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ΚΗΠΩΝ:

ΠΕΡΙΛΗΨH
Οι ιστορικοί κήποι και τα πάρκα, καθώς τοποθετούνται ανάµεσα στην κτιριακή
αρχιτεκτονική και τα φυσικά τοπία, αποτελούν τµήµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
αναδεικνύοντας τα αρχιτεκτονικά µνηµεία που περιβάλλουν και µε τα οποία
αποτελούν ενιαίο σύνολο. Η κηποτεχνία αποτελεί µια από τις αρχαιότερες µορφές
τέχνης που συνδέεται και εκφράζει διαφορετικούς πολιτισµούς και τρόπους ζωής. Αν
και ακολούθησε τη δική της πορεία, ανεξάρτητα από άλλες καλλιτεχνικές εκφράσεις,
επηρεάστηκε ή αποτέλεσε µέρος των εκάστοτε κοινωνικών, πολιτικών και
πολιτιστικών ρευµάτων της εποχής που τη δηµιούργησε. Η αναγνώριση των κήπων
ως στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς συνεπάγεται την αναγνώριση της
ανάγκης διατήρησης και προστασίας τους.
Για την αποκατάσταση ενός ιστορικού κήπου οι ειδικοί επιστήµονες έχουν
στηριχθεί, κατά κύριο λόγο, σε µελέτες και µεθόδους που έχουν δοκιµασθεί για άλλες
κατηγορίες µνηµείων, κυρίως αρχιτεκτονικών κτισµάτων. Τις µεθόδους αυτές έχουν
προσαρµόσει στις ειδικές απαιτήσεις µιας δυναµικής κατασκευής, όπως είναι ο
κήπος, δεδοµένου ότι βασικό δοµικό στοιχείο του κήπου αποτελεί η βλάστηση, που
εξελίσσεται και µεταβάλλεται στο χρόνο.
Τα παραδείγµατα αποκαταστηµένων κήπων µε επιστηµονικά τεκµηριωµένες
τεχνικές αποκατάστασης είναι σε παγκόσµιο επίπεδο λίγα. Γενικά τα κριτήρια και
κυρίως οι τεχνικές αποκατάστασης ιστορικών κήπων βρίσκονται υπό συνεχή
τροποποίηση-ανανέωση. Στην εργασία αυτή, γίνεται µια προσπάθεια σύντοµης
παρουσίασης ορισµένων βασικών αρχών και κριτηρίων της αποκατάστασης ενός
κήπου. Προτείνεται µια µεθοδολογία που προκύπτει από τη σύνθεση τεχνικών και
µεθόδων που έχουν χρησιµοποιηθεί σε διάφορες επιτυχείς επεµβάσεις προστασίας
και αποκατάστασης ευρωπαϊκών ιστορικών κήπων µε σύντοµη αναφορά στην
περίπτωση του Privy Garden στο Hampton Court Palace του Λονδίνου.
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Η αλέα µε τις φτελιές µετά την αποµάκρυνση της ξύλινης πέργκολας το 1720 διατηρήθηκε ως το 1897
(φωτ. 1897).
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