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Η πρακτική της κατοίκησης από την εικόνα της στέγασης του 
πρωτόπλαστου ανθρώπου ως ιδρυτικό σηµείο της αρχιτεκτονικής 
του Εσιέν, έως το Μοντέρνο κίνηµα διέθετε κοινά/όµοια στοιχεία 
προγράµµατος και µεγέθους διότι συνδεόταν άµεσα µε την 
πρωτογενή παραγωγή και καλλιέργεια της γης καθώς και την 
ασφαλή διαβίωση. Οι µετέπειτα εξελίξεις της µαζικής παραγωγής 
επηρέασαν την Αρχιτετονική και την οδήγησαν στην µαζική 
συγκατοίκηση ανθρώπων καθ’ οµοίωση της έντονης συµβίωσης στον 
χώρο εργασίας όπως αυτός διαµορφώθηκε µε την εγκατάσταση της 
µηχανής και της στροφής προς την µαζικότητα. 
 
Η ροπή αυτή συνεπήρε εκτός των άλλων εκφάνσσεων της συνύπαρξης 
και την κατοικία, µε την εµφάνιση της αντιπαροχής και της 
µαζικής ανοικοδόµησης επί των συντριµιών της. Προκλήθηκε 
συνεπώς ανισοσκελής µεγέθυνση της πόλης προς τον κατακόρυφο 
άξονα χωρίς την διευθέτηση κοµβικών ζητηµάτων και χωρίς να 
δοθεί η πρέπουσα σηµασία στο αδόµητο περιβάλλον, στους 
κοινόχρηστους χώρους και φυσικά χωρίς να γίνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για την όδευση και εκτόνωση της δραστικά 
επιταχυνόµενης κατάστασης που διαδραµατιζόταν. 
 
Η Αρχιτεκτονική σηµειακά προσπάθησε να τροφοδοτήσει το κλίµα 
της εποχής µε ευχάριστες αλλά µεµονωµένες παρεµβάσεις, την 
στιγµή που άνθρωποι στιβάζονταν σε κτήρια και όχι θεωρείες, 
την στιγµή που η πόλη ξεχύνονταν στην ύπαιθρο χωρίς πρόγραµµα, 
µέτρο ή έλεγχο. Η έκφραση «λιωµένο βούτυρο» - sprawl 
περιέγραψε κοµβικά το ζήτηµα, αλλά εµφανίστηκε όταν η πόλη 
είχε ήδη πλυµυρίσει από πολυκατοικίες κάθετες και οριζόντιες ( 
επαναλαµβανόµενες τυπικές κατοικίες) οι οποίες ήταν ήδη 
κατακερµατισµένες τόσο ιδιοκτησιακά (κτήριο – κτίριο) όσο και 
προγραµµατικά. 
 
Στον κατακερµατισµό αυτό καλούµαστε σήµερα να δούµε µία νέα 
προοπτική, αναθεωρόντας και θέτωντας επί τάπητος ζητήµατα 
κοινωνικά, εργασιακά, πολιτικά και οικονοµικά, ώστε να 
αποφύγουµε περαιτέρω διάβρωση του ιστού της πόλης. Η µελέτη σε 
µεγαλύτερη κλίµακα, την κλίµακα του υπερµπλοκ κατά τον Aurelli 
είναι µία ενδεδειγµένη πρόταση στα χνάρια των προτάσεων των 
Rossi, Haussman και άλλων στο παρελθόν για την βελτίωση και 
ίαση των συνθηκών συνύπαρξης και διαβίωσης σε δεδοµένο 
περιβάλλον. 
 
Η Αρχιτετονική, δίνεται η εικόνα οτι, πλέον καλείται 
περισσότερο από ποτέ να είναι ρεαλιστική και θεραπευτική επάνω 
σε υπαρκτά προβλήµατα ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης 
και να αναβαθµιστεί το βιωτικό επίπεδο χρησιµοποιώντας ως βάση 
ακόµη και ουτοπικές θεωρήσεις ή καλλιτεχνικές αναζητήσεις όπως 
οι τοµές των κτηρίων του Gordon Matta-Clark. Εφόσον έχει την 
δύναµη να επηρεάσει, είναι στην διάθεση της Αρχιτεκτονικής το 
πως θα επηρεαστεί αλλά προτίστως το πως θα επηρεάσει το 
κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό και εργασιακό υπόβαθρό µας 
προς το καλύτερο δυνατό. 
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