τους. 

1) Συντήρηση 
Οργανικών Υλικών 
2) Γενικές Αρχές & 
Θεωρία Συντήρησης 
3) Συντήρηση 
Ανασκαφικών 
Αντικειμένων 

2 

5.  

Το αποτύπωμα του 
Καλλιτέχνη: μελέτη της 
τεχνολογίας ζωγραφικών 
έργων του Βολανάκη με 
απεικονιστικές τεχνικές και 
μη επεμβατικές μεθόδους 
ανάλυσης 

Μπογιατζής 
Σταμάτιος 

Ο Κ. Βολανάκης συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ζωγράφους της 
Ελληνικής ζωγραφικής της Σχολής του Μονάχου κατά το 19ο αιώνα. Ο 
καλλιτέχνης σε πολλά έργα εφαρμόζει ιδιαίτερη μέθοδο ζωγραφικής 
χρησιμοποιώντας συνδυασμό πυκνών και διάφανων χρωματικών στρώσεων 
για την απόδοση έντονης διάστασης, όπως χαρακτηριστικά σε συνθέσεις 
θάλασσας και ουρανού. Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει στόχο την τεκμηρίωση 
και μελέτη της τεχνολογίας ζωγραφικών έργων του Βολανάκη από τη συλλογή 
του Μουσείου Μπενάκη με τη χρήση φωτογραφικών και απεικονιστικών 
μεθόδων (Vis, UV, IR), και μη επεμβατικών αναλυτικών τεχνικών όπως FTIR, 
και XRF. Ο στόχος της μελέτης είναι να διαπιστωθούν ομοιότητες της τεχνικής, 
με βάση τις παραπάνω τεχνικές, που θα μπορούσε να θεωρηθεί το 
«δακτυλικό αποτύπωμα» της τεχνικής του καλλιτέχνη. 

1) Επιστήμη των 
Οργανικών Υλικών 
2) Ενόργανη Χημική 
Ανάλυση 
3) Συντήρηση Έργων 
Ζωγραφικής  
4) Μέθοδοι Διάγνωσης 
μη καταστρεπτικού 
ελέγχου 

1 

6.  

Ανάλυση με φυσικοχημικές 

μεθόδους ανθρωπογενών 

ιζημάτων από τα Νεολιθικά 

στρώματα του σπηλαίου του 

Πανός στο Μαραθώνα. 

Φακορέλλης 
Γιώργος  

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής θα αναλυθούν 10 δείγματα ιζημάτων 
διαφορετικών χρωματισμών από χρονολογημένα με άνθρακα-14 Νεολιθικά 
στρώματα του σπηλαίου με απώτερο στόχο τη διερεύνηση ενδεχόμενης 
διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων συναρτήσει του χρόνου. Για το σκοπό 
αυτό θα γίνουν ορυκτολογικές αναλύσεις με XRD, παρατήρηση στο Οπτικό 
μικροσκόπιο, στο SEM/EDX, FTIR και μέτρηση του pH τους. 

1) Γενική και Ανόργανη 

Χημεία 

2) Επιστήμη Ανόργανων 

Υλικών 

3) Ενόργανη Χημική 

Ανάλυση 

1 
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7.  
Δημιουργία πρότυπου πίνακα 
δοκιμίων τεχνικών 
κατασκευής τοιχογραφιών. 

Χατζηδάκη Μαρία 

Η μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής των τοιχογραφιών είναι από τα πρώτα 
στάδια της εξέτασης για την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησής τους. 
Σκοπός της πτυχιακής εργασίας θα είναι η  κατανόηση των ειδικών 
χαρακτηριστικών τεχνολογίας των τοιχογραφιών μέσω κατάλληλα 
οργανωμένου πίνακα δοκιμίων που θα παρουσιάζει τα υλικά και τις τεχνικές 
κατασκευής τοιχογραφιών, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα βασικών 
τεχνικών εξέτασης, όπως η εξέταση με εφαπτομενικά προσπίπτοντα φωτισμό, 
η μικροσκοπική εξέταση, η εξέταση και η παρουσίαση της στρωματογραφίας. 
Το υλικό αυτό θα οργανωθεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί την  κατανόηση 
των ειδικών χαρακτηριστικών των τεχνικών δημιουργίας τοιχογραφιών 
χρησιμοποιώντας και τα αποτελέσματα της βασικής μεθοδολογίας εξέτασής 
τους και παράλληλα θα μπορεί να υποστηρίξει ευρύτερα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. 

Συντήρηση 
Τοιχογραφίας 

1 

8.  

Μελέτη κονιαμάτων των 
ψηφιδωτών της Οικίας της 
Λίμνης στην Δήλο και 
σχεδιασμός νέων κονιαμάτων 
για την συντήρηση τους. 

Χλουβεράκη 
Στεφανία  

Η Οικία της Λίμνης αποτελεί τυπικό παράδειγμα κατοικίας της Δήλου, κατά το 
2ο αι. π.Χ., που κοσμείται από ψηφιδωτά δάπεδα. Στην παρούσα εργασία θα 
πραγματοποιηθούν: χαρακτηρισμός των κονιαμάτων υποδομής των 
ψηφιδωτών δαπέδων, μελέτη της παθολογίας που αυτά παρουσιάζουν και 
σχεδιασμός κονιαμάτων για την συντήρηση τους. Η μελέτη των υλικών θα 
περιλαμβάνει εργαστηριακές αναλύσεις για το χαρακτηρισμό της σύστασης 
και της δομή τους. Παράλληλα θα μελετηθεί η παθολογία τους βάσει 
μακροσκοπικής παρατήρησης στο πεδίο, διερεύνησης του περιβάλλοντος 
έκθεσης και των δεδομένων που θα προκύψουν από την εργαστηριακή 
μελέτη. Τέλος θα προταθούν συνθέσεις κονιαμάτων για τη συντήρηση τους  
και θα ελεγχθούν ως προς τις φυσικομηχανικές τους ιδιότητες. 

1) Συντήρηση 
Ψηφιδωτού 
2) Συντήρηση Λίθου 
3) Ενόργανη Χημική 
Ανάλυση 

1 

9.  

Η φθορά των υλικών ως 
εκφραστικό μέσο στη 
σύγχρονη εικαστική 
δημιουργία. Διερεύνηση 
περιπτώσεων και οι νέοι  
ρόλοι των συντηρητών έργων 

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 

1) Ζωγραφική: Υλικά και 
Τεχνικές 
2) Χρωματική και 
Μορφολογική 
Αποκατάσταση 
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τέχνης.  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. 

3) Συντήρηση  Βιβλιακών  
- Αρχειακών Συλλογών 
 
 

 


