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Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται σε µεταπτυχιακή (ΕΜΠ) επί διπλώµατι
εργασία της γράφουσας, η οποία σε εκτενέστερη µορφή αποτελεί µέρος της υπό
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε θέµα «Ναύσταθµοι στον Πόρο» [1].
Η µελέτη αυτή πραγµατεύεται το δύσκολο έργο της τεκµηρίωσης και της
αναπαράστασης της αρχικής µορφής του κεντρικού κτηρίου του «Ρωσικού
Ναυστάθµου», το µεγαλύτερο τµήµα του οποίου έχει απολεστεί. Η ιστορική
τεκµηρίωση, η χαρτογράφηση των ιχνών, η λήψη µετρητικών φωτογραφιών, η επί
µακρόν παρακολούθηση του µνηµείου, η συγκριτική µελέτη και έρευνα των
ιστορικών κατασκευών, διεύρυναν σηµαντικά το πεδίο των παρατηρήσεων επί του
µνηµείου ανάγοντας την αποτύπωσή του σε σύνθετη, σφαιρική διαδικασία και το
σχέδιο σε συστηµατικό χάρτη της κωδικοποιηµένης συσσωρευµένης γνώσης για το
µνηµείο. Στην πρόταση στερέωσης – αποκατάστασης θίγονται θέµατα δεοντολογίας
που αφορούν στην αναγκαιότητα, στη σκοπιµότητα και στη συµβατότητα όσον
αφορά στον βαθµό επέµβασης, στο είδος των επεµβάσεων, στον σεβασµό στο
σύστηµα στατικής λειτουργίας και στη νέα χρήση του µνηµείου και του
περιβάλλοντος χώρου. ∆ιερευνώνται οι επιπτώσεις στο µνηµείο και οι δυνατότητες
αντιστάθµισής τους µε τη χρήση συµβατών µε αυτό µεθόδων και υλικών, την
ανάδειξη της διδακτικής αξίας του και το κοινωνικό όφελος της επέµβασης.
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