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1.ΔΗΑΓΩΓΖ
Απφ ηελ αξρή ηεο Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο φηαλ νη αλάγθεο θαη νη ρξήζεηο ελφο θηηξίνπ
έπξεπε λα αιιάμνπλ απαηηνχληαλ θαη ε φιε κεηακφξθσζε ηνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα
παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο επαλάρξεζεο θηηξίσλ κε πξνζζεηηθέο δνκέο. Ζ εηζαγσγή ησλ
πξνζζεθψλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο (κνπζεία, εκπνξηθά θαη πνιηηηζηηθά θέληξα),
ζε ρψξνπο δηέιεπζεο (αεξνδξφκηα, ζηαζκνχο), ζε δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο
θαηνηθίαο θαζψο θαη ζε έλα επξχηεξν αζηηθφ ηνπίν νδεγνχλ ζηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ αζηηθνχ
ηζηνχ. Ζ Δπξψπε ζπγθεθξηκέλα, πηνζεηεί ην θαηλφκελν απηφ κε γξαθεία εμεηδηθεπκέλα ζηελ
επαλάρξεζε θηηξίσλ κε πξνζζήθεο. Πνιιά παξαδείγκαηα πξνζζεθψλ ζπλαληάκε ζε πνιιέο
ρψξεο Γεξκαλία, Βέιγην, Οιιαλδία θ.η.ι. ηηο ρψξεο απηέο ππάξρνπλ θαλνληζκνί νη νπνίνη
πεξηνξίδνπλ ηελ δεκηνπξγία λέσλ θηηξίσλ θαη δίλνπλ θίλεηξα γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ
πθηζηάκελσλ. Απηφ ην ζέκα ζπδεηείηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 21νπ αηψλα θαη ε αλαδήηεζε
ζηξαηεγηθψλ γηα αλαθχθισζε ησλ πθηζηάκελσλ ρψξσλ ζεσξείηαη δεδνκέλε. Σν θαηλφκελν απηφ
είλαη έλα ζχγρξνλν θαη θαίξην δήηεκα γηα ηελ αξρηηεθηνληθή. Πιένλ ε θαηεδάθηζε θαη αλέγεξζε
θαηλνχξγησλ θηηξίσλ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά αθνχ πεξηζζφηεξε αλάπηπμε κπνξεί λα
δνζεί ζηα ήδε ππάξρνλ θηίξηα. Οη πφιεηο αλαδεηνχλ ηξφπνπο αλαβάζκηζεο αιιά θαη
ζπληήξεζεο ηεο ηζηνξηθήο ηνπο εηθφλαο θαη ε δεκηνπξγία ησλ πξνζζεθψλ απηψλ κπνξεί λα
δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπο. Οη πξνζζήθεο πξνθαινχλ ηνλ θφζκν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ
δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν κε απνηέιεζκα νη αλεθκεηάιιεπηνη ρψξνη
λα πεξηνξηζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρψξσλ απηψλ γίλεηαη πιένλ κε ηνπο
πην βηψζηκνπο ηξφπνπο.
Ζ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία πξνζπαζεί λα κειεηήζεη ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ
εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Δπηρεηξεί λα αλαιχζεη ην θαηλφκελν απηφ κέζα
απφ θάπνηα παξαδείγκαηα θαη λα δηδάμεη ηελ αμία ηεο επαλάρξεζεο θηηξίσλ κε πξνζζήθεο έηζη
ψζηε λα πξνθχςνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά ελαχζκαηα
γηα ηνλ ζρεδηαζκφ. Ο φξνο πξνζζήθε αλαιχεηαη σο ε ηνπνζέηεζε επηπιένλ ζηνηρείνπ πάλσ ζε
θάηη. Σν ξήκα πξνζζέησ νξίδεηαη κε ηα ζπλψλπκα ζπκπιεξψλσ, επαπμάλσ, εκπινπηίδσ.
Τπάξρνπλ ηξείο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο νκαδνπνηνχληαη ηα παξαδείγκαηα ησλ πξνζζεθψλ.
Πποζθήκη ζε ςπάπσον κηίπιο
Απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο φηαλ νη αλάγθεο θαη νη ρξήζεηο ελφο θηηξίνπ
έπξεπε λα αιιάμνπλ απαηηνχληαλ θαη ε φιε κεηακφξθσζε ηνπ θηηξίνπ. Οη παξεκβάζεηο πνπ
έπξεπε λα γίλνπλ ζε ππάξρνπζεο θηηξηαθέο δνκέο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηζηνξηθά κλεκεία
θαη πεξηβάιινληα. θνπφο ηνπ αξρηηέθηνλα είλαη ε έληαμε απηήο ηεο λέαο ρεηξνλνκίαο ζε έλα
έληνλα ηαπηνπνηεκέλν ηνπίν. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν αξρηηέθηνλαο ζα ρεηξηζηεί ηελ
κεηακφξθσζε απηή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ αζηηθνχ
ηζηνχ ζην νπνίν βξίζθεηαη. Θίγεη έλλνηεο φπσο ε απφξξηςε ή ε δηαηήξεζε, ε επαλάρξεζε, ε
κεηάιιαμε ή ν ζεβαζκφο ζηελ ηζηνξηθή ηαπηφηεηα θαη ε ζρέζε παιαηνχ/θαηλνχξγηνπ. Ο
αξρηηέθηνλαο ινηπφλ, ν νπνίνο θαιείηαη λα θάλεη κηα πξνζζήθε ζε έλα ππάξρνλ θηίξην ή
κλεκείν, κπνξεί λα επηιέμεη κηα κηκεηηθή γιψζζα γηα λα εληάμεη ηελ πξφηαζε ηνπ, λα δηαηεξήζεη
ηελ δηαρξνληθφηεηα ηεο πξνεγνχκελεο πξφηαζεο ή αληίζεηα λα ζρεδηάζεη έλα απηνηειέο
ππνζχλνιν. ηελ πξνζπάζεηα απηή, έρεη αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο. Ήδε ππάξρεη έλα θηίξην, έλα
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