
Η Ελλάδα, παράγει 
πολιτισµό. Μέσα από 
το τοπίο… Συµµετέχει 
δίνοντας ηχηρό µήνυµα 
για την κλιµατική αλλαγή 
προτείνοντας το θεµατικό 
µοντέλο κηποτεχνίας για το 
δικό µας περιβάλλον: τον 
«ελληνικό κήπο». Μιλήσαµε 
µε τον Νίκο Θυµάκη, 
γεωπονο - κηποτέχνη µε 
διεθνή εµπειρία, επιτ. 
Προεδρο του ΕΣΕΦΥ, για 
την τάση του «ελληνικού 
κήπου», τολµώντας να 
δώσουµε τον ορισµό και να 
ανοίξουµε τη συζήτηση.

- Τι εννοούµε όταν λέµε ελληνικός κήπος (Hellenic 

Garden).

Ν.Θ.: Είναι µία έννοια «υπό διαµόρφωση» που 

ελπίζουµε σύντοµα να γίνει καθιερωµένη «τάση» 

στην παγκόσµια κηποτεχνία.  Στην πραγµατικότητα, 

πρόκειται για τη σχεδιαστική, κατασκευαστική και 

διαχειριστική καταγραφή και άποψη µικροτοπίων 

της χώρας µας µέσα από φυσικά υλικά και φυτικά 

είδη που χαρακτηρίζουν τοπία περιοχών της 

πατρίδας µας περιγράφοντας πολιτισµό, ιστορία, 

επιστήµη, τέχνη, αγροτική πρακτική…αυτό που 

λέµε «άρωµα Ελλάδας».  Εκτιµώ ότι αυτό είχε στο 

µυαλό του ο πρώτος στην πραγµατικότητα Έλληνας 

Αρχιτέκτονας Τοπίου, ∆ηµήτρης Πικιώνης, όταν 

π[ροσέγγισζε σχεδιαστικά και κατασκευάστικα΄τόσο 

τον περιβάλλοντα χώρο της Ακρόπολης όσο και τον 

Παιδικό Κήπο στη Φιλοθέη. 

- Ποιά είναι η αξία και η θέση του ελληνικού κήπου στη σύγχρονη αρχιτεκτονική 
του Τοπίου.

Ν.Θ.: Με πολύ λίγα λόγια θα έλεγα ότι είναι µία «θεµατική» τάση που αποτελεί 
προέκταση ιστορικών-αρχειακών καταγραφών στο χώρο ή µοντελοποίηση 
εικόνων από την Ελληνική Φύση όπου γης.

- Ποια είναι η επίδραση της τάσης αυτής στη διαχείριση του νερού, της 
λίπανσης και των φροντίδων που χρειάζεται και σύγκριση µε άλλες τάσεις που 
χρησιµοποιούνται σήµερα στην κηποτεχνία.

Ν.Θ.: Με δεδοµένο ότι η αρχή της θεµατικότητας του σπουδαίο Αρχιτέκτονα Τοπίου 
Roberto Burle Marx, στην πραγµατικότητα ο Ελληνικός Κήπος (Hellenic Garden) 
είναι  ένας ΑΕΙΦΟΡΟΣ-ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ κήπος. Χαρακτηριστικότερο 
παράδειγµα όλων, η εφαρµογή του µε την ελληνική συµµετοχή στη Floriade 2012, 
όπου δεν χρειάστηκε να τοποθετηθεί σύστηµα αυτοµάτου ποτίσµατος, αξιοποιήθηκε 
η βροχόπτωση και αξιοποιήθηκε για κοµποστοποίηση και επιτόπου αξιοποίηση 
η απορριπτόµενη (πεσµένα φύλλα, κλαδέµατα κλπ) . Ακόµα και «ξενιτεµένος» 
λοιπόν, αποτελεί λύση για φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση και …παιδευτικό ρόλο! 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΝΤΟΥ - FLORIADE 2012

Ελληνικός κήπος: 
Αξία & προοπτική για παγκόσµια τάση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

- Τι δυνατότητα εφαρµογής έχει σε ιδιωτικούς κήπους ή και πάρκα. Τα πάρκα 
στην χώρα µας έχουν αυτό τον προσανατολισµό και σε τι βαθµό µπορούν να 
βελτιωθούν.

Ν.Θ.: Η δυνατότητα εφαρµογής είναι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ και ειδικά στη χώρα µας όπου 
κατά την προσωπική µου εκτίµηση, κάθε προσέγγιση εξωτερικού χώρου οφείλει να 
δείχνει ελληνικό τοπίο. Ειδικά σε πάρκα  αλλά και σε ξενοδοχειακές µονάδες , 
όπου ο τουρίστας –κακά τα ψέµατα- δεν έρχεται στην Ελλάδα να δει το Μπαλί αλλά 
το δικό µας τοπίο. Μεγάλες ελιές, πλατάνια, αρωµατικά φυτά, χαρουπιές, δρυς, 
αλλά –και γιατί όχι, τον κρητικό –ελληνικό φοίνικα.  Αξίζει να αναφέρουµε , ότι 
στο τελευταίο ΦΕΚ που αφορά διαχείριση έργων πρασίνου , επιβάλλεται  η χρήση 
µεσογειακών ενδεδειγµένων φυτικών ειδών, κάτι που µας δίνει κατά τη γνώµη µου 
θετική κατεύθυνση προς µια αειφόρα ελληνική κηποτεχνία, όπου ο θεµατικός κατά 
περίπτωση «ελληνικός κήπος» (Hellenic garden)  θα αποτελέσει επίκεντρο µίας 
ολόκληρης πολιτικής. 

- Ποιά είναι τα φυτά, δένδρα και θάµνοι που πρέπει να ενταχτούν στον 
ελληνικό κήπο.

Ν.Θ.: Από τα περίπου 6000 είδη που έχει η ελληνική χλωρίδα, υπάρχουν πάρα 
πολλά που ήδη χρησιµοποιούνται και πολλά άλλα που µπορούν να δοκιµαστούν 
και να καθιερωθούν, ανά περιοχή. Εξαιρετική η πρωτοβουλία του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
µε τα 160 τοπικά ΑΓΡΟΕΤΑΚ , που σκοπό είχαν εκτός των άλλων τη δηµιουργία 
πρωτοκόλλων παραγωγής ενδηµικών φυτών για το αστικό πράσινο και την 
κηποτεχνία. Αυτό , εκτός των άλλων, δίνει νέα δυναµική για εξαγωγές φυτικού 
υλικού από Έλληνες παραγωγούς, άρα χρήµα στη χώρα.

- Ποιές άλλες ενέργειες και υλικά χαρακτηρίζουν τον ελληνικό κήπο και τον 
διαφοροποιούν από άλλους.

Ν.Θ.: Ο εκπαιδευτικός ρόλος του Πρασίνου, έχει ένα προαιώνιο και αενάως 
σύγχρονο µήνυµα: αυτό της αειφορίας. Μέσα από το Τοπίο και τα φυτά που 
δίνουν την ανάσα ενός οικοσυστήµατος,  αναπτύσσονται η Ιστορία και ο Μύθος, 
η Καλλιέργεια και η Γαστρονοµία, η Τέχνη και ο Πολιτισµός, η Φιλοσοφία και η 
Τεχνολογία, το µέλλον το ίδιο. Αυτό εκφράζεται µέσα από τον «Ελληνικό κήπο» 
(Hellenic Garden) . Υλικά και φυτά από την Ελληνική Φύση…

- Ποιά η αξία την προώθησης της ιδέας του ελληνικού κήπου και στο εξωτερικό 
και πιο το όφελος για τη χώρα µας.

Ν.Θ.: Η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα έχει να προβάλλει τρία κυρίως πράγµατα: 
τις αρχαιότητές της, το τοπίο της και τα πλούσια αγαθά της. Αυτά , συντιθέµενα, 
µπορούν να αυξήσουν ακόµη περισσότερο το τουριστικό ενδιαφέρον  για την 
πατρίδα µας και να τη βοηθήσουν να ξεπεράσει την οικονοµική κρίση και να γίνουν 
µοχλός ανάπτυξης. Αρκεί να  καταλάβουµε ότι η Ελλάδα είναι ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
χώρα. Μέσα από την κηποτεχνία προβάλλεται η χώρα συνολικά.  Θυµάµαι 
χαρακτηριστικά στην συµµετοχή της Taipei Flora Expo (2010) ότι    αρχικά , είχε 
ονοµαστεί «Ελληνικός Κήπος-χρώµατα , αρώµατα και γεύσεις από την αρχαιότητα 
ως σήµερα».  Κατά τη διάρκεια της παραµονής µου εκεί και της επικοινωνίας µου µε 
τους διοργανωτές και τους άλλους συµµετέχοντες, αναλύοντας τη «φιλοσοφία» του 
κήπου µας και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, συνέβη το εξής: η ∆ιευθύντρια, 
εµφανώς εντυπωσιασµένη από το «πάντρεµα» της φιλοσοφίας µε τα φυτά και την 
ανθρωποκεντρικότητα του κήπου, γύρισε και µου είπε  «δηλαδή κύριε Θυµάκη, θα 
µας δείξετε τον ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΗΠΟ». Έτσι, άλλαξε το όνοµα, το έδωσε ουσιαστικά 
η ίδια, µέσα από την κατανόηση του θέµατος. Αυτό πρεσβεύει ο «Ελληνικός Κήπος» 
(Hellenic GARDEN): το αυθεντικό!

“Παρέα” της Κωνσταντίνας Στάρα. Έλαβε το 1 βραβείο 
στο Japan Garden and Flower Show 2015 (Gardening 
World Cup) στο “Huis Ten Bosch”, Ναγκασάκι.

Από το Βοτανικό Κήπο ∆ήµου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.

Ακόµα και στους θεµατικούς κήπους της Ιεράς 
Θεολογικής Σχολής Χάλκης υπάρχει έντονο το στοιχείο 
του ελληνικού κήπου.

SYNERGIA - HELLENIC GARDEN TEAM. Στη µέση είναι ο Νίκος 
Θυµάκης και από αριστερά προς τα δεξιά είναι οι: Παναγιώτης 

Γκουνίδης, Βέκκος Κορνήλιος, Κανάκη Ματίνα, Γρύλλης Γιάννης, 
Νικολούδης Κώστας και Γιάννης Κτενάκης. Έκθεση FLORIADE 2012.

Προσέγγιση του ελληνικού κήπου στον παγκοσµίου 
εµβέλειας παιδικό κήπο Πικιώνη στη Φιλοθέη, ως 
υπαίθριος εκπαιδευτικός χώρος.
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-Τι ενέργειες γίνονται.

Ν.Θ.: Από το 2003 που πρώτη φορά πήγε η Ελλάδα σε 
έκθεση κηποτεχνίας µε Ελληνικό κήπο (Hellenic garden) 
, ο οποίος µάλιστα διακρίθηκε µε το 3ο βραβείο , έγιναν 
αρκετά πράγµατα – η συµµετοχή της IGM TULLN στην 
Αυστρία (2007), της TAIPEI FLORA EXPO (2010-2011), της 
FLORIADE στην Ολλανδία (2012 µε τη ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-Hellenic 
Garden Team) , που έβαλαν την Ελλάδα στον παγκόσµιο 
χάρτη ανθοκοµίας και κηποτεχνίας, ενώ σηµαντικότατη 
είναι η διάκριση της Αρχιτέκτονος Τοπίου Κωνσταντίνας 
Στάρα µε την 1η θέση στο GARDEN WORLD CUP 2015 
, µε τον ελληνικό κήπο «Παρέα». Μέσα σε όλα , είχαµε 
σχεδιάσει την Εθνική Ελληνική Συµµετοχή στην EXPO 2016 
στην Αττάλεια της Τουρκίας, µέσω του ΕΣΕΦΥ, µε αιγίδα 
από το Υπουργείου Πολιτισµού και την ΚΕ∆Ε, η οποία 
«δουλεύτηκε»σε κάθε επίπεδο από εθελοντική επιστηµονική 
οµάδα 30 περίπου (!) ατόµων για να παρουσιάσει έναν 
«Ελληνικό κήπο» (Hellenic garden) σχετικό µε το θέµα 
«Παιδιά και Λουλούδια». ∆υστυχώς, η µη επαρκώς 
δικαιολογηµένη άρνηση των προξενικών αρχών µας προς 
το ΥΠΕΞ , µας οδήγησε σε µαταίωση της συµµετοχής, την 
ώρα που πάνε εκεί όλοι οι ανταγωνιστές µας. ∆ε σταµατάµε 
όµως, σχεδιάζουµε τα επόµενα βήµατα για το συγκεκριµένο 
Project αλλά και τη διάδοση του «Ελληνικού Κήπου» 
(Hellenic garden) παγκοσµίως. 

Ευχαριστούµε το Νίκο Θυµάκη, γεωπονο - κηποτέχνη 
µε διεθνή εµπειρία, επιτ. Προεδρο του ΕΣΕΦΥ, για το 
φωτογραφικό υλικό και τις κατατοπιστικές απαντήσεις, 
για τον “Ελληνικό Κήπο”, την αξία του στη σύγχρονη 
κηποτεχνία και τις προοπτικές του.

του Γιάννη Γρύλλη M.Sc. Γεωπόνος - www.grilliswaterlilies.gr

Γ.Γ.: Αρχικά, στον Ελληνικό κήπο θα µπορούσαµε να πούµε 
ότι χρησιµοποιούνται φυτά εύκολα στην καλλιέργεια τους, 
προσαρµοσµένα στο δικό µας κλίµα και ανθεκτικά στις ασθένειες. 
Όσο και οι Έλληνες φιλανθείς να αρέσκονται στα εντυπωσιακά φυτά 
και τα όµορφα άνθη, η ιστορία της Ελλάδας αλλά και οι κλιµατικές 
συνθήκες δεν βοήθησαν να εξαπλωθεί ή κουλτούρα της κηπουρικής 
όπως σε άλλες χώρες, όπου οι επαφές µεταξύ τους αλλά και οι 
αποστολές εξερεύνησης στο νέο κόσµο τροφοδοτούσαν συνεχώς µε 
νέα είδη τους ενδιαφερόµενους.

Χρησιµοποιώντας κυρίως ανθεκτικά φυτά µε χαµηλές απαιτήσεις σε 
νερό, κατάλληλα για το δικό µας κλίµα, πετυχαίνουµε εξοικονόµηση 
νερού και βέλτιστη απόδοση των φυτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την καλύτερη ανάπτυξη του φυτού  όλο το έτος. Η επιλογή των 
κατάλληλων φυτών σχετίζεται απόλυτα από τις συνθήκες της κάθε 
περιοχής. 

Παλαιότερα, σε περιοχές που το νερό δεν ήταν άφθονο, γλάστρες 
µε φυτά υπήρχαν µόνο κοντά σε στέρνες. Οι στέρνες αποτελούσαν 
τη λύση για συλλογή βρόχινου νερού, όπως επίσης και η 
χρήση πηγαδιών (είτε για οικιακή είτε για αγροτική χρήση). Στις 
αγροτικές περιοχές κατά καιρούς υπήρχαν και ορισµένα νούφαρα που 
αναπτύσσονταν µέσα στις στέρνες καθώς επίσης και κουνουπόψαρα 
ή χρυσόψαρα που έτρωγαν τις προνύµφες κουνουπιών. Βαµµένοι 
ντενεκέδες που χρησιµοποιούνταν ως γλάστρες φυτεµένοι µε διάφορα 
φυτά όπως οι κάλλες συνόδευαν την στέρνα ή ήταν φυτεµένες στην 
αρχή του καναλιού ποτίσµατος, Σε άλλα µέρη το πότισµα µε τον 
µαστραπά γινόταν σε καθηµερινή βάση στις αυλές των σπιτιών. 

Λιπάσµατα δεν υπήρχαν και τα θρεπτικά στοιχεία περνούσαν στα 
φυτά µέσα από κοπριές. Η ανανέωση του χώµατος και η προσθήκη 
κοπριάς κρίνονταν απαραίτητη για την ενίσχυση των φυτών που δεν 
αναπτύσσονταν καλά. 

Στη βόρεια Ελλάδα όπου οι βροχοπτώσεις είναι αυξηµένες και 
τα δάση έδιναν φιλόχωµα, οδήγησε την ανάπτυξη της καλλιέργειας 
οξύφιλων φυτών, ζηλευτά και περιζήτητα σε όλη την Ελλάδα. 
Βλέπουµε λοιπόν ότι ο Ελληνικός κήπος ανάλογα µε τις συνθήκες, 
προσαρµόζει τη µορφή και τα φυτά που µπορεί να χρησιµοποιηθούν, 
δηµιουργώντας έναν αειφόρο κήπο, που θα διατηρηθεί και θα µείνει 
ζωντανός χωρίς πολύ φροντίδα, χωρίς πολύ πότισµα, αν δεν υπάρχει 
επάρκεια νερού. Θα χρησιµοποιηθούν φυτά κατάλληλα για τα εδάφη 
που θα φτιαχτεί ο κήπος, Επίσης, θα χρησιµοποιηθούν υλικά και 
στοιχεία από την γύρω περιοχή, και δεν θα δοθεί βάση στη βελτίωση 
των συνθηκών (που µπορεί να απέχουν σηµαντικά από αυτές της 
περιοχής). 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι από τους κήπους µε το 
χαµηλότερο ενεργειακό αποτύπωµα και οι πλέον οικολογικοί 
και αειφόροι σε σχέση µε τους άλλους κήπους - στυλ που 
χρησιµοποιούνται σήµερα.

Τέλος προσοµοιάζουµε τον ελληνικό κήπο µε το δεντράκι που 
φύτρωσε πάνω στο βράχο. ∆εν αναπτύχθηκε όσο αυτό που φύτρωσε 
σε γόνιµο χώµα και µε άφθονο νερό, ούτε έγινε µεγάλο και 
εντυπωσιακό. Έµεινε µικρό, πήρε περίεργη µορφή γιατί έπρεπε να 
προσαρµοστεί σε ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά είναι πιο µυρωδάτο, πιο 
ανθεκτικό. Είναι σαν τα νάνα δεντράκια που έχουµε στα βουνά µας, 
και που σε άλλους πολιτισµούς χαίρουν ιδιαίτερης αξίας. Τα µπονσάι!

Ζητήσαµε από τον Γεωπόνο - Κηποτέχνη Γιάννη Γρύλλη την 
άποψη του για τον Ελληνικό Κήπο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΗΝ 
TAIPEI FLORA EXPO.

Ο λόφος της βιοποικιλότητας του ελληνικού κήπου στη FLORIADE 2012.
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Η ΙGΑ και η BUGA είναι εκθέσεις που πραγµατοποιούνται 
στη Γερµανία. Είναι εκθέσεις κηποτεχνίας που γίνονται από 
πόλεις που θέλουν να αναβαθµίσουν τις υποδοµές πρασίνου. 
Η πρώτη είναι διεθνής και πραγµατοποιείται κάθε δεκαετία ενώ 
ανά τρια έτη κατασκευάζεται µία BUGA

Συνήθως -όπως και στην περίπτωση του Ροστόκ το 
2003- διαλέγουν µία υποβαθµισµένη περιοχή που θέλουν 
να αναπλάσουν έχοντας πολλαπλούς στόχους, πολιτικούς 
οικονοµικούς αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς

Στην περίπτωση του Ροστόκ ο σχεδιασµός ήταν να αναπλαστεί 
µια περιοχή και να ζήσει µια πόλη που µετά τον 2ο παγκόσµιο 
πόλεµο από κραταιό λιµάνι της Γερµανίας είχε µείνει µόνο 
µε 150000 κατοίκους. Το πάρκο κατασκευάστηκε σε ελώδη 
περιοχή και στο παλιό  γειτονικό εγκαταλελειµµένο λιµάνι.

  Το πάρκο έδωσε ζωή, κόστισε πολύ λίγο σε σχέση 
µε οτιδήποτε άλλη κατασκευή. Τώρα η περιοχή έχει γίνει 
τουριστικός προορισµός. Έγινε µάλιστα η σύνοδος της G20 
προ τριετίας ενώ το λιµάνι είναι µαρίνα για γιοτ.

Το οικολογικό πάρκο που κατασκευάστηκε είχε φτηνές  
πρώτες ύλες, µε φυσικά  ή επαναχρησιµοποιηµένα υλικά, ώστε 
να µην αλλάξει δραµατικά τον οικότυπο που υπήρχε, µικρό 
κόστος αφού πέρα από τις βασικές υποδοµές, οι περισσότερες 
από φυσικά υλικά και σηµαντικό ποσοστό φυτεύσεων. Έτσι τα 
µονοπάτια ήταν από συµπυκνωµένο χώµα, ξύλο ή και κελύφη  
µυδιών από γειτονική βιοτεχνία κατάψυξης οστράκων

Η έκθεση συνδιοργανώνεται υπό τον σύλλογο κηποτεχνών 
- αντίστοιχο της ΠΕΕΓΕΠ - της Γερµανίας και του ∆ήµου της 
περιοχής. H ένωση αποφασίζει σε ποια πόλη θα γίνεται την 
επόµενη τριετία µε βάση των αναγκών  σε πράσινο και βάζει 
όρους ποιότητας κατασκευής.

 Το µεγαλύτερο τµήµα της αποτελούν οι εθνικοί κήποι οι 
οποίοι παραµένουν στο πάρκο, µε έξοδα των χωρών τους 
διαφηµίζουν το τουριστικό προϊόν τους στους επισκέπτες. Το 
αποτέλεσµα ήταν πολύ όµορφο και η επιτυχία της έκθεσης 
απίστευτη.

Την επισκέφτηκαν 2.600.000 ακόµα µε συνολικό τζίρο 
εισιτηρίου 28000000 εκ. ευρώ    ποσό βεβαίως µικρότερο από 
τις υποδοµές γέφυρες   και κατασκευές που έγιναν. Παράλληλα 
κερδοφόρο είναι όλο το εγχείρηµα λόγο των εµπορικών 
εκθετών καφέ εστιατορίων, δώρων που πουλήθηκαν. Το 
συνολικό site κόστισε 62 εκ. ευρώ (µε το εκθεσιακό κέντρο-
κλειστό γυµναστήριο της πόλης να κοστίζει τα 32 εκ. ευρώ) 
οπότε  πρακτικά 24 εκ. µε καθαρό κέρδος όλα τα υπόλοιπα.

Οι µισοί επισκέπτες δεν ήταν από την Γερµανία. Την 
επισκέφτηκαν 9500 περίπου λεωφορεία και περίπου 500.000 
∆ανοί, Σουηδοί και έγιναν παράλληλα 275 συναντήσεις 
ηµερίδες, συνέδρια, µε σηµαντικό οικονοµικό όφελος για τα 
ξενοδοχεία και τον υπόλοιπο εµπορικό κόσµο της πόλης.

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα πέρα από την κατασκευή είναι 
50 εκ. ευρώ ακαθάριστες πωλήσεις του πρώτου έτους στην 
περιοχή, ενώ 31% ήταν τουρίστες µιας νύχτας. Το Ροστόκ είναι η  
ναυτική πύλη της Γερµανίας στην Βαλτική και στην Σκανδιναβία 
και ένα από τους στόχους ήταν να κρατήσουν µέρος των 
περαστικών που έφευγαν για να πάνε κατευθείαν στο κοντινά 
Βερολίνο. O στόχος του κήπου µας ήταν να προσελκύσει 
επισκέπτες στην χώρο και η διαφήµιση των προϊόντων µας 
όπως Μαστίχα, ελαιόλαδο κτλ που προβάλλονταν  στον 
εσωτερικό χώρο του περιπτέρου   

Σήµερα το πάρκο λειτουργεί µε 10 ευρώ εισιτήριο και έχει 
υψηλή επισκεψιµότητα ενώ γίνονται 250 εκδηλώσεις/ έτος, 
όπως φεστιβάλ θεάτρου, κινηµατογράφο, συναυλίες.

Ο κήπος της Ελλάδας κατασκευή της  εταιρείας ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ 
ΕΠΕ για λογαριασµό του Οργανισµού Προώθησης Εξαγωγών  
και σχεδιασµό οµάδας της Γεωπονικής (εργαστήριο 
Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου) και, πήρε το Χάλκινο 
βραβείο. Με χρυσό την Σ. Αραβία και Αργυρό στην Ιαπωνία. 
Είναι η µεγαλύτερη διάκριση που έχει η ελληνική κηποτεχνία 
στο εξωτερικό

Η µικρή ιστορία της IGA
του Κώστα Τάτση, M.Sc. Γεωπόνος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
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Ο Ελληνικός κήπος και ιδιαίτερα ο 
ιδιωτικός, γνώρισε τεράστια ανάπτυξη την 
περίοδο 1980-2005 και πριν από την 
οικονοµική κρίση. Η επίπλαστη ευµάρεια 
που προκάλεσε και την ανάπτυξη της 
τριτογενούς παραγωγής στην χώρα µας είχε 
σαν επακόλουθο και την µεγιστοποίηση της 
οικοδοµικής δραστηριότητος, προέκταση και 
επόµενο της οποίας είναι και η συνολική 
κηποτεχνική δραστηριότητα. Η εµπορία 
φυτών γιγαντώνεται κυρίως µε τις 
εισαγωγές νέων  και τεραστίου µεγέθους 
φυτών αλλά και µε την βελτίωση της 
εγχώριας παραγωγής, επεκτείνεται  η 
τεχνογνωσία µε την χρήση νέων µεθόδων 
και υλικών υποδοµής (βελτιωτικά εδάφους 
και λιπάσµατα, εξελιγµένοι  χλοοτάπητες, 
αυτόµατη άρδευση, σύγχρονα µηχανήµατα 
συντηρήσεως, σωστός  φωτισµός  κλπ). 
Γενικά ο ιδιωτικός κήπος έχει εισέλθει σε 
µια αναγεννητική περίοδο από απόψεως 
ποσοτήτων και τεχνικής βελτιώσεως. 
Επιµένω στην έννοια του ιδιωτικού κήπου 
δεδοµένου ότι ο δηµόσιος χώρος δεν έχει 
να παρουσιάσει αντίστοιχη ποσοτική εξέλιξη 
πλην των Ολυµπιακών έργων που όµως λόγω 
ανυπαρξίας ορθολογικής διαχειρίσεως και  
συντηρήσεως σχεδόν έσβησαν  µαζί µε το 
αποτύπωµα τους στο συνολικά κηποτεχνικό 
γίγνεσθαι. Βεβαίως το γιγαντιαίο και 
σηµαντικότατο έργο του Ιδρύµατος Σ 
.Νιάρχου στο Φάληρο δεν µπορεί  να 
εκτιµηθεί ακόµη  στην συνολική αποτίµηση 
του δεδοµένου ότι δεν έχει αποπερατωθεί 
αλλά προδικάζει θετικά µε  την εντυπωσιακή 
παρουσία του. Η διαµόρφωση της Αττικής 
Οδού που απετέλεσε σηµαντικό έργο 
πρασίνου για την πρωτεύουσα σε συνδυασµό 
µε την διαµόρφωση των ελευθέρων χώρων 
του αεροδροµίου  καθώς και η διαµόρφωση 
της παραλίας Θεσσαλονίκης που είναι 
ένα σύνθετο έργο αρχιτεκτονικής τοπίου  
ξεφεύγουν  από τα όρια του κήπου και 
αποτελούν ιδιαίτερης µορφής έργα.

Η οικονοµική και επιχειρηµατική αυτή 
δραστηριότητα όµως δεν είχε και ανάλογα 
εξελικτικά στοιχεία τόσο  στην µελέτη και 
εφαρµογή νέων σχεδιαστικών απόψεων 

όσον και στην αξιοποίηση  στοιχείων της 
ελληνικής παραδόσεως και του φυσικού 
τοπίου. Ο σµιλεµένος από τη Φύση βράχος, η 
κλασσική κυκλαδίτικη ξερολιθιά, ο γυµνός και 
ακατέργαστος κορµός, το τρεχούµενο νερό, η 
φυσική πλάκα, τα χαρακτηριστικά στοιχεία της 
αγροτικής ζωής του περασµένου αιώνα (πλην 
των  βιοµηχανικά παραγοµένων πιθαριών)  
δεν αξιοποιήθηκαν από την σχεδίαση και την 
έµπνευση των νεότερων κηποτεχνών έστω 
και αν είχαν πλέον και πρόσθετη επιµόρφωση 
σε ειδικές σχολές της αλλοδαπής ώστε 
να προσδώσουν εθνικά γνωρίσµατα στην 
δηµιουργία. Χαρακτηριστικό στοιχείο 
αποτελεί η κηποτεχνική δραστηριότητα  στις 
µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες όπου 
επαναλαµβάνεται η  τυπολογία ιδίων µορφών 
και η χρήση παροµοίων φυτών εύκολης 
συντηρήσεως και εντυπωσιακής παρουσίας.

Η τελική συνέπεια όλων αυτών ήταν η 
κατασκευή µεγάλων και πολυδάπανων 
κατασκευών χωρίς µεγάλη φαντασία και 
οραµατισµό, χωρίς την καθοριστική επίδραση 
του ελληνικού τοπίου και την προσαρµογή 
τους στα εδαφοκλιµατικά, κοινωνικά  και 
παραδοσιακά δεδοµένα µιας περιοχής. 
Χωρίς αµφιβολία υπάρχει και ο εν πολλοίς 
δικαιολογηµένος αντίλογος που αναφέρεται 
στην  ανάγκη προσαρµογής των σχεδίων του 
κηποτέχνη   στις απαιτήσεις του ιδιοκτήτου, 
στην εσώτερη προσπάθεια του τελευταίου  
για επίδειξη πλούτου µέσω εντυπωσιακών 
κατασκευών ή χρήσεως ακριβών φυτών και 
υλικών, στην επιβολή µιµητικών προτάσεων  
λόγω ελλιπούς παιδείας για την διαµόρφωση 
πρωτοτύπων λύσεων, η συνήθως περιορισµένη 
επιφάνεια του κήπου αλλά και η ζητούµενη  
προτεραιότητα αναγκαίων κατασκευών 
από τον  ιδιοκτήτη (πισίνα, συνύπαρξη και 
φιλοξενία ζώων κλπ) Στην ψυχολογία αυτή 
προστίθεται ακόµη ένα χαρακτηριστικό 
στοιχείο. Οι πλείστοι των νεοαστών των 
µεγάλων πόλεων της περιόδου αυτής 
κατάγονται από  µικρότερες πόλεις ή χωριά και 
επιβάλλουν ή αποκλείουν από τον σχεδιασµό 
βιώµατα ή  στοιχεία που αναφέρονται ή 
ενθυµίζουν τον τόπο καταγωγής των.  Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων ο µελετητής 

του κήπου περιορίζεται σε  καταγραφή 
κι των απόψεων του ιδιοκτήτη χωρίς να 
συµβάλλει µε νέες απόψεις και προτάσεις 
στην σύλληψη του κηποτεχνικού σχεδίου. 

Η ιστορική ακρίβεια απαιτεί την 
αναφορά της εµφανίσεως και αναπτύξεως 
στη χρονική αυτή περίοδο και της µορφής 
των οροφόκηπων ή ταρατσόκηπων, που 
καθίσταται πλέον πραγµατικότητα λόγω 
της ελλείψεως διαθεσίµων χώρων και  της  
καθ` ύψος επεκτάσεως των συγχρόνων 
πόλεων. Συγχρόνως αναπτύσσεται και 
η  παραλλαγή  αυτών µε την µορφή των 
καθέτων κήπων (πρασίνων τοίχων) που 
πέραν των άλλων συµβάλλουν στην 
γενικότερη αστική διακόσµηση αλλά και 
στην βελτίωση των κλιµατικών συνθηκών 
της σύγχρονης πόλης.

του Γιάννη Σπαντιδάκη

Ελληνικός
Κήπος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Χωρίς αµφιβολία και µέσα από αυτή 
την µακρόχρονη ζύµωση ελπίζουµε ότι θα 
προκύψουν νεώτερα στοιχεία εξελίξεως 
αφού περάσει η µνηµονιακή καταιγίδα 
και ορθοποδήσοµε οικονοµικά και 
παραγωγικά. Καθοριστική εξέλιξη θα είναι 
το ξεκαθάρισµα της κηποτεχνικής αγοράς 
από όλα τα ευκαιριακά πρόσωπα που 
προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν χωρίς 
την απαιτούµενη γνώση, την εµπειρία, την  
ευαισθησία και τον εξοπλισµό. Η λαϊκίστικη  
διάδοση της κηποτεχνικής ιδέας  σε µορφή 
συνταγών από τα πάσης φύσεως µέσα 
γνώσεως και πληροφορίας πρέπει να 
εκλείψει και να αντικατασταθεί από µια 
βελτιωµένη εκπαίδευση των επαγγελµατιών 
σε βάθος µε σκοπό να οδηγήσει στην 
ενσυνείδητη αξιοποίηση των στοιχείων 

της ελληνικής Φύσεως ώστε ο κήπος να 
αποκτήσει την τοπική προσωπικότητα του 
και ο σχεδιασµός ελληνικό χαρακτήρα. 
Σε αυτό θα συµβάλλει η εκτεταµένη 
χρήση των τοπικών φυτικών ειδών που 
κακώς έχουν ονοµασθεί  Ελληνικά φυτά 
αντί του ορθού Μεσογειακά. Η πλούσια 
συµµετοχή µικρών θάµνων, αρωµατικών 
φρυγάνων  και ανθοφόρων βολβών της 
τοπικής χλωρίδας  µπορεί να καθορίσει την 
µορφή του νέου ελληνικού κήπου και να 
δώσει ουσιαστική  ώθηση στην φυτωριακή 
παραγωγή. 

Ιδιαίτερη και πρωταρχική σηµασία έχει 
η αλλαγή της νοοτροπίας του Έλληνα 
ώστε να αντιµετωπίσει το Φυτό και 
τον Κήπο ως ιδιάζουσες υποστάσεις µε 

προσωπικότητα και ανάγκες και όχι σαν 
αντικείµενο ιδιοκτησίας και προσωπικής 
επιδείξεως. Η εκτίµηση και αξιολόγηση 
των φυτών θα καταλήξουν στην βελτίωση 
και δηµιουργία ενός  κήπου µε ελληνικά 
χαρακτηριστικά όπου θα λειτουργούν οι 
πέντε αισθήσεις σε ένα λειτουργικό και 
αειφόρο περιβάλλον σωστής διαχειρίσεως.

Η ευθύνη των Ελλήνων κηποτεχνών στο 
σηµείο αυτό είναι πολύ µεγάλη και θα πρέπει 
ταυτόχρονα µε την επιτυχή άσκηση του 
επαγγέλµατος τους να προσανατολίζονται 
στην συνεχή βελτίωση τους µε την 
αναζήτηση νέων και πρωτοτύπων λύσεων 
πράγµα που σηµαίνει αέναη δραστηριότητα 
στην απόκτηση νέων γνώσεων και 
εµπειριών.

Ευχαριστούµε θερµά τον κ. Γιάννη Σπαντιδάκη για το κείµενο 
και τις φωτογραφίες που ευγενικά µας παραχώρησε.
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