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 καθένας από μας 
μπορεί να έχει ένα 
κήπο καλλωπιστι-
κό, μικρό ή μεγά-

λο, που συνήθως τον φρο-
ντίζει μόνος του και μόνος 
του τον δημιούργησε, σύμ-
φωνα με τις προσωπικές του 
προτιμήσεις σε φυτά και ως 
προς τη διάταξη των φυτών 
και τη διακόσμηση. Όμως η 
κατασκευή καλλωπιστικού 
κήπου αποτελεί ιδιαίτερο 
τομέα της τέχνης και κά-
ποιοι ειδικεύονται στη λεγό-
μενη αρχιτεκτονική τοπίου 
και κήπων, ενώ ονομαστοί 
κήποι σε διάφορα μέρη του 
κόσμου αποτελούν απολαυ-
στικά έργα τέχνης και θεω-
ρούνται αριστουργήματα.
Ανατρέχοντας στο παρελ-
θόν, κατά τον Μεσαίωνα, 
στην Ευρώπη μέχρι τον 
14ο αι. οι κήποι διαμορφώ-
νονται με τον τύπο hortus 
conclusus (λατιν.), δηλαδή 
κλειστοί, περιτοιχισμένοι 
με υπερυψωμένα τοιχία που 
απομόνωναν τη θέα από 
τους περίοικους ή περαστι-
κούς.

Μεσαιωνικός hortus 
conclusus (μικρογραφία)

Στον τύπο αυτό εντάσσονται 
και οι περίφημοι, παραδει-
σένιοι κήποι των οχυρών 
ανακτόρων Alhambra στη 
Γρανάδα της Ισπανίας από 
την εποχή της αραβικής κα-
τοχής, στολισμένοι με εντυ-
πωσιακά παρτέρια, λίμνες, 

σιντριβάνια, ό,τι έλλειπε 
στους εμίρηδες άραβες στην 
άνυδρη αραβική χερσόνη-
σο, την αρχική κοιτίδα των 
κατακτητών.

Alhambra, Γρανάδα, Ισπανία

Στην εποχή της Αναγέννη-
σης (τέλη 14ου – 15ος – αρχές 
16ου αι.) οι κήποι χαρακτηρί-
ζονται από γεωμετρική διά-
ταξη, με θάμνους περίτεχνα 
κουρεμένους σε γεωμετρικά 
σχήματα, που ζωντανεύει 
μέσα από λαβυρινθώδεις δι-
αδρόμους και υδάτινα παι-
γνίδια.

Palazzo Piccolomini, Τοσκάνη

Τοπίο και κτίριο συλλαμβά-
νονται ως σύνολο, σαν να 
ανήκουν το ένα στο άλλο. 

Εδώ ο άξονας του σπιτιού 
συνεχίζει στη φύση. Ο θεα-
τής που στέκεται έξω βλέπει 
την κατοικία να αναπτύσσε-
ται ως μία εικόνα που ολο-
κληρώνει τη θέα.

Villa D’ Este, Τίβολι, Ιταλία

Κατά τον 17ο αιώνα, κυριαρ-
χεί ο αυστηρός κήπος «αλά 
γαλλικά», σκηνογραφικά 
διαμορφωμένος. Σε αυτή 
τη λογική διαμορφώνονται 
οι εντυπωσιακοί κήποι των 
Βερσαλλιών των γάλλων 
βασιλιάδων. Τέλειες συμμε-
τρίες, που διαμορφώνονται 
ανάμεσα σε μακρούς ίσιους 
διαδρόμους, δενδροστοιχίες 
με πανύψηλα δέντρα, τέλεια 
περιποιημένο γρασίδι, όλα 
με μια οργάνωση που δη-
μιουργεί διαρκείς οπτικές 
ψευδαισθήσεις και παιχνί-
δια χρωμάτων, φωτός και 
σκιάς.

Versailles, Γαλλία

Μέσα στον 18ο αιώνα στην 
Αγγλία δημιουργείται νέος 
τύπος σχεδιασμού κήπων, 
ο λεγόμενος landscape-
garden, που έχει μια τάση 
για πιο ελεύθερη και άγρια 
φύση, ενώ το άλσος έγινε 
προέκταση του περιβάλλο-
ντος χώρου, χωρίς να βρί-
σκεται σε αντίθεση με αυτόν, 
όπως συνέβαινε με το άλ-
σος γαλλικού τύπου. Το νέο 
στυλ, που έγινε γνωστό ως 
αγγλικός κήπος, εφευρέθηκε 
από τους σχεδιαστές τοπί-
ου William Kent και Charles 
Bridgeman.

Landscape garden, Αγγλία

Stourhead Κήπος, 
Νότια Αγγλία
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(από το μεσαίωνα μέχρι το 18ο αιώνα)


