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Έργα τοπίου 

Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει. 
παραπετάσματα βουνών αρχιπέλαγα γυμνοί γρανίτες....

Γ. Σεφέρης, καλοκαίρι 1936

Επισκέφτηκα το Βελεστίνο, Μάιο του 2019, ψάχνοντας τα υδροβιοτεχνικά το-
πία που το 1992 σχεδίαζα, δημοσιευμένα στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή 
μου Δ.Α. Φατούρο (Σ. Ζαφειρόπουλος, 1998). 
Δεν βρήκα τίποτα. Δεν βρήκα τα νερά, ούτε στην Υπέρεια Κρήνη απ’ όπου η 
πινακίδα ανακήρυξης προστασίας τους (1) μου αποκάλυψε ότι χάθηκαν πριν 
το 1998, ημερομηνία διαμόρφωσης εντούτοις ως λιμναίας της ξηραμένης, 
ήδη τότε (2), έκτασης. Μαζί τους χάθηκαν και οι υδατοδιαδρομές που το 1992 
ανασχεδίαζα, καταπιωμένες τώρα από την άγρια βλάστηση, αδιάβατες (3), 
αυτές που ανάμεσα από νερόμυλους, ντριστέλες, νεροτριβές, κινστέρνες και 
μαντάνια, κατέληγαν τότε στην αποξηραμένη λίμνη της Κάρλας. Η Κάρλα με 
το υδραυλικό και περιβαλλοντικό έργο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων, 1995 και Μελέτης Υδραυλικών Έργων, 1999, ανασυστάθηκε το 2007-13 και 
ξαναγέμισε νερό, όμως τα υδροβιοτεχνικά τοπία του Βελεστίνου στέρεψαν, 
χωρίς φροντίδα για τη δική τους σημασία στην προοπτική αειφόρου, κατά τα 
άλλα στη θεωρία μόνο κυριαρχούσα ελπίδα, ανάπτυξης του τόπου. 

Εισαγωγή
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Επισκέφτηκα τα Μετέωρα, Απρίλιο του 2019. 
Η κατάληψη του κάμπου από την Καλαμπάκα (5) και η κατάκτηση της βλάστη-
σης επεκτατικά προς τα επάνω στους βράχους (6) με εντυπωσίασαν. Αν σε μισό 
περίπου αιώνα (4) το τοπίο, τόσο κατακτητικά ως προς τη δυναμική του μετα-
μορφώνεται, αναλογίζομαι ποια θα είναι τα Μετέωρα, αν συνεχίσουμε να τα 
θαυμάζουμε χωρίς τη μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου που δικαιούνται αλλά και 
χρειάζονται, ως μνημεία της φύσης και του πολιτισμού. 

Έρχεται εύκολα στο νου το ποίημα “Με τον τρόπο του Γ. Σ. …περιδιάβασης 
σε τουριστικούς και αρχαιολογικούς τόπους της μεσοπολεμικής Ελλάδας … να 
εστιάζεται στα αισθήματα αλλοτρίωσης, απραγίας και στασιμότητας, που απο-
δίδουν τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο, το παρελθόν, τους γύρω τους 
αλλά και τον εαυτό τους” (Γ. Σεφέρης, 1972-85).

Θυμήθηκα τα κόκκινα τετράδια του Humphry Repton, 1752-1818, για το πριν 
και το μετά σχεδιασμένου τοπίου. Τον Lancelot Brown,1716-1783, με την 
προσωνυμία του ως Capability Brown, για την επιμονή του στη “δυνατότητα”, 
capability, του χώρου να μετεξελιχθεί σχεδιαστικά (Ι. Τσαλικίδης, Ο. Μπακιρ-
τζή, 2014), την ικανοχωρητικότητα ή φέρουσα ικανότητα, όπως σύγχρονα ανα-
γνωρίζουμε στα έργα τοπίου. 

Και αποφάσισα να ανατρέξω στο αρχείο μου, για το πριν και το μετά, για όσα 
έργα αρχιτεκτονικής τοπίου μελέτησα και μαρτυρούν ίσως φροντίδα, πάντως 
μη περιφρόνηση από φορείς, θεσμούς και πολιτεία, στη φυσική και πολιτισμι-
κή τους αξία. 
Με τρομάζει το μέγεθος, η βουτιά στο χρόνο, στο άγγιγμα της ιστορίας και της 
καλοτακτοποιημένης μνήμης ως προς αυτά.
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Με τρομάζει η απόδοση έργων τέχνης όπως αυτά του τοπίου, μέσω της τεχνο-
λογίας, με τρομάζει ο καταναγκασμός ιεραρχήσεων κατά κατηγορίες, κλίμα-
κες, είδη έργων ή χρονολογικά.
Μήπως να αρχίσω ανάποδα. Από ότι σήμερα έκανα και προς τα πίσω, κατά 
κατηγορίες και κλίμακες όπως κατοικία, αστικός δημόσιος χώρος, αρχιτεκτο-
νική αστικού τοπίου, φυσικός χώρος, τεχνικά έργα και σχεδιασμός τοπίου. 
Συμβατική ταξινόμηση όπως συνήθως ακολουθούσα σε παρουσιάσεις, π.χ. 
εκείνη το 2007 στο Μιλάνο, προσκαλεσμένη στο διεθνές Jo Verdi (Ε. Αθανα-
σιάδου κ.ά, 2020). Γρήγορα μετάνιωσα περνώντας στις ιδιαιτερότητες εκείνες 
που κάνουν την αρχιτεκτονική τοπίου να διαφέρει από την αρχιτεκτονική, 
αλλά και από άλλους κλάδους σχεδιασμού του χώρου, την πολεοδομία, την 
χωροταξία και επέλεξα έτσι κάπως να παρουσιάσω κάποια από τα έργα μου. 

Τα έργα αυτά είναι αυτόνομα και αυτοδύναμα, έργα τοπίου landscape projects 
(ως ολοκληρωμένη μελέτη και εφαρμογή αρχιτεκτονικής τοπίου).
Είναι, υλοποιημένα τα περισσότερα, με δύσκολες και επίπονες μελέτες, γιατί 
συχνά λείπουν υπόβαθρα και πηγές για την πρώτη και απαραίτητη διερευνη-
τική φάση της ανάλυσης τοπίου. Είναι πρωτοποριακά γιατί στις μελέτες αυτές 
συμπληρώνεται ό,τι θεσμοθετημένα ελλιπώς συνήθως ζητείται. 
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Και είναι πρόδρομα μιας δημιουργικά κοινωνικής, οικολογικής, αειφορικής 
αντιμετώπισης του τοπίου, χώρου βιωμάτων και απόλαυσης.
Αυτό επιβεβαιώνεται στα σχέδια και τις τεχνικές εκθέσεις παράδοσης των 
έργων που σήμερα αποτελούν ιστορικά πλέον τεκμήρια. Όσα εξ αυτών δη-
μοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια αρχιτεκτονικής τοπί-
ου και αρχιτεκτονικής, όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία κατά κεφάλαιο, 
συγγραφέα, σειρά στο κείμενο, ξενόγλωσσα, ελληνικά ή και εκτέθηκαν σε 
σχετικές εκθέσεις, τροφοδότησαν τη σύγχρονη τους θεωρητική συζήτηση, 
για τον σχεδιασμό του ξεχασμένου αρχιτεκτονικά χώρου ως το ‘70 γενικότε-
ρα, το ‘74 ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα.

Καλύπτουν προμελέτη, μελέτη οριστική και εφαρμογής, με την ανάλυση 
τοπίου, κεντρική ιδέα, πρόταση, να περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση. 
Καθώς τα έργα είναι συχνά μεγάλα και επιλύονται σε όλες τις κλίμακες από 
1:2000 έως 1:10, πολλά και ιδιαίτερα χειροποίητά μου είναι τα σχέδιά των 
περισσοτέρων εξ αυτών των μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου. Ελάχιστο είναι 
το δείγμα που παρεισφρέει στην εικονογράφηση του βιβλίου. Για τη Δρά-
μα π.χ. η μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου που μόνο αυτή εδώ παρουσιάζεται, 
πληρεί μια ολόκληρη σχεδιοθήκη με εργόχειρα σχέδια 0,90 × 1,26 m. Χωρίς 
τα σχέδια της αρχιτεκτονικής των κτιρίων που μελέτησαν οι αρχιτέκτονες 
συνάδελφοι και χωρίς τις λοιπές συνοδές μελέτες. υδραυλικές, στατικές, οι-
κολογικές κ.ά. 
Κάποτε τα έργα αυτά αποτελούν μέρος ευρύτερου προγράμματος διακε-
κριμένων συνεργασιών με άλλες μελέτες αρχιτεκτονικής κτιριακών έργων, 
πολεοδομικών, χωροταξικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών, λιμενικών, πε-
ριβαλλοντικών κ.ά. Κάποτε ακολουθούν άλλων έργων και αυτό δεν είναι 
ούτε καλό, ούτε εύκολο. Καθώς το τοπίο, υποδομή και εξέλιξη, οφείλει να 
συνσχεδιάζεται στα έργα. Τυπικά καλύπτονται στην ελληνική νομοθεσία 
ως ειδικά αρχιτεκτονικά, περιβαλλοντικά, φυτοτεχνικά, διαμόρφωσης περι-
βάλλοντος χώρου, ειδικά χωροταξικά ή σύμπραξη πού όμως κατ’ ουσία δεν 
είναι. Καθώς αποτελούν ειδική, δική τους, διεθνώς αναγνωρισμένα, κατηγο-
ρία έργων τοπίου.
Είχα την τύχη να συνεργαστώ με σπουδαίους αρχιτέκτονες που χάσαμε ή 
είναι μαζί μας όπως, εκτός από τον δάσκαλό μου Δημήτρη Φατούρο, τον 
Γιώργο Κονταξάκη, τον Ηλία Σκρουμπέλο, τους Δημήτρη και Σουζάνα Αντω-
νακάκη, Κώστα Μωραΐτη, Αναστάσιο Κωτσιόπουλο και τόσους άλλους νε-
ότερους Έλληνες και ξένους, τον Pierre Wago, την Tina Wik, την Luciana 
Miotto, τον Jean Pierre Muret, Franco Mancuso. Αλλά και άλλων ειδικοτήτων 
μελετητές, όπως τον αείμνηστο επίσης Πανταζή Γεράκη και τόσους άλλους. 
Ακαδημαϊκά και φιλικά με πολύ περισσότερους ακόμη πλούτισα την δική 
μου εμπειρία και γνώσεις.

Η επιλογή αναφέρεται σε διαγωνισμούς, μελέτες και έργα μου του δημόσιου 
χώρου κυρίως και όσα εξ αυτών ρεαλιστικά αντιμετωπίστηκαν, ικανοποιη-
τικά ως προς την μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου. Μπορούμε δηλαδή να δια-
βάσουμε σε αυτά ποιότητες και σχεδιαστικές αξίες παρά την εξέλιξή τους 
έως σήμερα. Είναι και πολλά άλλα ενδιαφέροντα έργα που δεν συμπεριέλα-
βα στον τόμο αυτό όπως π.χ. το Λιοντάρι της Αμφίπολης, το Μουσείο των 
Φιλίππων, το περιβάλλον της ανασκαφής Ανδρόνικου στη Βεργίνα (7, 8), η 
πλατεία Δημαρχείου Νικήτης, το Σέιχ Σου Θεσσαλονίκης, το Κιουπρί Έδεσ-
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σας, η αυλή 41,42 Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης (9), η ΧΕΝ Καλαμαριάς 
(10), πολλά ιδιωτικά όπως π.χ. το σπίτι στη Νικήτη (11), το σπίτι στο Καστρί, 
στη Θέρμη, το Πανόραμα, το Πατρικό Καραμανλή Σερρών, διαμορφώσεις σε 
δώματα όπως, ταράτσα στην Καστέλλα, οικισμοί όπως Marne la Coquette, 
Place des Châtaignés (12) χώροι εστίασης, εμπορίου (13) εργασίας και πολλά 
άλλα.

Επίσης κατά έναν περίεργο τρόπο συλλαμβάνω τον εαυτό μου να δεσμεύε-
ται σε οραματισμούς συγγραφικών έργων που προοιωνίζονται ανεξαρτήτως 
χρόνου. Έτσι συνέβη με τον δεύτερο τόμο, αρχιτεκτονική τοπίου, σχεδιασμός 
αστικών χώρων, 2018, σε σχέση με τον πρώτο τόμο 1992. Στο προηγούμενο 
λοιπόν βιβλίο έλεγα “ελπίζω να γράψω το επόμενο, ώστε να διηγηθώ έργα και 
ημέρες αρχιτεκτονικής τοπίου στο ΑΠΘ και στην αρχιτεκτοπία”. Αρχίζω αντί-
στροφα, παρά το ότι η ακαδημαϊκή υπήρξε πρωτεύουσα για μένα δραστηρι-
ότητα. Αν κάποτε λοιπόν τελειώσω και είμαι ακόμα σε θέση, ίσως προχωρήσω 
σε επόμενο βιβλίο, την ελληνική ιστορία της αρχιτεκτονικής τοπίου στο ΑΠΘ, 
όπως αυτή το δικαιούται καθώς εκεί στον τόπο μας γεννήθηκε και ωρίμασε η 
αρχιτεκτονική τοπίου στην Ελλάδα. 

Δεν ξέρω αν επινόησα το όνομα (14) αρχιτεκτοπία για το atelier του εφαρμο-
σμένου έργου μου, επειδή δηλώνει αυτό που είναι στα ελληνικά ή και επει-
δή βάζει τα τοπία σε γλώσσα του κόσμου μαζί με την αρχιτεκτονική τους ως 
architectopia, όπως επίσης το γραφείο κατοχυρώθηκε, ή γιατί απλά μου άρεσε.
Ξέρω μόνο ότι σε αυτό το πλαίσιο, εκφράστηκα να σχεδιάζω τοπία και να ορα-
ματίζομαι νέα, όπως αυτά πίστευα ότι οφείλουν να είναι. Πλαίσιο, δηλαδή, σκε-
λετός εν εξελίξει, ζωντανός οργανισμός που εύκολα καταστρέφεται, δύσκολα 
δημιουργείται, μόνος του αποτελειώνεται, ατομικά ή συλλογικά απολαμβά-
νουμε, κοινωνικά χρειαζόμαστε και οφείλουμε να απαιτούμε. 

Τα οράματα έχουν ορίζοντα. Το τοπίο είναι ορίζοντας, έλεγε ο δάσκαλος που 
σημάδεψε τη γενιά μας, ώστε η Lisa Diedrich (2009) να μας ονομάζει όσους 
σπουδάσαμε κοντά του, στην ENSP, École Nationale Supérieure de Paysage 
Versailles τη δεκαετία του ’70, γενιά Corajoud (2016). Μαζί του και με τον 
άλλο μεγάλο μας δάσκαλο, τον Simon (2006), μυηθήκαμε στην καλλιέργεια, 
articulture, προσδοκιών της τέχνης του τοπίου. 
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Πώς να ξέρουμε τι κάναμε καλά. Παρακαταθήκη το έργο στις επόμενες γενιές, 
εκείνες θα το κρίνουν, εάν και με όποια εξέλιξη το βρουν ή το χάσουν στον 
πραγματικό χρόνο. 
Για αυτό και αποφάσισα να το μαζέψω κάπου, ώστε μέσα από αναγνώσεις των 
σχεδιασμένων προθέσεων και των μελλοντικών τοπίων να διδασκόμαστε από 
την ιστορία τους. μαθητές, συνάδελφοι και συνεργάτες, παιδιά και εγγόνια, 
εμείς όσο διαρκούμε. 
Ο Χρήστος και τα παιδιά, η Σόνια και ο Νίκος συνεργάστηκαν σε κάποια έργα. 
Τα παιδιά τους όμως (15-19); Σε αυτά ανήκει το τοπίο. 
Γι’ αυτά ίσως γράφω το βιβλίο. 
Τον Δημήτρη και τον Χρήστο Κοντοπίδη 
Tον μικρότερο Χρήστο Τζιμόπουλο. 
Ίσως βρεθούν κάποτε να παίζουν σε πάρκο της γιαγιάς ή να γυρεύουν χαμέ-
νους παραδείσους.
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Το τοπίο και όχι η αρχιτεκτονική, γίνεται μετά το ‘70 πρωταρχικό στην οργά-
νωση του χώρου, του αστικού κατά τον Koolhaas, του χώρου γενικότερα από 
προγενέστερα ήδη, κατά τον J.P. Muret (1987). Οδηγεί σε διαδικασίες ανοιχτές 
στον χρόνο και εξυπακούεται στα έργα τοπίου όροι και όρια χρονικότητας (Μ. 
Τρατσέλα, 2011) όπως ανάδυση, ροή, ποικιλότητα, μετάλλαξη, μεταμόρφωση, 
προσαρμογή. Αναγνωρίζεται ως συνθήκη αρχιτεκτονικής (M. Corajoud, 1978). 
Σχέσεις συνέργειας και διάκρισης μεταξύ αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονι-
κής τοπίου βρίσκονται έκτοτε σε διαρκείς επιστροφοδοσίες (Μ. Ανανιάδου-
Τζημοπούλου, 2011 και 2021).
Το τοπίο είναι μία αναγκαιότητα υποστηρίζει ο J-M Besse. Οι πρακτικές μας 
ως προς αυτό αφορούν αρχιτεκτονική τοπίου, αρχιτεκτονική, άλλους κλάδους 
σχεδιασμού του χώρου και όχι μόνο. Ο αρχιτέκτονας τοπίου, λέει, επιφορτισμέ-
νος από την κοινωνία να μετασχηματίζει το τοπίο, της οφείλει εξηγήσεις για τη 
συμμετοχή της εσωτερικά σε ένα κόσμο που είναι ήδη εκεί, σε εξέλιξη να γίνει, 
με τον οποίο πρέπει να συγκατοικήσει (J-M. Besse, 2018).
Και διακρίνει δύο τύπους δράσης στο τοπίο: πάνω και μαζί, υποστηρίζοντας 
φυσικά το μαζί με το τοπίο “agir avec le paysage”. Σε αυτό το τελευταίο έχει 
υποχρέωση η αρχιτεκτονική τοπίου: η τέχνη του έργου (projet) όπως λέει, εί-
ναι μία τέχνη έμμεσης δράσης που συνίσταται στο να θέτει προοπτικές, διαθε-
σιμότητες προετοιμασίας και αναμονής, διείσδυσης, πρόληψης, ακολουθίας, 
παρατήρησης, συντήρησης και φροντίδας που επιτρέπουν στο τοπίο να με-
ταμορφωθεί με επιμονή σε αυτές τις διαθεσιμότητες. Ο αρχιτέκτονας τοπίου 
δημιουργεί διαθεσιμότητες και αυτό είναι τέχνη, γνώση, ικανότητα, τρόπος του 
να πράττει σε μία έμβια οντότητα που είναι το τοπίο. Με αυτές τις διαθεσιμότη-
τες είναι συχνά δυνατή η συγκράτηση διάσπαρτων δυνάμεων στο τοπίο αλλά 
και η ανάδυση μορφών και δυνάμεων νέων. Το τοπίο είναι συγχρόνως μία συν-
θήκη και μία έκφραση του “γνώθει κατοικείν”.

Το “τοπίον” είναι μικρός τόπος κατά τη γλωσσική του, στα ελληνικά, καταβο-
λή (Σ. Ζαφειρόπουλος, 2020). Όπως ο τόπος, αριστοτελικά ορίζεται περίβλημα 
των σωμάτων που περιορίζει, έτσι και το τοπίο, μικρός τόπος, δεν θα ήταν τίπο-
τα χωρίς τα δρώντα εμπεριεχόμενα σώματα (A. Cauquelin, 2002)
Η αφήγηση είναι πρώτα και ο εντοπισμός της δηλώνεται εντύπωση ανάγνω-
σης. 
“Κάνουμε” τοπίο, χρησιμοποιούμε εργαλεία, καδράρουμε, βάζουμε σε από-
σταση, χρησιμοποιούμε όλες τις γλωσσικές πήγες. Κατά Cauquelin πρόκειται 
για τελειοποίηση συνταιριάσματος ενός πολιτισμικού πρότυπου με το μοναδι-
κό περιεχόμενο μιας πρόσληψης (perception).

Ο δάσκαλός μας Michel Corajoud ισχυριζόταν τη διαδικασία σχεδιασμού του 
τοπίου τέχνη μοναδική που εδράζεται στο προγενέστερο. Και πρώτα στο έδα-
φος. Το έδαφος δεν είναι για τον αρχιτέκτονα τοπίου ό,τι ο τοίχος για τον αρχι-
τέκτονα, συχνά αναλογιζόταν. 
To τοπίο ακόμη και στις μικρότερες κλίμακες μαρτυρά μία γαιοδυναμική. 

1. Κήπος
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Με το έργο αυτό αναδιαμορφώνονται σχέσεις εγκατοίκησης στη φύση, κτιρίου 
στο χώρο και ανθεκτικότητας τοπίου στην αειφόρο προοπτική του. Πρόκειται 
για ανακατασκευή κήπου, ορίων και περιφράξεων, εισόδων και εγκαταστάσε-
ων στον ιδιωτικό και δημόσιο, το στεγασμένο και υπαίθριο ελεύθερο χώρο, 
ανακαινισμένης πρόσφατα τριώροφης οικοδομής του ‘80, με ισόγεια πυλωτή, 
δύο ορόφους και υπόγειο. 
Ανελαστικά δεσμευμένοι ως προς την ένθεση του κτιρίου κουνάμε το τοπίο, όχι 
όμως όπως να ‘ναι, αλλά όπως ο άλλος μεγάλος δάσκαλος μας ο Jaques Simon 
(1991), παλαιότερα ακόμη, μας μάθαινε. “χτίζοντας με τους άλλους, αποκωδι-
κοποιώντας πραγματικότητες, μετατρέποντας τες σε εικόνες προφανείς και ξέ-
χειλες από δυνατές προοπτικές”. 
Μέσα από τις βασικές ιδιαιτερότητες του τοπίου, δυνάμει ισχυρές ακόμη και 
όπου ή όπως διαταραγμένες αποκαλύπτονται, επιχειρούμε να το αναδείξουμε, 
να το αποκαταστήσουμε στην θεωρητικά ενιαία σχέση του, κτίριο, ύπαιθρο, 
ευρύτερο περιβάλλον.

Σε κλίμακες 1:200/100 έως 1:10, με σχέδια ανάλυσης τοπίου, προμελέτης (20), 
οριστικής και μελέτης εφαρμογής (21) ανασυντίθεται:
Το κτίριο στο έδαφος και το έδαφος, η τοπογραφία στο κτίριο.
Οι φυσικές συνέχειες και γειτνιάσεις. πευκοδάσους, δασώδους έκτασης φυλλο-
βόλων και αείφυλλων φυλλωδών, προσανατολισμού, θέας, ορίζοντα και ιδιω-
τικότητας. 
Οι όγκοι στην έκταση, τα ύψη στις επιφάνειες, οι γεωμετρίες στο ανάγλυφο. Οι 
νέες κατασκευές, μορφώσεις και φυτεύσεις στο προγενέστερο και το, πρότε-
ρον κακοποιημένο, τη γη (22-25).

Αποκαθίστανται κακοποιημένες αποτμήσεις εισόδων, κατακρημνίσεις προ-
σβάσεων και κλίμακες, τοιχεία αντιστήριξης (4 m υψομετρικής διαφοράς στο 
ανάγλυφο και 2 m βύθιση κατακόρυφα, της εισόδου κατοικίας, στο όριο της 
προς το δρόμο) (26) 
Ανασύρεται το υπόγειο από τη βύθιση του. 
Εγγράφεται η piloti στον κήπο, κλιμακώνεται η εισδοχή από το δρόμο στο κτί-
ριο, διαβαθμίζεται η φυσική διάχυση, γεφυρώνεται η ζωή στο ύπαιθρο. (26, 27, 
29).
Μορφώνεται νέο ανάγλυφο με βαθμιδωτά επίπεδα που φυσικά οδηγεί μέσα 
στο σπίτι και έξω στο δρόμο (28). Με παρόμοιες εγγραφές, από το ισόγειο 
επίπεδο προς τα έξω, κλιμακωτά αποκλίνουσες πάνω στο φυσικό ανάγλυφο, 
ενοποιείται ο κήπος συνολικά, περνά μέσα στην οικοδομή και όχι μόνο την 
περιβάλλει (29).
Με ελαφρά κατασκευή, μέταλλο και ξύλο (30), διανοίγεται άμεση πρόσβαση 
ανάμεσα σε νέο-δημιουργημένους τόπους: τον στεγασμένο στην piloti και στο 
ανακτημένο όριο, τον υπαίθριο νότια, εποπτείας και φύλαξης στο τοπίο όπου 
σχεδιάζεται πισίνα, κιόσκι, ψησταριά, φούρνος, καθιστικό (32). Οι μετακινήσεις 
παντού γίνονται ελεύθερα (33).

Κήπος ανασύνθεσης

Κατοικία Ειλικρινή, Διαμόρφωση 
υπαίθριου χώρου
Σχεδιασμός: 
Μ. Ανανιάδου-Τζημοπούλου
Τόπος: Πανόραμα Θεσσαλονίκης 
Έκταση: 3.000 τ.μ.
Μελέτη: 2018
Κατασκευή: 2019
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Επιτυγχάνεται κήπος μεγαλύτερος από το πραγματικό του μέγεθος. Οριοθετη-
μένος και απεριόριστος. 
Συγκεκριμένης και ελεύθερης δραστηριότητας ή απόλαυσης και βιωμάτων (34, 
35). του δάσους, του οπωρώνα (36), των εποχών και των ρόδων, των αρωματι-
κών και αρωμάτων, των χρωμάτων και χλόης, του τοπίου και της ζωής (37), της 
οικολογίας και της προσαρμογής, αλήθειας σαν το όνομα του ιδιοκτήτη, μιας 
πραγματικότητας σε εξέλιξη. 
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