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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ∆ΥΟ (2) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
α. Να αναφέρετε τους λόγους που επιβάλλουν τη στερέωση 

ενός ξύλινου αντικειµένου, καθώς και τις προδιαγραφές 
που πρέπει να πληρούν τα στερεωτικά υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν στη στερέωσή του.  

Μονάδες 15 

β. Να αναφέρετε τα υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί στη 
στερέωση ξύλινων αντικειµένων από το παρελθόν µέχρι 
και σήµερα . 

Μονάδες 10 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

α. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα ξηραινόµενα έλαια που 
έχουν χρησιµοποιηθεί  σε µεγαλύτερη συχνότητα, ως 
συνδετικά στη ζωγραφική µιας ελαιογραφίας .  
Ποιοι παράγοντες επιδρούν στον πολυµερισµό και 
εποµένως στην ξήρανση των χρωµατικών στρωµάτων που 
έχουν ως συνδετικό µέσο κάποιο ξηραινόµενο έλαιο ; 

            Mονάδες 15 
 
β. Να αναφέρετε τους λόγους που έχουν χρησιµοποιηθεί τα 

βερνίκια σε µια ελαιογραφία και να περιγράψετε 
αναλυτικά τις κατηγορίες των βερνικιών αυτών .  

Mονάδες 10 
  

ΘΕΜΑ 3ο 
α. Ποιες φθορές παρουσιάζει το βερνίκι προστασίας µιας 

φορητής εικόνας και πού οφείλονται αυτές ;    

Μονάδες 13 
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β. Σε τι εξυπηρετεί η ύπαρξη των συνδετικών υλικών στη 
ζωγραφική επιφάνεια µιας φορητής εικόνας ; 
Να περιγράψετε αναλυτικά τα συνδετικά υλικά που 
έχουν χρησιµοποιηθεί στη ζωγραφική φορητών εικόνων .  

Μονάδες 12 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

α. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τους παράγοντες φθοράς 
του χαρτιού, καθώς επίσης και τα στάδια του  
µηχανισµού φθοράς του από τους µύκητες . 

Μονάδες 15 
 
β. Τι γνωρίζετε για το στεγνό καθαρισµό του χαρτιού; 

Μονάδες 10 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
     

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΛΟΣ  2ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ   


