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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Έπειτα από την παρότρυνση της καθηγήτριας μου Δρ Βασαρμιδάκη Μαρίας που 

την ευχαριστώ ιδιαίτερα γι’ αυτό, επέλεξα ως θέμα για την πτυχιακή εργασία       « ΤΑ 

ΙΘΑΓΕΝΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ ». 

Ο λόγος που βρήκα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό είναι ότι ήρθα για πρώτη φορά 

σε επαφή-τριβή με ένα πολύ ωραίο και ταυτόχρονα ιδιαίτερο τομέα του κλάδου μας, την 

Αρχιτεκτονική Τοπίου ή Κηποτεχνία. 

Σκοπός μας, η δημιουργία ενός εγχειριδίου που θα αναδείξει και θα διαδόσει τη 

χρήση των φυτών στην κηποτεχνία, που πολλοί τα έχουν υποτιμήσει και τα θεωρούν 

ζιζάνια, αγριόχορτα και χωρίς κανένα ενδιαφέρον. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η κηποτεχνία και η αρχιτεκτονική τοπίου είναι σχετικά καινούριες έννοιες για τα 

ελληνικά δεδομένα. Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι στόλιζαν τις αυλές και τους κήπους με 

ανθοφόρα φυτά, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διάταξη – ταξινόμηση στο χώρο. 

Πιο συγκεκριμένα έως τον 20ο αιώνα οι ελληνικοί κήποι, είτε ιδιωτικοί είτε δημόσιοι, 

αποτελούσαν αντίγραφα των ισλαμικών κήπων, ενώ από τις αρχές του 20ου αιώνα 

αρχίζουν να φαίνονται οι επιδράσεις της εισαγόμενης Ευρωπαϊκής Κηποτεχνίας. 

Με την εισαγωγή της νέας αυτής τεχνοτροπίας παρατηρήθηκε και η εισαγωγή 

φυτών τόσο από χώρες που ανήκουν στην εύκρατη ζώνη όσο και από χώρες που 

ανήκουν στην τροπική και υποτροπική ζώνη. Η ευρεία χρήση των εισαγόμενων αυτών 

φυτών, έβαλε στο περιθώριο πολλά από τα ιθαγενή και ενδημικά φυτά.  

Ιθαγενή είναι τα φυτά εκείνα που αυτοφύονται στον Ελλαδικό χώρο από την αρχή 

της δημιουργίας του. Στην παρούσα εργασία αναγράφονται και τα ιθαγενή φυτά των 

χωρών της νότιας Ευρώπης όπου και έχουν ίδιες κλιματολογικές συνθήκες με αυτές της 

Ελλάδας. 

Ενδημικά είναι τα φυτά που αυτοφύονται σε μία περιοχή αυτού και πουθενά 

αλλού στον κόσμο.   

Η χρήση των ιθαγενών φυτών στην κηποτεχνία εμφανίζει πολλά αισθητικά 

πλεονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον εκάστοτε κηποτέχνη πριν τη 

δημιουργία ενός κήπου.  

 

Κατά τη γνώμη μας και από την εμπειρία μας η χρήση των ιθαγενών φυτών στην 

κηποτεχνία έχει πολλά πλεονεκτήματα και ελάχιστα μειονεκτήματα. 

 

Πλεονεκτήματα: 

1. Χαρίζουν στον κήπο ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω της 

ομοιομορφίας τους με το φυσικό τοπίο. 

2. H ύπαρξή τους στον ελλαδικό χώρο εκατοντάδες χρόνια τώρα μαρτυράει το ότι 

είναι απόλυτα εγκλιματισμένα στις κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία – 

βροχοπτώσεις – αέρας – ηλιοφάνεια, κ.ά.). 
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3. Αποφεύγουμε την είσοδο ζιζανίων, εντόμων και ασθενειών που πιθανό φέρουν 

μαζί τους τα εισαγόμενα φυτά, πράγμα που θα μας φέρει αντιμέτωπους με προβλήματα 

που παρουσιάστηκαν ήδη ή που θα παρουσιαστούν στο μέλλον και που ορισμένα από 

αυτά να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου 

προβλήματος, είναι η προσβολή και καταστροφή πολλών φοινικοειδών από το έντομο 

Rhynchophorus ferrugineus (Col.: Curculionidae), ένα έντομο που δεν υπήρχε και που 

ήρθε στη χώρα μας το 2005 με φυτό που εισάγαμε. 

4. Η παραγωγή ιθαγενών φυτών από τους φυτωριούχους βοηθά στην τοπική 

οικονομία και στην απασχόληση εργατών για την παραγωγή των φυτών. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η μεγάλη εισαγωγή πανάκριβων φοινικοειδών και 

κωνοφόρων από το εξωτερικό, ενώ υπάρχουν αυτοφυή-ιθαγενή είδη που θα μπορούσαν 

να παραχθούν από τους Έλληνες φυτωριούχους και να χρησιμοποιηθούν στους 

ελληνικούς κήπους, ώστε να εναρμονίζονται με τη γειτνιάζουσα βλάστηση.  

5. Έχουν μειωμένες απαιτήσεις σε άρδευση κατά τη θερμή περίοδο. Αυτό το 

πλεονέκτημα έχει ιδιαίτερη αξία στις μέρες μας λόγω της ξηρασίας που αρχίζει να 

επικρατεί. Παράλληλα έχουμε μείωση του κόστους συντήρησης από τη μειωμένη 

ποσότητα νερού και τα λιγότερα ημερομίσθια και υλικά για την άρδευσή τους.     

 

Μειονέκτημα: 

Η χρήση μόνο ιθαγενών φυτών περιορίζει την επιλογή σε είδη, με αποτέλεσμα τον 

περιορισμό της χρήσης φυτών με ωραία χρώματα (σε άνθος – φύλλα – καρπό), μορφή 

(σχήμα κόμης), υφή (μέγεθος και σχήμα φύλλων) και πλούσιο άρωμα. 

 

Τα είδη των ιθαγενών φυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κηποτεχνία 

είναι πάρα πολλά. Επειδή στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είναι δύσκολο να 

αναφερθούν όλα τα φυτά, έγινε επιλογή αυτών που, κατά τη γνώμη μας, είναι σημαντικά 

και αρκετά γνωστά στους περισσότερους, που απαντώνται συχνότερα στην ελληνική 

φύση.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία κατατάσσονται σε ομάδες (δέντρα, θάμνοι, 

αναρριχώμενοι θάμνοι, φρύγανα, πολυετή ποώδη, ετήσια άνοιξης – καλοκαιριού) που 

αναφέρονται στους πίνακες 1-10 του Παραρτήματος. Στους πίνακες αυτούς 

αναγράφονται βασικά χαρακτηριστικά, η εποχή και το εύρος άνθησης για τα φυτά αυτά. 
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Στους πίνακες του Παραρτήματος και στα 5 κεφάλαια της εργασίας περιγράφονται 

Δέντρα: 29 είδη 

Θάμνοι: 26 είδη 

Αναρριχώμενοι θάμνοι: 7 είδη 

Φρύγανα – υποθάμνοι – πολυετή ποώδη: 23 είδη 

Ετήσια ανθόφυτα: 7 είδη 

 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στη χρήση τους στην κηποτεχνία, ώστε 

να συμβάλουμε στο να αυξηθεί η χρήση τους στους ελληνικούς κήπους.     

 

Κάθε ομάδα ιθαγενών φυτών συμβάλει με το δικό της τρόπο στη δημιουργία 

χώρων πρασίνου. Η χρήση ή όχι ενός φυτού εξαρτάται από την έκταση και τη 

λειτουργία του χώρου που θέλουμε να διαμορφώσουμε.  

 

Οι χώροι πρασίνου όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν  όλα μαζί η κάποια από 

αυτά είναι έργα μεγάλης ή μικρής κλίμακας. 

 

Έργα μικρής κλίμακας 
 Παιδικές χαρές  
 Πεζόδρομοι 
 Δεντροστοιχίες πόλεων 
 Πρανή 
 Χώροι στάθμευσης 
οχημάτων 

 Αρχαιολογικοί χώροι - 
μνημεία 

 Εκκλησίες  
 Εμπορικά κέντρα 
 Κήποι σχολείων 
 Κήποι ευαγών ιδρυμάτων 

- νοσοκομείων 
 Κήποι κατοικιών 
 Παρτέρια 
 Βραχόκηποι 
 Ζαρτινιέρες -Γλάστρες 

 
 
 
 
 

Έργα μεγάλης κλίμακας  
 Πάρκα πόλεων και 

πλατείες  
 Άλση - αλσύλλια 
 Τουριστικές μονάδες 
 Διεθνείς εκθέσεις 
 Πανεπιστημιουπόλεις 
 Οικισμοί πόλεων και 

προαστίων 
 Αεροδρόμια  
 Λιμάνια – ακτές - ποτάμια 
 Εθνικοί οδοί  
 Εθνικοί δρυμοί 
 Βιομηχανικά κέντρα 

 10



Κεφ 1: ΙΘΑΓΕΝΗ ΔΕΝΔΡΑ 
 

Τρόπος χρήσης των δέντρων την κηποτεχνία και αρχιτεκτονική τοπίου 

 Μοναχικά: Ως στοιχεία εστίασης για να τονίσουν ενδιάμεσο σημείο, δέντρα 

με ιδιαίτερη καλλωπιστική αξία ως προς την μορφή, φύλλωμα άνθη, κ.α. 

χαρακτηριστικά, καθώς και δέντρα σε σχήμα ομπρέλας για την δημιουργία 

σκιάς.   

 Ομαδικά: Για την δημιουργία αλσυλλίων.   

 Συστάδες δέντρων: Για οπτικοακουστική μόνωση, ενώ η συγκαλλιέργεια με 

θάμνους μας δίνει εντυπωσιακά φυτικοανθικά αμφιθεάτρα.       

 Δεντροστοιχίων: Δίνοντας την αίσθηση της ομορφιάς και της γαλήνης. 

 

1.1: Άρκευθος Κοινή   Juniperus communis   (Cupressaceae) 
Αειθαλές δένδρο συνήθως 2-5μέτρα (μ.) και φτάνει και τα 12μ. υπάρχουν όμως 

και ποικιλίες θαμνοειδείς, νάνες και κρεμοκλαδείς, που το ύψος τους κυμαίνεται από 

0,60 -1,20μ. Είναι κατάλληλο για δενδροφυτεύσεις φτωχών και ξηρών εδαφών και 

χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους. Αντέχει σε 

μολυσμένο περιβάλλον γι’ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές κοντά σε 

εργοστάσια, λατομεία και ορυχεία. 

 
Χρήση: Συνίσταται για την αρχιτεκτονική πάρκων και κήπων επαύλεων 

εξαιτίας της ιδιαίτερα όμορφης κόμης και φυλλώματος, προσδίδοντας στο τοπίο μια 

ιδιαίτερη έμφαση. Οι χαμηλές ποικιλίες του μπορούν να διανθίσουν ένα βραχόκηπο ή 

να απαρτίζουν εδαφοκάλυψη σε πρανή δημοσίων δρόμων, κήπων ή πάρκων. Τέλος, 
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είναι κατάλληλο για περιφερειακή φύτευση σε οικόπεδα, κήπους ή πάρκα ως 

φυτικός ανεμοφράκτης. 

 

1.2: Άρκευθος μακρόκαρπα   Juniperus macrocarpa   (Cupressaceae) 
Αειθαλής θάμνος ή δέντρο που φτάνει έως 10μ. ύψος. Ιθαγενές της Ευρώπης. 

Στην χώρα μας απαντάται αυτοφυές σε παραλίες και πετρώδεις εκτάσεις μικρού 

υψομέτρου. Είναι πολύ ανθεκτικό φυτό στην ξηρασία και στην αλατότητα. 

 

      
Χρήση: Συνίσταται για την αρχιτεκτονική πάρκων και κήπων επαύλεων 

εξαιτίας της ιδιαίτερα όμορφης κόμης (σφαιρικής) και φυλλώματος, προσδίδοντας 

στο τοπίο μια ιδιαίτερη έμφαση. Κατάλληλο φυτό για τη χρήση σε κήπους και 

πάρκα που βρίσκονται κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές και για περιφερειακή 

φύτευση σε οικόπεδα, κήπους ή πάρκα ως φυτικός ανεμοφράκτης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντοχής στην αλατότητα αποτελεί το 

Γαϊδουρονήσι, που το μόνο δέντρο που αναπτύσσεται είναι η Άρκευθος. 

 

1.3: Αριά ή Δρύς (ή Αζίλακας)   Quercus ilex   (Fagaceae) 
Αειθαλές δέντρο ιθαγενές των παραμεσόγειων χωρών, που υπάρχει αυτοφυές 

στην Ελλάδα. Φτάνει τα 20μ. χωρίς καλλωπιστική αξία αλλά με πλούσιο και δίχρωμο 

φύλλωμα. Αξίζει να σημειωθεί η αντοχή της στην αλατότητα και στη ξηρασία, ενώ 

είναι ευπαθής στις χαμηλές θερμοκρασίες. Στο νομό Ηρακλείου αυτοφύεται στα 

βουνά δημιουργώντας δάση. 
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Χρήση: Με το αειθαλές φύλλωμα και την πλατιά της κόμη δημιουργεί πυκνή 

σκιά. Προσφέρεται για τη δημιουργία αλσυλλίων, καθώς και ως μεμονωμένο για τη 

δημιουργία φόντου ή σκιάς. Συνίσταται για περιμετρική φύτευση σε αποστάσεις 3-4 

μέτρων, σε οικόπεδα και πάρκα, προσφέροντας ταυτόχρονα μια προστασία από τον 

αέρα και σε δεντροστοιχίες πόλεων και εθνικών οδών. 

 

1.4: Δρύς Χνοώδης   Quercus pubescens   (Fagaceae) 
Είναι ένα φυλλοβόλο δένδρο ιθαγενές της νοτιάς Ευρώπης, Κριμαίας, 

Καυκάσου, Μικράς Ασίας και σχεδόν ολόκληρης της Ελλάδας. Το ύψος του φτάνει 

τα 20μ. ενώ η κόμη του είναι σφαιρική και πολύ πυκνή. Μπορεί να αναπτύσσεται σε 

όλα τα εδάφη αλλά προτιμά τα θερμά και καλά ηλιαζόμενα. Είναι ανθεκτικό σε 

μύκητες και στα περισσότερα έντομα.  

      
Χρήση: Σχηματίζει πολύ όμορφες δεντροστοιχίες σε πάρκα, εθνικούς 

δρόμους καθώς και χώρους στάθμευσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

σχηματισμό αλσυλλίων. Για αναδάσωση λοφωδών και ορεινών περιοχών, καθώς και 

σε κεκλιμένα ή επιχωματωμένα εδάφη θερμών περιοχών. Μπορεί να αποτελέσει 

ισχυρό ανεμοφράκτη αν φυτευτεί πυκνά στην περιφέρεια οικοπέδων, ενώ 
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ταυτόχρονα δημιουργεί μία όμορφη αίσθηση βάθους. Τέλος, μπορεί να προσφέρει 

οπτική και ακουστική μόνωση, είτε σε ιδιωτικούς, είτε σε δημόσιους χώρους. 

 

1.5: Ελαίαγνος   Elaeagnus angustifolia   (Elaeagnaceae) 
Φυλλοβόλο δένδρο, ιθαγενές της νότιας Ευρώπης που στη χώρα μας 

καλλιεργείται με επιτυχία. Αν και είναι αρκετά γνωστό δέντρο, πρέπει να διαφημιστεί 

περισσότερο από τους φυτωριούχους για την μεγάλη του αντοχή στα ξερά ή υγρά 

εδάφη, καθώς και στα αλατούχα υδροσταγονίδια της θάλασσας. Ο ασημογκρί 

χρωματισμός του φυλλώματός του και η κρεμοκλαδής εμφάνιση κάποιων ποικιλιών 

είναι ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό στοιχείο για την αρχιτεκτονική τοπίου. 

 
Χρήση: Μεμονωμένο στο βάθος ανοιχτών πράσινων εκτάσεων, δημιουργεί 

επιβλητικό φόντο, ενώ η συγκαλλιέργεια του με άλλα δέντρα ή θάμνους δημιουργεί 

εντυπωσιακά φυτικοανθικά αμφιθέατρα. Είναι κατάλληλο δένδρο για πάρκα, 

κήπους επαύλεων και σπιτιών, τόσο για τη σκιά που δημιουργεί όσο και για τα 

αρωματικά άνθη του. Τέλος, λόγω της αντοχής του στα υδροσταγονίδια της 

θάλασσας, αποτελεί την ιδανική λύση για παραθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες 

αναπτύσσεται όσο λίγα δέντρα ή θάμνοι.    

 

1.6: Ελάτη Κεφαληνίας   Abies cephalonica   (Pinaceae) 
Αποτελεί αειθαλές δένδρο αυτοφυές στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στις 

περιοχές της Πελλοπονήσου και της Κεφαλληνίας. Αναπτύσσεται αργά και ευδοκιμεί 

σε γόνιμο, χαλαρό και σχετικά υγρό έδαφος. Παρόλα αυτά μπορεί να αναπτυχθεί 

ακόμα και σε ασβεστολιθικά πετρώματα καθώς έχει δυνατό και βαθύ ριζικό 

σύστημα. Είναι ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες και ασθένειες. 
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Χρήση: Κατάλληλο για αίθρια και καθιστικά κήπων καθώς και για κάλυψη 

τοίχων αντιστήριξης και άλλων αντιαισθητικών επιφανειών. Συνίσταται σε 

περιμετρική φύτευση σε οικόπεδα καθώς και σε τουριστικούς, αρχαιολογικούς 

χώρους, μουσεία και εκκλησίες. Μπορεί να φυτευτεί και μεμονωμένα σε 

χλοοτάπητες καθώς και να απαρτίζει αλσύλλια φυλλοβόλων και αειθαλών δένδρων. 

 

1.7: Ελάτη Λευκή   Abies alba   (Pinaceae) 
Αποτελεί πυραμιδοειδές ή κυλινδρικό αειθαλές δένδρο που είναι αυτοφυές 

στον ελλαδικό χώρο. Φτάνει συνήθως τα 30-40μ. Αναπτύσσεται αργά και είναι 

ιδιαίτερα ανθεκτικό στη σκιά, σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε ασθένειες. 

Αναπτύσσεται σε όλα τα εδάφη αλλά ευδοκιμεί σε βαθιά και γόνιμα. 

      
Χρήση: Μπορεί να σχηματίσει δενδροστοιχίες σε πόλεις με υψόμετρο ή να 

τοποθετηθεί σε κέντρο πλατείας ή πάρκου όπου δύναται να στολιστεί κατά τις 

εορτές των Χριστουγέννων. Συνίσταται η χρήση του σε δημιουργία αλσυλλίων. 

Αποτελεί επιλογή και για αρχαιολογικούς ή τουριστικούς χώρους. Σε ιδιωτικούς 

κήπους  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αίθρια ή καθιστικά καθώς και για την κάλυψη 
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αντιαισθητικών επιφανειών ή τοίχων αντιστήριξης. Τέλος, η χρήση του περιφερειακά 

σε οικόπεδα κήπους ή πάρκα μπορεί να δώσει εξαίσια αίσθηση βάθους στο τοπίο. 

 

1.8: Ελιά   Olea europea   (Oleaceae) 
Η ελιά είναι δένδρο αειθαλές, με ύψος 6 έως 12μ. ή και περισσότερο.  Αποτελεί 

οπωροφόρο δένδρο παρόλα αυτά συμπεριλαμβάνεται στα καλλωπιστικά, εξαιτίας του 

όμορφου φυλλώματος και της ιδιαίτερης εμφάνισής της. Έχει μέτρια ανάπτυξη σε 

όλα τα εδάφη ακόμα και στα σχετικά ξηρά, πτωχά, χαλικώδη ή ασβεστώδη. 

Ευδοκιμεί όμως σε αμμοπηλώδη εδάφη. Είναι ανθεκτική σε ξηρασία και ζέστη 

καθώς και στους ισχυρούς ανέμους αλλά είναι ιδιαίτερα ευπαθής σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. 

      
Χρήση: Χρησιμοποιείται σε εκκλησίες και αρχαιολογικούς χώρους. Ο 

ασημένιος χρωματισμός των φύλλων της δημιουργεί ωραία αντίθεση σε 

χλοοτάπητες, όπου μπορεί να φυτευτεί μεμονωμένη. Μπορεί να σχηματίσει 

ανθεκτικό ανεμοφράκτη, ενώ η αντοχή της σε ξηρασία και σκόνη την κάνουν 

ιδανική για πόλεις, όπως η Αθήνα όπου και χρησιμοποιείται ευρέως. Οι ελάχιστες 

καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτεί την κάνουν ιδανική για αρκετές χρήσεις στην 

αρχιτεκτονική τοπίων. 

 

1.9: Ιπποκαστανιά Λευκή   Aesculus hippocastanum   

(Hippocastanaceae) 
Αποτελεί φυλλοβόλο δένδρο που αυτοφύεται σε βουνά της βοριοδυτικής 

Ελλάδας και της Αλβανίας. Αναπτύσσεται αργά και δεν απαιτεί ιδιαίτερες 

καλλιεργητικές φροντίδες αρκεί να αρδεύεται κανονικά. Είναι ευπαθές στα 
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ασβεστούχα θερμά και ξηρά εδάφη ενώ αντέχει παρα πολύ στο ψύχος (μέχρι και -30 
οC).  

      
Χρήση: Η ιπποκαστανιά σχηματίζει όμορφες δενδροστοιχίες σε πάρκα και 

δημόσιους δρόμους υγρών και ορεινών περιοχών. Φυτευόμενο σε αλσύλλια 

δημιουργεί πολύ πυκνή σκιά το καλοκαίρι ενώ το χειμώνα επιτρέπει στις ακτίνες του 

ηλίου να περνούν το φύλλωμα του. Ενώ φυτευόμενο σε ανοικτές πράσινες εκτάσεις. 

δημιουργεί ένα όμορφο φόντο. Χρησιμοποιείται συχνά σε χώρους στάθμευσης, σε 

τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και εκκλησίες, ενώ προσφέρει 

οπτική και ακουστική μόνωση. 

 

1.10: Ιπποκαστανιά Ρόδινη   Aesculus x carnea   (Hippocastanaceae) 
Είναι φυλλοβόλο δένδρο, ιθαγενές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποτελεί 

υβρίδιο μεταξύ της λευκής και της θαμνώδους ιπποκαστανιάς. Ευδοκιμεί σε βαθιά 

πλούσια και ελαφρά όξινα εδάφη. Προτιμά τα δροσερά κλίματα, καθώς στα θερμά 

και ξηρά χάνει το φύλλωμα της πριν λήξει το καλοκαίρι. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες 

καλλιεργητικές φροντίδες παρά μόνο επαρκή άρδευση. Το κλάδεμα δεν είναι 

βοηθητικό αρκεί μόνο το καθάρισμα των ξερών κλαδιών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική 

σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως και -40 οC). Είναι ευπαθής σε ασβεστούχα θερμά και 

ξηρά εδάφη όπου συνήθως ξεραίνεται. 
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Χρήση: Έχει ιδιαίτερη καλλωπιστική αξία λόγω του πυκνού φυλλώματος της 

επιβλητικής εμφάνισης και της εντυπωσιακής της άνθησης. Συνιστάται σε μεγάλα 

πάρκα, για δενδροστοιχίες μεγάλων λεωφόρων αλλά και μεμονωμένα σε μεγάλες 

χλοώδεις εκτάσεις ώστε να τονίζεται τόσο το σχήμα όσο και το χρώμα της. Η 

ιπποκαστανιά ανήκει στα φυτά που στη σκιά δεν αναπτύσσονται άλλα φυτά. Έτσι θα 

πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της σε μικρούς κήπους αλλά και η φύτευση μικρών 

φυτών δίπλα της καθώς δημιουργείται η αίσθηση ότι το φυτό ασφυκτιά. Συνδυάζεται 

ιδιαίτερα με το βιβούρνο χιονόσφαιρα καθώς τα λευκά άνθη του δημιουργούν 

όμορφη αντίθεση με τα ρόδινα άνθη της ιπποκαστανιάς. Είναι κατάλληλο για 

περιφερειακή φύτευση σε οικόπεδα και πάρκα γιατί εκτός της δημιουργίας της 

αίσθησης βάθους, αποτελεί ανεμοφράκτη και προσφέρει οπτική και ακουστική 

μόνωση. Τέλος αποτελεί πολύ καλή επιλογή για αρχαιολογικούς και τουριστικούς 

χώρους προσδίδοντας γραφικότητα στο τοπίο. 

 

1.11: Ιτιά Λευκή   Salix alba   (Salicaceae) 
Φυλλοβόλο δένδρο, ιθαγενές της Ευρώπης από τις σκανδιναβικές χώρες μέχρι 

την Μεσόγειο. Στη χώρα μας βρίσκεται αυτοφυές σε όλα σχεδόν τα ποτάμια και τις 

ρεματιές. Το ύψος του μπορεί να φτάσει τα 25μ με πλούσια και  ζωηρή  βλάστηση. Η 

καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από τα φύλλα, με γκριζοπράσινο ή 

ασημοπράσινο χρώμα στην κάτω επιφάνεια, καθώς και από το χρώμα των κλαδιών 

που είναι καφέ, κόκκινα και κίτρινα, ανάλογα την ποικιλία. Με αυτόν τον τρόπο 

βλέπουμε διάφορα χρώματα πάνω σε αυτό το φυτό καθ’ όλη την διάρκεια του 

χρόνου. Είναι φυτό με πολύ γρήγορη ανάπτυξη και πολύ ανθεκτικό στις χαμηλές 

θερμοκρασίες (έως -45 οC). 
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Χρήση: Ιδανικό φυτό για μέρη με δυσμενείς κλιματολογικούς παράγοντες, 

όπου δεν ευδοκιμεί η κρεμοκλαδής ιτιά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρκα για την 

δημιουργία αλσυλλίων, δενδροστοιχιών καθώς και ανεμοφρακτών, ιδίως σε υγρά 

εδάφη όπου άλλα δένδρα υποφέρουν. Τέλος, με μεμονωμένη φύτευση σε 

χλοοτάπητα προσφέρει πυκνή σκιά που θα απολαύσουν οι επισκέπτες τους 

καλοκαιρινούς μήνες.     

 

1.12: Καστανιά   Castanea sativa   (Fagaceae)   
Φυλλοβόλο δένδρο, ιθαγενές της νότιας Ευρώπης, ενώ στη χώρα μας βρίσκεται 

αυτοφυής στα περισσότερα βουνά της βόρειας Ελλάδας. Ανθεκτικό στο κρύο, ενώ 

απαιτεί ημισκιερά μέρη παρά το γεγονός ότι αυτοφύεται σε ηλιαζόμενες, θερμές και 

υπήνεμες περιοχές. 

 
Χρήση: Συνιστάται να φυτεύεται μπροστά από κτίρια ορεινών περιοχών, που 

διακοσμεί πολύ πρωτότυπα, ενώ με την επιβλητική εμφάνιση και την ωραία κόμη του 

μπορεί να φυτευτεί μεμονωμένο μέσα σε χλοοτάπητα. Γενικά, είναι κατάλληλο για 

την δημιουργία πρασίνου σε ορεινές περιοχές που την στερούνται, όπως δημιουργία 
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αλσυλλίων ή αναδασώσεις περιοχών που καταστρέφονται λόγω των διαβρώσεων 

κ.ά. 

 

1.13: Κουτσουπιά   Cercis siliquastrum   (Leguminosae) 
Φυλλοβόλο δέντρο, ιθαγενές της Ευρώπης, ενώ στη χώρα μας βρίσκεται 

αυτοφυές σε όλα σχεδόν τα βουνά. Είναι πολύ ανθεκτικό στη ξηρασία, τους ισχυρούς 

ανέμους και τις χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι -25 οC). Η καλλωπιστική του αξία 

χαρακτηρίζεται από τα πολύ όμορφα ρόδινα άνθη του, η  έκπτυξη των οποίων γίνεται 

την άνοιξη πριν από του φυλλώματος και διαρκεί έως δύο μήνες περίπου. 

      
Χρήση: Η ανοιξιάτικη άνθηση μας δίνει τη δυνατότητα της φύτευσής του μέσα 

σε χλοοτάπητα για να δημιουργήσουμε ρόδινες κηλίδες. Ο συνδυασμός του με άλλα 

δέντρα ή θάμνους δημιουργεί εντυπωσιακά ανθικά αμφιθέατρα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι είναι κατάλληλο φυτό για επικλινή εδάφη, τα οποία και προστατεύει 

από τις διαβρώσεις. Χρησιμοποιείται σε δεντροστοιχίες. Λόγω της οριζόντιας 

ανάπτυξης των βλαστών του, μπορεί με κατάλληλο κλάδεμα να διαμορφωθεί σε 

καταπληκτικό δέντρο σκιάς. 

 

1.14: Κράταιγος   Grataegus monogyna   (Rosaceae) 
Φυλλοβόλο δέντρο, ιθαγενές της Ευρώπης, ενώ στη χώρα μας είναι ελάχιστα 

γνωστό και θα πρέπει να παραχθεί και να διαδοθεί περισσότερο από τους 

φυτωριούχους. Είναι ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -30 οC) και στους 

ισχυρούς βόρειους ανέμους, ενώ αν και ευδοκιμεί σε γόνιμα εδάφη, μπορεί να 

αναπτυχθεί άριστα και στα ξηρά και πετρώδη. 
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Χρήση: Προβάλλεται επιβλητικά φυτευόμενο μπροστά από κτίρια. Είναι 

κατάλληλο δένδρο για ανεμοφράκτες φυτευόμενο ανά μέτρο, ενώ με αραιότερη 

φύτευση πετυχαίνουμε πρωτότυπες δενδροστοιχίες σε πάρκα και δρόμους πόλεων. 

Τέλος μπορεί να συγκαλλιεργηθεί με άλλους θάμνους και πολυετή ποώδη, στο βάθος 

όμως, για την δημιουργία φυτικών αμφιθεάτρων. 

 

1.15: Κυπαρίσσι Αειθαλές   Cupressus sempervirens   (Cupressaceae) 
Αποτελεί αειθαλές δένδρο, ύψους 12 έως 30μ. ανάλογα με την ποικιλία.  Στη 

νεαρή ηλικία αναπτύσσεται γρήγορα ενώ αργότερα η ανάπτυξη του επιβραδύνεται. 

Έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε φροντίδα και αναπτύσσεται σε όλα σχεδόν τα εδάφη 

προτιμώντας τα βαθιά και ηλιαζόμενα.  Είναι πολύ ανθεκτικό σε δυσμενείς 

οικολογικούς παράγοντες και μπορεί να αντέχει σε ισχυρούς ανέμους, υψηλές αλλά 

και χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και σε μολυσμένη ατμόσφαιρα. 

 
Χρήση: Τα ορθόκλαδα κυπαρίσσια είναι πολύ χρήσιμα στην αρχιτεκτονική 

καθώς δημιουργούν μια πολύ όμορφη αντίθεση τοποθετούμενα σε λευκά κτίρια ή 

και σε αίθρια. Η περιφερειακή φύτευσή τους σε οικόπεδα δίνει κάλυψη σε τυχόν 

αντιαισθητικές επιφάνειες και χαρίζει μια υπέροχη αίσθηση βάθους στο χώρο. 
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Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δημιουργία αλσυλλίων αλλά και κατά συστάδες σε 

κήπους, πάρκα, εκκλησίες, τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους. 

Σχηματίζουν δυνατούς και ωραίους ανεμοφράκτες σε πάρκα, σε παιδικές χαρές, σε 

γήπεδα αθλοπαιδιών, για τα οπωροφόρα και σε καλλιέργειες. Τέλος, αποτελεί 

κατάλληλο φυτό για οπτική και ακουστική μόνωση. 

 

1.16: Λεύκη Λευκή   Populus alba   (Salicaceae) 
Φυλλοβόλο δέντρο, ιθαγενές της Ευρώπης, ενώ στην χώρα μας βρίσκεται 

αυτοφυές κατά μήκος των ποταμών και ρυακιών καθώς και σε μέρη με πολλή 

υγρασία. Το ύψος του φτάνει τα 20 με 30μ. Η επιβλητική του εμφάνιση (μεγάλο 

ύψος) και το χρώμα των φύλλων του (πράσινο στην επάνω και ασημί με λευκό 

χνούδι στην κάτω επιφάνεια τους), είναι τα χαρακτηριστικά  αυτού του φυτού. Η 

άνθιση του προηγείται της έκπτυξης των φύλλων του. Είναι ανθεκτικό σε παγετό, 

άνεμο και στα υδροσταγονίδια της θάλασσας.  

      
Χρήση: Mεμονωμένo ή μαζί με διάφορα δέντρα τονίζουν όμορφα τις 

οριζόντιες γραμμές των κτηρίων καθώς και τις καμπύλες γραμμές της κόμης των 

διαφόρων δέντρων, δημιουργώντας έτσι μία οπτική ισορροπία. Μπορεί να 

αποτελέσει ωραίο φυτικό ανεμοφράκτη, προσφέροντας ταυτόχρονα οπτική και 

ακουστική μόνωση. Τέλος, είναι ιδανικό φυτό για την δημιουργία δενδροστοιχιών 

στους δρόμους παραθαλάσσιων πόλεων λόγω της αντοχής του στα υδροσταγονίδια 

της θάλασσας. 
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1.17: Λεύκη Ορθόκλαδη   Populus nigra   (Salicaceae) 
Φυλλοβόλο δένδρο, ιθαγενές της Ευρώπης και πολύ γνωστό στη χώρα μας. 

Είναι πολύ ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -15 οC), στους ισχυρούς 

ανέμους και στα καυσαέρια των πόλεων, ευπαθές όμως στη μεγάλη ξηρασία.  Ένα 

δέντρο πού ενώ δεν πιάνει χώρο λόγω της ορθόκλαδης ανάπτυξής του έχει 

επιβλητική παρουσία στο χώρο λόγω της ζωηρής και πυκνής βλάστησής του. Τα 

φύλλα του είναι λαμπερά πράσινα και το χειμώνα παίρνουν ένα κίτρινο χρωματισμό. 

      
 Χρήση: Mεμονωμένo ή μαζί με διάφορα δέντρα τονίζουν όμορφα τις 

οριζόντιες γραμμές των κτηρίων καθώς και τις καμπύλες γραμμές της κόμης των 

διαφόρων δέντρων, δημιουργώντας έτσι μια οπτική ισορροπία. Μπορεί να 

αποτελέσει ωραίο φυτικό ανεμοφράκτη όταν η φύτευσή του είναι μικρότερη των 

δύο μέτρων, προσφέροντας ταυτόχρονα οπτική και ακουστική μόνωση. Τέλος είναι 

ιδανικό φυτό για την δημιουργία δενδροστοιχιών στους δρόμους των πόλεων, λόγω 

της αντοχής του στους ρύπους. 

 

1.18: Ούλμος ή Πεδινή φτελιά   Ulmus campestris   (Ulmaceae) 

Φυλλοβόλο δέντρο, ιθαγενές της Ευρώπης, ενώ στη χώρα μας βρίσκεται 

αυτοφυές σχεδόν παντού. Πολύ ανθεκτικό και σκληραγωγημένο δένδρο στις 

δυσμενείς οικολογικές συνθήκες, ενώ αναπτύσσεται σε όλα σχεδόν τα εδάφη. Η 

πυκνή και ζωηρή βλάστηση με τα βαθυπράσινα φύλλα και τα άνθη πορφυρού 

χρώματος που εκπτύσσονται πριν από τα φύλλα χαρακτηρίζουν το δένδρο αυτό. 
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Χρήση: Ως μεμονωμένο μέσα σε χλοοτάπητα προβάλλεται εντυπωσιακά, ενώ 

φυτευόμενο περιμετρικά σε κήπους και πάρκα λειτουργεί ως ανεμοφράκτης με 

καλή οπτικοακουστική μόνωση. Ιδανικό δένδρο για αναδασώσεις πεδινών περιοχών 

που λίγα δένδρα του είδους αντέχουν.     

 

1.19: Οξυά   Fagus sylvatica   (Fagaceae) 
Φυλλοβόλο δέντρο, ιθαγενές της Ευρώπης, ενώ στη χώρα μας βρίσκεται 

αυτοφυές όπου και δημιουργεί ολόκληρα δάση οξυάς. Ανθεκτικό δένδρο στη σκιά 

και στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -30 οC). Είναι πολύ επιβλητικό δένδρο με το 

ύψος του να φτάνει και τα 35μ. αλλά συνήθως είναι 15 έως 20. Το κυριότερο όμως 

χαρακτηριστικό του είναι η πλούσια και ζωηρή βλάστηση καθώς και το χρώμα των 

φύλλων του που αλλάζει από εποχή σε εποχή, έτσι από βαθυπράσινα την άνοιξη, θα 

γίνουν κόκκινα, πορφυρά και χρυσοορειχάλκινα μέχρι την πτώση τους. 

      
Χρήση: Τα νεαρά φυτά μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικό φράκτη ( όταν 

θέλουμε να αποτελείται από φυλλοβόλα δένδρα ), μια και αντιδρά πολύ καλά στο 

ψαλίδισμα, συμβάλλοντας αρκετά έτσι στην οπτικοακουστική μόνωση. Ανθεκτικό 

δένδρο στα υδροσταγονίδια της θάλασσας  και έτσι μπορούμε να το 
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χρησιμοποιήσουμε σε παραθαλάσσιες περιοχές, αρκεί να του εξασφαλίσουμε 

πλούσιο έδαφος για το ριζικό του σύστημα. Ενώ, είναι ιδανικό για αναδασώσεις 

ορεινών περιοχών, καθώς και για μεμονωμένη ή ομαδική φύτευση μέσα σε 

χλοοτάπητες πάρκων, προσφέροντας πλούσια σκιά και ωραίο χρώμα όλο το χρόνο.    

 

1.20: Πεύκη Ήμερη   Pinus pinea   (Pinaceae) 
Είναι ένα αειθαλές φυτό ιθαγενές της Ευρώπης και αυτοφυές σε πάρα πολλά 

μέρη της Ελλάδας καθώς και στη Κρήτη. Το ύψος του οποίου κυμαίνετε από 15 έως 

25μ. ενώ η κόμη του είναι σφαιρική στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του αργότερα 

ομπρελλοειδώς θολωτή, με οριζόντια κλαδιά.  Είναι χαρακτηριστική η αντοχή του σε 

υδροσταγονίδια της θάλασσας, σε ισχυρούς ανέμους και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Δεν προσβάλλεται εύκολα από μύκητες, έντομα ή άλλους εχθρούς. 

 
Χρήση: Εξαιτίας της αντοχής της στα υδροσταγονίδια της θάλασσας χρησιμοποιείται 

συχνά τόσο σε παραθαλάσσιες ιδιωτικές κατοικίες όσο και σε δημοτικά και 

κοινοτικά πάρκα. Δημιουργεί ωραία σκιά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους αλλά και σε αλσύλλια. Απαρτίζει 

ωραίους και δυνατούς ανεμοφράκτες καθώς και υψηλά διακοσμητικά πλαίσια αν 

κλαδευτεί κατάλληλα.  Δημιουργεί όμορφη αντίθεση με κτήρια ανοιχτών 

χρωματισμών και η χρήση του μπορεί να επεκταθεί στη δημιουργία βάθους στο 

χώρο. Σε δημόσιους δρόμους προσφέρει οπτική αλλά και καλή ηχητική μόνωση. 

 

1.21: Πεύκη Θαλάσσια   Pinus maritima   (Pinaceae) 
Αποτελεί ιθαγενές δένδρο τόσο της Μεσογείου όσο και της Ελλάδας με ύψος 

20 έως 30μ. Αναπτύσσεται σε όλα  τα εδάφη αλλά ευδοκιμεί σε νωπά, χαλαρά και 
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πυριτικά. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες ενώ είναι ιδιαίτερα 

ανθεκτικό σε σκιά και κρύο καθώς και στα υδροσταγονίδια της θάλασσας. Είναι 

ευπαθής σε συμπαγή και αργιλοασβεστούχα εδάφη. 

 
Χρήση: Αποτελεί μια από της καλύτερες επιλογές για αναδασώσεις ξηρών και 

παραθαλάσσιων περιοχών και την προστασία τους από τις διαβρώσεις . μπορεί να 

αποτελέσει φόντο άλλων μικρότερων θάμνων για την δημιουργία φυτικών-ανθικών 

αμφιθεάτρων. Συνιστάται σε νεοϊδρυομένους οικισμούς και σε άγονες χαλικώδεις 

περιοχές. Σε ιδιωτικές κατοικίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιμετρικά ως 

ανεμοφράκτης και σε άκρη χλοοτάπητα για την δημιουργία βάθους. Τέλος αποτελεί 

πολύ καλή επιλογή σε νησίδες εθνικών και δημοσίων δρόμων καθώς και για οπτική 

και ακουστική μόνωση. 

 

1.22: Πεύκη Μαύρη   Pinus nigra   (Pinaceae) 
Αποτελεί ιθαγενές δένδρο της Ευρώπης και συναντάτε σε βουνά της 

ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας  το ύψος του να φτάνει έως και τα 50μ. 

Αναπτύσσεται σε όλα τα εδάφη αλλά ευδοκιμεί στα καλά αποστραγγιζόμενα. Αντέχει 

τόσο στα ξηρά όσο και στα θερμά εδάφη και στα αλατούχα υδροσταγονίδια της 

θάλασσας. Είναι πολύ ανθεκτικό στο καυσαέριο των πόλεων περισσότερο από 

οποιοδήποτε άλλο είδος πεύκου. 
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Χρήση: Είναι κατάλληλο για φύτευση μπροστά σε ανοιχτόχρωμα κτήρια 

καθώς δημιουργεί πολύ όμορφη αντίθεση. Συνίσταται για παραθαλάσσιους κήπους 

αλλά και σε οποιονδήποτε κήπο σε πυκνή φύτευση ώστε να δημιουργεί οπτική και 

ακουστική μόνωση. Ακόμα η περιμετρική του φύτευση δημιουργεί ισχυρό 

ανεμοφράκτη ενώ δίνει ταυτόχρονα την δυνατότητα κάλυψης αντιαισθητικών 

επιφανειών. Είναι κατάλληλο για αναδασώσεις σε ορεινούς όγκους όπου και 

προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση.  

  

1.23: Πεύκη  Τραχεία   Pinus brutia   (Pinaceae) 
Ιθαγενές φυτό της Μεσογείου που αυτοφύεται στη Ελλάδα και στην Κρήτη και 

έχει ύψος 15 με 20μ. Ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη και δεν απαιτεί ιδιαίτερες 

καλλιεργητικές φροντίδες. Αντέχει σε ξηρά, άγονα και πετρώδη εδάφη και γι’ αυτό 

καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση στην Αττική. Δεν προσβάλλεται από σοβαρές 

ασθένειες και εχθρούς. 

 
Χρήση: Χρησιμοποιείται ευρέως σε αρχαιολογικούς και τουριστικούς 

χώρους, σε δημοτικά και κοινοτικά πάρκα αλλά και σε δημόσιους δρόμους 
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ορεινών περιοχών. Κατάλληλο για αναδασώσεις ξηρών πετρωδών και άγονων 

περιοχών. 

 

1.24: Πλάτανος   Platanus orientalis   (Platanacea) 
Φυλλοβόλο δένδρο, ιθαγενές της Ευρώπης, στη χώρα μας βρίσκεται αυτοφυές 

σε όλα σχεδόν τα ποτάμια και τις ρεματιές καθώς και ορεινών υγρών περιοχών. 

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι η ποικιλία (Cretica) που στην Κρήτη, είναι αειθαλές 

και αποτελεί αξιόλογη περίπτωση μια και ο πλάτανος είναι φυλλοβόλος. Ανθεκτικό 

δένδρο στους ρύπους της ατμόσφαιρας, στα υδροσταγονίδια της θάλασσας και στην 

ξηρασία.  

      
Χρήση: Κατάλληλο δένδρο για την δημιουργία δενδροστοιχιών πόλεων και 

δημόσιων δρόμων. Σε πάρκα μπορεί να φυτευτεί είτε ως μεμονωμένο μέσα σε 

χλοοτάπητα για την πυκνή σκιά του, είτε περιφερειακά, για την δημιουργία 

ανεμοφράκτη η για οπτικοακουστική μόνωση. Ενώ είναι κατάλληλο για 

αναδασώσεις ορεινών περιοχών που διαθέτουν αρκετή εδαφική υγρασία.          

 

1.25: Σόρβος   Sorbus aucuparia   (Rosaceae) 
Φυλλοβόλο δέντρο, ιθαγενές της Ευρώπης, ενώ στη χώρα μας βρίσκεται 

αυτοφυές στα ορεινά δάση της βορειοηπειρωτικής περιοχής. Ανθεκτικό δένδρο στους 

παγετούς αλλά δεν αναπτύσσεται κανονικά όταν σκιάζεται από άλλα δένδρα, προτιμά 

ηλιαζόμενα μέρει. Η καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από τα λευκά του άνθη, 

τους κόκκινου χρώματος καρπούς του και με την σφαιρικού σχήματος κόμη του. 
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Χρήση: Ιδανικό φυτό για ανοιχτές χλοώδεις εκτάσεις, φυτευόμενο 

μεμονωμένο ή ομαδικά, καθώς και για την δημιουργία δενδροστοιχιών. Τέλος, 

μπορεί να συγκαλλιεργηθεί  με καλλωπιστικούς θάμνους, φυτευόμενο στο βάθος για 

την δημιουργία φυτικών αμφιθεάτρων.    

 

1.26: Φίλυρα   Tilia tomentosa   (Tiliaceae) 
Φυλλοβόλο δέντρο, ιθαγενές της Ευρώπης, ενώ στη χώρα μας βρίσκεται 

αυτοφυές στα δάση της Ηπείρου, της Πελοποννήσου και της. Ανθεκτικό δένδρο τόσο 

στις υψηλές όσο και στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -25 οC), στη σκόνη καθώς και 

στους ρύπους της ατμόσφαιρας. Η καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από την 

πλούσια και ζωηρή βλάστηση, φύλλωμα ασημί χρώματος αρχικά για να γίνει 

αργότερα πορτοκαλοκίτρινο και άνθη πολύ αρωματικά. 

      
Χρήση: To ευχάριστο άρωμα των ανθέων καθώς και η πυκνή σκιά που 

δημιουργεί, μας επιτρέπει τη χρήση του μπροστά από κτίρια όπου και προβάλλεται 

εντυπωσιακά. Συνιστάται επίσης η μεμονωμένη ή ομαδική του φύτευση μέσα σε 

χλοοτάπητες, ενώ μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακούς ανεμοφράκτες. 

Φυτεμένο στο βάθος του κήπου σε συνδυασμό με καλλωπιστικούς θάμνους μπροστά 
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του, δημιουργεί εντυπωσιακά φυτικά αμφιθέατρα. Τέλος, δεν θα πρέπει να 

παραλείψουμε ότι είναι ιδανικό φυτό για δενδροστοιχίες πόλεων και αλσυλίων.            

 

1.27: Φράξος   Fraxinus ornus   (Oleaceae) 
Φυλλοβόλο δέντρο, ιθαγενές της Ευρώπης, ενώ στη χώρα μας βρίσκεται 

αυτοφυές σχεδόν παντού. Αντέχει σε όλους τους τύπους εδαφών, πολύ ανθεκτικό 

στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -25οC), προτιμά όμως ηλιαζόμενες θέσεις. Η 

καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από την κόμη του, σφαιρικού σχήματος, αλλά 

κυρίως από τα αρωματικά του άνθη άσπρου χρώματος, που βρίσκονται σε πυκνές 

επάκριες ταξιανθίες. 

      
Χρήση: Ιδανικό δένδρο για δενδροστοιχίες σε δρόμους πόλεων και εθνικών 

οδών, αλλά και πολύ εντυπωσιακό όταν φυτευτεί περιμετρικά σε πάρκα και 

πλατείες. 

 

1.28: Χαμαίρωπας   Chamaerops humilis   (Palmaceae) 
Αποτελεί φυτό ιθαγενές της Ευρώπης και στην χώρα μας καλλιεργείται από 

αρκετά παλιά. Το ύψος του μπορεί να φτάσει τα 6μ. ενώ η κόμη του είναι σφαιρική, 

γενικά είναι χαμηλός φοίνικας που διακλαδίζεται από την βάση του στη νεαρή του 

ηλικία. Απτύσσεται σε όλα τα εδάφη αλλά προτιμά τα πλούσια, ηλιαζόμενα και 

κανονικά αρδευόμενα. Όταν ξηραίνονται τα κατώτερα φύλλα του θα πρέπει να 

κλαδεύονται με πριόνι από τη βάση τους. Αποτελεί το ανθεκτικότερο είδος φοίνικα 

στο ψύχος έτσι μπορεί να αντέχει τις ψυχρές θερμοκρασίες στου ελληνικού χειμώνα. 

Τέλος, αντέχει στα υδροσταγονίδια της θάλασσας. 
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Χρήση: διανθίζει πολύ όμορφα αίθρια και καθιστικά κήπων ενώ σε 

χλοοτάπητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε ομάδες. Ιδεώδες για 

παραλιακές λεωφόρους αλλά και σε νησίδες πρασίνου. Τέλος, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους. 

 

1.29: Χαρουπιά   Ceratonia siliqua   (Leguminosae) 

Πολύ γνωστό δέντρο της κεντρικής και νότιας Ελλάδας όπου και αυτοφύεται. 

Αειθαλές, με πλούσιο βαθυπράσινο φύλλωμα, ανθεκτικό στην ξηρασία και στα 

αλατούχα εδάφη. 

      
Χρήση: Διακοσμεί και προβάλλεται ωραία φυτευόμενο μπροστά από κτίρια. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία φόντου στο βάθος ανοιχτών εκτάσεων 

καθώς και αλσυλλίων. Λόγω του πυκνού φυλλώματός του προσφέρει καλή 

ηχομόνωση. Ιδανικό δέντρο για δημιουργία ανεμοφρακτών. Συνιστάται  η φύτευσή 

του μπροστά από τοίχους αντιστήριξης ή άλλες αντιαισθητικές επιφάνειες, σε 

δεντροστοιχίες πόλεων και εθνικών οδών και ως μεμονωμένο για τη δημιουργία 

σκιάς. Δέντρο, που πρέπει να διαδοθεί γιατί αντέχει στην ξηρασία και δημιουργεί 

εντυπωσιακές δεντροστοιχίες. 

 31



Κεφ 2: ΙΘΑΓΕΝΗ ΘΑΜΝΟΙ 
 

 

Τρόπος χρήσης των δέντρων την κηποτεχνία και αρχιτεκτονική τοπίου 

 Αμιγείς ή σε συνδυασμό με δέντρα: Για την δημιουργία παρτεριών και 

φυτικοανθικών αμφιθεάτρων.   

 Γραμμική φύτευση για φυτικούς φράκτες: Χαμηλού ή υψηλού ύψους.   

 

 

2.1: Βερβερίδα   Berberis thurbergii   (Berberidaceae) 
Φυλλοβόλος θάμνος, ιθαγενείς της Ισπανίας, όπου καλλιεργείται από πολύ 

παλιά στη χώρα μας. Η καλλωπιστική αξία επικεντρώνεται στο έντονο κόκκινο 

φύλλο της καθώς και στα πολύ λεπτά διακοσμητικά άνθη, ενώ οι καρποί του τους 

οποίους παράγει άφθονα διατηρούνται πάνω στο φυτό μέχρι το τέλος του χειμώνα. 

Είναι θάμνος με αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμη και της βόρειας Ελλάδας, 

καθώς και στα αλατούχα υδροσταγονίδια της θάλασσας. 

      
Χρήση: Ελάχιστα είδη καλλιεργούμενων φυτών αποτελούν τόσο ωραία 

αντίθεση με το πράσινο χρώμα της χλόης και μπορεί να φυτευτεί μέσα σε αυτή 

μεμονωμένα ή κατά συστάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τοίχους 

ενώ η φύτευση σε βραχόκηπους προσδίδει ωραίες αντιθέσεις με το γκρίζο 

γκριζοπράσινο και πράσινο χρώμα των άλλων. Τέλος, λόγω της αντοχής στα 

υδροσταγονίδια της θάλασσας είναι κατάλληλο φυτό για κήπους παραθαλάσσιων 

περιοχών. 

 

 32



 2.2: Βιβούρνο Αειθαλές   Viburnum tinus   (Scrophulariaceae) 
Αειθαλές θάμνος που δεν θα πρέπει να λείπει από κανένα κήπο τόσο για την 

αντοχή του σε όλους τύπους εδαφών όσο και για την μεγάλη καλλωπιστική του αξία 

με τα εντυπωσιακά αειθαλή φύλλα του, τον καρπό του που είναι δρύπη μεταλλικού 

μπλέ χρώματος αρχικά και έπειτα μαύρου το φθινόπωρο και τέλος για την πλούσια 

ελαφρά αρωματική ανθοφορία του την περίοδο του χειμώνα. 

      
Χρήση: Λόγω του σκούρου πράσινου χρώματος συνίσταται η φύτευση του 

κοντά σε κατοικίες που είναι βαμμένες με ανοιχτά χρώματα. Χρησιμοποιείται σε 

φυτοδοχεία ,ενώ λόγω του μεγάλου εύρους ανθοφορίας μπορεί μαζί με 5-6 άλλους 

ανθοφόρους θάμνους να καλύψει όλο το χρόνο. Μπορεί να καλλιεργηθεί και ως φυτό 

φρακτών ή πλαισίων, ενώ η φύτευση του ως μεμονωμένο και με κατάλληλο 

κλάδεμα μπορεί να διαμορφωθεί σε σφαίρα, κύβο κ.α. σχήματα, ακόμη και 

δενδρώδες και να χρησιμοποιηθεί για δενδροστοιχίες πάρκων. 

 

2.3: Βιβούρνο Χιονόσφαιρα   Viburnum opulus   (Caprifoliaceae) 
Φυλλοβόλος θάμνος γνωστός στη χώρα μας που καλλιεργείται με επιτυχία. 

Αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι -25 οC) καθώς και σε όλους τους τύπους 

των εδαφών, ενώ η καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από την πλούσια και 

επιβλητική βλάστηση καθώς και από τα εντυπωσιακά λευκά του άνθη που 

σχηματίζουν μεγάλες σφαιρικές ανθικές κεφαλές. Τέλος. δεν θα πρέπει να 

παραλείψουμε τους καρπούς οι οποίοι είναι ράγα κόκκινου ή κίτρινου χρώματος 

ανάλογα την ποικιλία. 
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Χρήση: Συνίσταται να φυτεύεται μπροστά και γύρω από τα κτίρια λόγω των 

εντυπωσιακών ανθέων του ενώ σε συνδυασμό με άλλους θάμνους που φέρουν άνθη 

διαφορετικού χρώματος (ιδίως ρόδινου) δημιουργούν ωραίες αντιθέσεις. Δημιουργεί 

εντυπωσιακούς φράκτες ή υψηλά πλαίσια που κατά την περίοδο άνθησης του 

επιβάλλονται του τοπίου. Τέλος, με κατάλληλο κλάδεμα διαμορφώνεται σε δέντρο 

που μπορεί να σχηματίσει πολύ ωραίες δενδροστοιχίες ή να μπει μεμονωμένο στο 

αίθριο ακόμη και σε εξωκαθιστικά κήπου. 

 

2.4: Δάφνη Απόλλωνα   Laurus nobilis   (Lauraceae) 
Αειθαλές θάμνος ή δέντρο και αυτό γιατί αν αφεθεί να αναπτυχθεί ελεύθερα 

μπορεί να φτάσει το ύψος των 20μ. Γνωστό φυτό από τα αρχαία χρόνια μια και μαζί 

με την ελιά τα χρησιμοποιούσαν για τη στέψη των ηρώων των εθνικών αγώνων 

καθώς και των αθλητών. Αν και προτιμά τα σχετικά πλούσια αρδευόμενα εδάφη είναι 

ανθεκτικό στην ξηρασία καθώς και στα υδροσταγονίδια της θάλασσας και τις 

χαμηλές θερμοκρασίες. Η ανθεκτικότητα αυτή μαζί με την καλλωπιστική του αξία, 

που επικεντρώνεται στο σχήμα της κόμης του (Στενός κύλινδρος ή πυραμίδα), την 

ζωηρή και πυκνή βλάστηση καθώς και τα πράσινα και αρωματικά φύλλα του που τα 

χρησιμοποιούν και στη μαγειρική-ζαχαροπλαστική, το κάνουν ένα εξαίρετο και με 

ποικίλες εφαρμογές φυτό στην αρχιτεκτονική κήπου και τοπίου. 
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Χρήση: Προβάλλεται εντυπωσιακά μπροστά από λευκά κτίρια όπου κάνει 

ωραία αντίθεση με το σκούρο πράσινο φύλλωμα του. Ταιριάζει και ταυτίζεται 

απόλυτα με την αρχιτεκτονική αρχαιολογικών χώρων, ιερών και μνημείων. 

Συνίσταται ως φυτό φρακτών και πλαισίων καθώς και η φύτευση του σε 

παραθαλάσσιες περιοχές. Ενώ λόγω των ισχυρών βλαστών του θεωρείται ως ένα 

από τα κατεξοχήν φυτά σχημάτων με ποικίλες χρήσης από μεμονωμένο μέσα σε 

χλοοτάπητα ως μεμονωμένο σε φυτοδοχεία. Τέλος, η διαμόρφωση του σε δέντρο 

μας δίνει την δυνατότητα να σχηματίσουμε επιβλητικές δενδροστοιχίες ενώ είναι 

κατάλληλο φυτό για τη δημιουργία φυτικών λαβυρίνθων σε παιδικές χαρές. 

 

2.5: Δαφνοκέρασος   Prunus laurocerasus   (Rosaceae) 
Αειθαλές θάμνος που έχει εγκλιματιστεί και καλλιεργείται με επιτυχία στη 

χώρα μας. Είναι ανθεκτικό φυτό στις χαμηλές θερμοκρασίες της βόρειας Ελλάδας 

ενώ επιδέχεται κλαδέματα για την διαμόρφωση κατάλληλων σχημάτων ή την 

μετατροπή του σε δέντρο (μέχρι 10μ. σε θερμά κλίματα). Η ζωηρή και πυκνή του 

βλάστηση με τα γυαλιστερά, λεία και βαθυπράσινου χρώματος φύλλα του καθώς και 

τα ωχροκίτρινα άνθη του που φέρει για ένα μήνα την άνοιξη, του δίνουν μια 

ιδιαίτερη αξία για την χρήση του στην κηποτεχνία. 
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Χρήση: Έτσι μπορεί να σχηματίσει ισχυρούς και πολύ διακοσμητικούς 

ανεμοφράκτες ενώ προβάλλεται εντυπωσιακά μπροστά από ανοιχτόχρωμα κτίρια. 

Με κατάλληλο κλάδεμα διαμορφώνεται δέντρο και έτσι μπορεί να σχηματίσει ωραίες 

δενδροστοιχίες ή να εμφανίζεται επιβλητικό φυτευόμενο μεμονωμένα σε 

χλοοτάπητα. Εκτός από δέντρο μπορεί να διαμορφωθεί και σε διάφορα σχήματα 

όπως σφαίρα, κύβος, πυραμίδα κ.α. Τέλος, μπορεί να φυτευτεί σε απλή γραμμή στην 

άκρη χλοοτάπητα για τη δημιουργία φόντου ή σε συνδυασμό με χαμηλότερους 

θάμνους για να μας δώσει ανθικά αμφιθέατρα. 

 

2.6: Ίλεξ   Ilex aquifolium   (Aquifoliaceae) 
Αειθαλές θάμνος με ύψος 1 ως 1,5μ. που στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας 

μπορεί να εξελιχθεί σε δέντρο και να φτάσει τα 10μ. Η καλλωπιστική του αξία 

χαρακτηρίζεται από τα δερματώδη, βαθυπράσινα, γυαλιστερά και αγκαθωτά φύλλα 

του καθώς και από τους ζωηρού κόκκινου χρώματος καρπούς του. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ενώ η ζήτηση του είναι αυξημένη ιδίως τις ημέρες των Χριστουγέννων 

όπου τα κλαδιά του στολίζουν μεγάλα ανθοδοχεία ελάχιστοι είναι εκείνοι που 

ασχολούνται με τον πολλαπλασιασμό τους. 
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Χρήση: Αν και είναι ιδεώδες φυτό βραχόκηπων λόγω της πρωτότυπης 

εξωτερικής του εμφάνισης μπορεί και να φυτευτεί ανάμεσα σε άλλα πολυετή ποώδες 

φυτά, παρ’ όλα αυτά είναι εντυπωσιακό φυτό που προβάλλεται εντυπωσιακά 

μεμονωμένο μέσα σε χλοοτάπητα, μπροστά σε ανοιχτόχρωμα κτίρια και ιδιαίτερα 

στις εισόδους των σπιτιών. Ενώ, είναι κατάλληλο φυτό, για φυτοδοχεία και για την 

διακόσμήση εσωτερικών χώρων, αιθρίων και εξωκαθιστικών. 

 

2.7: Ιπποφαές   Hippophae rhamnoides   (Elaeagnaceae) 
Φυλλοβόλος θάμνος 2-4μ. που μπορεί να εξελιχθεί σε δέντρο ύψους 6 ως 8μ. 

Είναι φυτό πολύ ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και τα αλατούχα 

υδροσταγονίδια της θάλασσας ενώ ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη. Το φύλλωμα του 

πράσινου χρώματος στην πάνω επιφάνεια και αργυρού με κίτρινα στίγματα στην 

κάτω, καθώς και οι πορτοκαλί καρποί του χαρακτηρίζουν την καλλωπιστική του 

αξία.  

 
Χρήση: Συνίσταται να φυτεύεται σε παραθαλάσσιες περιοχές καθώς και η 

καλλιέργεια του με άλλους φυλλοβόλους ή αειθαλείς καλλωπιστικούς θάμνους για 

την δημιουργία ανθικών αμφιθεάτρων, ενώ ως δέντρο μπορεί να σχηματίσει πολύ 

ωραία αλσύλλια ή δενδροστοιχίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 

περιμετρική φύτευση οικοπέδων καθώς και για την δημιουργία φρακτών που 

γρήγορα γίνονται αδιαπέραστοι. Τέλος λόγω του πλούσιου (θυσσανώδους) ριζικού 

συστήματος μπορεί να γίνει χρήση για κάλυψη πρανών. 
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2.8: Κράνια   Cornus alba   (Cornaceae) 
Φυλλοβόλος θάμνος 1-2,5μ. ή και περισσότερο. Είναι ανθεκτικό φυτό τόσο 

στην ξηρασία όσο και στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα ενώ μεταφυτεύεται 

εύκολα και αναπτύσσεται σε όλα σχεδόν τα εδάφη. Το κόκκινο χρώμα των βλαστών 

το χειμώνα και τα άνθη της άσπρου χρώματος την άνοιξη χαρακτηρίζουν την 

καλλωπιστική της αξία. 

 
Χρήση: Είναι κατάλληλη για να καλύψει τοίχους ιδιαίτερα λευκούς ή 

ανοιχτόχρωμους λόγω χρωματικής αντίθεσης ή άλλες κάθετες αντιαισθητικές 

επιφάνειες του κήπου, μπορεί επίσης να σχηματίσει φράκτες ή φυτικά πλαίσια. 

Φυτεμένη μεμονωμένα ή ομαδικά σε χλοοτάπητες δημιουργεί το χειμώνα ωραίες 

αντιθέσεις με το κόκκινο των βλαστών. 

 

2.9: Κύτισος   Cytisus scoparius   (Leguminosae) 
Θάμνος φυλλοβόλος 2-3μ. Είναι φυτό ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες 

μέχρι (-15 οC) αλλά ευπαθές ευπαθείς στα πολύ αλκαλικά εδάφη. Το χειμώνα στο 

άνθος του χαρακτηρίζει την καλλωπιστική του αξία που ποικίλει ανάλογα το είδος 

του. 
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Χρήση: Είναι κατάλληλος για εδαφοκάλυψη οριζόντιων ή κεκλιμένων 

εδαφών, μπορεί επίσης να φυτευτεί σε φυτοδοχεία για να διακοσμήσει δώματα, 

εξώστες, αίθρια ή καθιστικά κήπου καθώς και μπροστά από κτίρια δημιουργώντας 

εντυπωσιακές χρωματικές εναρμονίσεις ή αντιθέσεις και όλα τα παραπάνω που 

προαναφέραμε ισχύουν και για τις αντίστοιχες ποικιλίες (πολύ χαμηλές, χαμηλές και 

υψηλές). 

 

2.10: Λυγαριά   Vitex agnus   (Verbenaceae) 
Φυλλοβόλος θάμνος που είναι αυτοφυές στην Ελλάδα ιδίως σε υγρούς τόπους. 

Παρ’ όλα αυτά αντέχει τόσο στην ξηρασία όσο και στα υδροσταγονίδια της 

θάλασσας, ενώ η χρήση του στη Βόρειο Ελλάδα είναι εφικτή μια και αντέχει και στις 

χαμηλές θερμοκρασίες (ως -10 οC) θάμνος χαρακτηρίζεται από διχρωμία στα φύλλα 

(πράσινο πάνω-γκρίζο κάτω) καθώς και από τα ρόδινα αρωματικά του άνθη. 

      
Χρήση: Ιδεώδες φυτό για την αρχιτεκτονική κήπων παραθαλάσσιων περιοχών 

σε συνδυασμό με άλλους καλλωπιστικούς θάμνους , ενώ πρωτότυπη θα είναι η 

χρήση του στη δημιουργία βραχόκηπων. Τέλος με την φύτευση του σε φυτοδοχεία 

μπορούμε να διακοσμήσουμε βεράντες, αίθρια και εξωκαθηστικά κήπων. 

 

2.11: Μηδική Δενδρώδης   Medicago arborea   (Leguminosae) 
Αειθαλής θάμνος με δίχρωμα φύλλα και άνθη κίτρινου χρώματος. Τόσο το 

μεγάλο εύρος άνθησης (4 - 5 μήνες), όσο και η εποχή άνθησης (χειμώνα - άνοιξη), το 

κάνουν ένα ιδιαίτερο φυτό. 
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Χρήση: Συνιστάται η φύτευσή του στις εισόδους ή περιμετρικά των 

κατοικιών, ώστε να έχουμε άνθη το χειμώνα. Μπορεί να σχηματίσει χαμηλά ή ψηλά 

φυτικά πλαίσια, ανάλογα το ύψος κλαδέματος. Η φύτευσή του δίπλα σε χαμηλές και 

κάθετες αντιαισθητικές επιφάνειες, τις σκεπάζει με το αειθαλές φύλλωμά του όλο 

το χρόνο. Προτείνουμε να διαδοθεί η χρήση του λόγω της χειμερινής ανθοφορίας του 

και της αντοχής του στην ξηρασία. 

 

2.12: Μυρτιά   Myrtus communis   (Myrtaceae) 
Πολύ διαδεδομένος αυτοφυής θάμνος στη χώρα μας που κοσμεί πολλά πάρκα 

και κήπους. Προσφέρεται για το αειθαλές, γυαλιστερό και αρωματικό πράσινο 

φύλλωμα του, καθώς και για τα λευκά επίσης αρωματικά άνθη. Έχει όμως μεγάλες 

απαιτήσεις εδαφικής υγρασίας. 

      
Χρήση: Διακοσμεί τις εισόδους των κατοικιών με τα αρωματικά άνθη και 

φύλλα της. Με κατάλληλο κλάδεμα δημιουργεί φυτικά πλαίσια ή διαμορφώνεται σε 

διάφορα σχήματα (σφαίρας, πυραμίδας, κύβου, κ.ά.). Μπορεί να φυτευτεί 

μεμονωμένο ή να συγκαλλιεργηθεί με άλλους θάμνους και ιδιαίτερα φυλλοβόλους, 
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τους οποίους συμπληρώνει από αισθητική άποψη την έλλειψη των φύλλων τους το 

χειμώνα. 

 

2.13: Πικροδάφνη   Nerium oleander   (Apocynaceae) 
Η πικροδάφνη είναι από τους πιο διαδεδομένους καλλωπιστικούς θάμνους στη 

χώρα μας, γιατί έχει ελάχιστες απαιτήσεις καλλιεργητικών φροντίδων, αντέχει στην 

ξηρασία, ιδίως όμως γιατί έχει άφθονη και με μεγάλο εύρος άνθηση. 

      
Χρήση: Η φύτευση του κατά συστάδες σχηματίζει ζωντανούς φυτοφράκτες, 

το ύψος των οποίων ρυθμίζεται με το κλάδεμα. Αν η κατοικία είναι κοντά σε 

θάλασσα αποτελεί και προστατευτικό μέσο για τα ευπαθή φυτά, ως ένα από τα 

κατεξοχήν ανθεκτικά στα υδροσταγονίδια της θάλασσας. Μπορεί να συνδυαστεί με 

τους περισσότερους αειθαλείς και φυλλοβόλους θάμνους για την σύνθεση ενός 

αρχιτεκτονικού σχεδίου του τοπίου. Επίσης προτείνεται η χρήση του σε 

μπορντούρες  και σε δεντροστοιχίες (με κατάλληλο κλάδεμα διαμορφώνεται σε 

μικρό δέντρο). 

 

2.14: Πασχαλιά   Syringa vulgaris   (Oleaceae) 
Φυλλοβόλος θάμνος ή δενδρύλλιο μπορεί να φτάσει τα 6μ. που αν και 

κατάγεται από Βουλγαρία βρίσκεται αυτοφυές και στην πατρίδα μας. Η πλούσια 

ζωηρή βλάστηση του με τα ζωηρού πράσινου χρώματος φύλλα του καθώς και τα 

άφθονα μικρά άνθη του που φέρονται πολλά μαζί (σε ταξιανθία φόβης), σε διάφορα 

χρώματα του δίνουν μια ιδιαίτερη σημασία στην αρχιτεκτονική κήπου. 
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Χρήση: Πολύ ενδιαφέρων φυτό με ποικίλες χρήσεις σε ανθόκηπους όπως η 

φύτευση του μεμονωμένα ως θάμνος ή ως δενδρύλλιο με κατάλληλο κλάδεμα που θα 

επιδεχθεί. Η ομαδική φύτευση του κατά θέσης μέσα σε χλοοτάπητες μας δίνει ένα 

εντυπωσιακό αποτέλεσμα ενώ στις άκρες αυτών δημιουργούν ωραίο βάθος (φόντο). 

Επίσης μπορεί να σχηματίσει πλαίσια και φράκτες να καλύψει αντιαισθητικούς 

τοίχους-επιφάνειες. Τέλος είναι ιδανικό φυτό για φύτευση κοντά σε κτίρια γιατί 

εκτός από το ευχάριστο και έντονο άρωμα της δημιουργεί ποικίλους χρωματικούς 

συνδυασμούς και αντιθέσεις με τα χρώματα των κτιρίων. 

 

2.15: Πυξός   Buxus sempervirens   (Buxaceae) 
Αειθαλής θάμνος που αν και τον έχουμε συνηθίσει χαμηλό ως ένα μέτρο ύψος 

(λόγω της πολύ αργής ανάπτυξης) μπορεί να φτάσει όμως και τα 4-6μ. σε μεγάλη 

ηλικία. Είναι ανθεκτικό φυτό στις χαμηλές θερμοκρασίες ως (-15 οC) αλλά πολύ 

ευπαθές σε πολύ υγρά εδάφη.  

      
Χρήση: Το πυξάρι είναι ένα φυτό που εναρμονίζεται άριστα με την 

αρχιτεκτονική των κατοικιών της πατρίδας μας. Η κόμη του είναι από μόνη της 

σχήματος σφαιρική, αλλά γενικά το φυτό επιδέχεται κλάδεμα και διαμορφώνεται σε 
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διάφορα σχήματα, έτσι μπορεί να φυτευτεί μεμονωμένα μέσα σε χλοοτάπητες, 

βραχόκηπους, παρτέρια ενώ παράλληλα θεωρείται ένα από τα κατεξοχήν φυτά που 

διακοσμούν φυτοδοχεία. Τέλος με ελεύθερη ανάπτυξη μπορεί να συνδυαστεί άριστα 

με άλλους θάμνους σε βραχόκηπους και παρτέρια καθώς και να χρησιμοποιηθεί για 

να οριοθετήσει χλοοτάπητες, βραχόκηπους και παρτέρια. 

 

2.16: Πυράκανθος   Pyracantha coccinea   (Rosaceae) 
Αειθαλές θάμνος ή δέντρο που μπορεί να φτάσει και τα 6μ. Ιδιαίτερα ανθεκτικό 

φυτό καθώς αντέχει στους βόρειους ισχυρούς ανέμους, στις χαμηλές θερμοκρασίες (-

25 οC) καθώς στα υδροσταγονίδια της θάλασσας. Η καλλωπιστική του αξία 

χαρακτηρίζεται από τα λευκά του άνθη, το αειθαλές του φύλλωμα αλλά κυρίως για 

τους καρπούς του που φέρουν κόκκινο χρώμα και αποτελούν ωραία αντίθεση με το 

πράσινο του τοπίου, ιδίως κατά το χειμώνα όπου ελάχιστοι θάμνοι είναι ανθισμένοι. 

 
Χρήση: Φυτεύεται μεμονωμένα σε χλοοτάπητες ή σε φυτοδοχεία είτε με 

ελεύθερη βλάστηση είτε με διάφορα σχήματα (σφαίρας, κύβου, κώνου κ.α.) μιας και 

επιδέχεται κλάδεμα και μπορεί να διαμορφωθεί όπως εμείς επιθυμούμε. Εδώ πρέπει 

να προσθέσουμε ότι η διαμόρφωση του σε δέντρο σχηματίζει εντυπωσιακές 

δενδροστοιχίες. Συνδυάζεται πολύ καλά με άλλους θάμνους για τη δημιουργία 

παρτεριών, φυτευόμενος, λόγω του ύψους του στη τελευταία σειρά. Αξίζει να 

τονίσουμε ότι σε συνδυασμό με την δενδρομηδική της οποίας η άνθηση συμπίπτει με 

την καρποφορία του πυράκανθου μας δίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα με την αντίθεση 

που κάνουν τα κίτρινα άνθη της με τους κόκκινους καρπούς του. Τέλος, είναι ιδεώδες 

φυτό για να καλύψει αντιαισθητικές επιφάνειες και να σχηματίσει ισχυρούς και μη 

διαπερατούς από ανθρώπους και ζώα φράκτες. 
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2.17: Ροδιά Καλλωπιστική   Punica granatum   (Punicaceae) 
Φυλλοβόλος θάμνος ή μικρό δέντρο που μπορεί να φτάσει και τα 5μ. Η 

καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από την ζωηρή και πυκνή του βλάστηση 

(τόση που την περίοδο κλαδέματος πρέπει να κλαδεύεται και να αραιώνουν τα 

κλαδιά), τα λεία και ζωηρού πράσινου χρωματισμού φύλλα του, αλλά κυρίως από τα 

εντυπωσιακά πορτοκαλοκόκκινα άνθη του. 

      
Χρήση: Όταν φυτεύεται μπροστά και γύρω από ανοιχτόχρωμα κτίρια τα 

πορτοκαλοκόκκινα άνθη του δημιουργούν ωραίες χρωματικές αντιθέσεις. Μπορεί να 

φυτευτεί μεμονωμένα (ιδίως σε φυτοδοχεία) αλλά και σε συνδυασμό με άλλους 

καλλωπιστικούς θάμνους στην τελευταία σειρά όμως λόγω του ύψους του. Τέλος με 

την διαμόρφωση του σε δέντρο μπορεί να σχηματίσει πολύ ωραίες δενδροστοιχίες 

είτε μέσα σε χλοοτάπητες είτε σε πλακόστρωτες επιφάνειες. 

 

2.18: Ρούσκος ή Κρυφός έρωτας   Ruscus hypoglosum   (Liliaceae) 
Αειθαλές θάμνος με ύψος ως 0,5μ. Αν και είναι ευπαθής φυτό στις χαμηλές 

θερμοκρασίες θέλει σκιερά σημεία για να αναπτυχθεί ικανοποιητικά. Έχει πολύ 

ζωηρή και πυκνή βλάστηση, λευκοκτρίνα άνθη που μένουν στο φυτό 40-50 ημέρες 

το Μάρτιο-Απρίλιο ενώ εντυπωσιακός είναι ο καρπός του που είναι ράγα κόκκινου 

χρώματος. 
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Χρήση: Κατεξοχήν φυτό για φύτευση σε σκιερά μέρη που κανένα φυτό δεν 

μπορεί να ευδοκιμήσει. Με χρήση μέσα σε φυτοδοχεία μπορεί να διακοσμήσει 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κτιρίων, ενώ σε συνδυασμό με φυλλοβόλους 

θάμνους, συμπληρώνει την απουσία του φυλλώματος τους κατά τους χειμερινούς 

μήνες. Τέλος, γεμίζει εντυπωσιακά τις ποδιές αειθαλών ή ακόμη και φυλλοβόλων 

δέντρων μια και βρίσκει τη σκιά που θέλει. 

 

2.19: Σαμπούκος   Sambucus nigra   (Caprifoliaceae) 
Φυλλοβόλος θάμνος που απαντάται σε πολλά μέρη της Ελλάδας σε δροσερές 

δασώδεις περιοχές. Αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες της βόρειας Ελλάδας μέχρι (-

15 οC) καθώς και στα ξηρά και υγρά εδάφη. Τα λεία βαθυπράσινα φύλλα του, τα 

πολύ αρωματικά λευκά του άνθη αλλά και ο καρπός του που είναι μαύρη ράγα που 

γυαλίζει κατά την ωρίμανση είναι τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την 

καλλωπιστική του αξία. 

      
Χρήση: Φυτευόμενο στην τελευταία σειρά σε συνδυασμό με άλλους θάμνους 

σχηματίζει ωραία φυτικά αμφιθέατρα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο βάθος 

χλοοταπήτων ιδίως πάρκων που είναι μεγάλα για την δημιουργία φόντου. 
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2.20: Σπειραία   Spiraea media   (Rosaceae) 
Φυλλοβόλος θάμνος, ιθαγενείς των εύκρατων περιοχών της Ευρώπης, παρ’ όλα 

αυτά μόλις τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστό στη χώρα μας. Πολύ ανθεκτικό φυτό 

στις χαμηλές θερμοκρασίες ως (-25 οC) ενώ πέραν από το κλάδεμα που χρειάζεται 

μετά την άνθηση του δεν έχει ανάγκη από άλλες καλλιεργητικές φροντίδες. Η 

πλούσια και πυκνή βλάστηση του καθώς και τα πολλά λευκού χρώματος άνθη του 

χαρακτηρίζουν την καλλωπιστική αξία του. 

      
Χρήση: Κατ’ εξοχήν φυτό ανθοφόρων πλαισίων (μπορντούρων) ιδίως όταν 

είναι φυτευόμενα παραπλεύρως των διαδρόμων ενός πάρκου ή κήπου ή ακόμη και 

στην άκρη χλοωδών εκτάσεων. Ενώ μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί με άλλους 

φυλλοβόλους ή αειθαλείς θάμνους στην δημιουργία ωραίων παρτεριών, φυτευόμενο 

στην πρώτη ή δεύτερη σειρά όμως λόγω του ύψους του, που δεν υπερβαίνει τα δύο 

μέτρα. Τέλος, η τοποθέτηση του μεμονωμένα στις εισόδους των κατοικιών μπροστά 

από σκουρόχρωμα κτίρια ή μέσα σε χλοοτάπητες μας δίνει ένα πολύ ωραίο 

αποτέλεσμα, από τις χρωματικές αντιθέσεις που δημιουργεί με το λευκό των ανθέων 

του. 

 

2.21: Σχίνος   Pistacia lentiscus   (Anacardiaceae) 
Είναι η κοινή μαστιχιά που καλλιεργείται ιδιαίτερα στη Χίο για την παραγωγή 

της εξαιρετικής ποιότητας μαστίχας της. Γενικά όμως απαντάται σε όλο τον 

Ελλαδικό χώρο και ας μη βγάζει μαστίχα όπως στη Χίο, μια και είναι έντονα 

αυτοφυές φυτό. Καλλιεργείται ως καλλωπιστικό για την ανθεκτικότητα στον άνεμο, 
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στα υδροσταγονίδια της θάλασσας, για το αειθαλές φύλλωμα του, τα ρόδινα άνθη και 

τους κόκκινους καρπούς του. 

      
Χρήση: Προβάλλεται εντυπωσιακά όταν φυτεύεται δίπλα σε ανοιχτόχρωμες 

κατοικίες, ενώ η φύτευσή του κατά συστάδες δημιουργεί πυκνούς φυτοφράκτες. 

Φυτευόμενο στο βάθος χλοωδών εκτάσεων, δημιουργεί ωραίο φόντο. Συνιστάται η 

χρήση του σε πρανή (ιδανικό για εδάφη με πρόβλημα διαβρωσης) και σε 

μπορντούρες (φυτικά πλαίσια), ενώ μπορεί να διαμορφωθεί και σε δέντρο. 

 

2.22: Τάμαριξ ή Αλμυρίκι   Tamarix  parviflora   (Tamaricaceae) 
Θάμνος ή δενδρύλλιο φυλλοβόλο ιθαγενές της νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

που στον Ελλαδικό χώρο θα το συναντήσουμε να αυτοφύεται σε ρεματιές και 

παραθαλάσσιες περιοχές. Πολύ ανθεκτικό φυτό στα ξηρά και αλατούχα εδάφη, 

μπορεί να ευδοκιμεί και να αναπτυχθεί και μέσα σε άμμο ενώ αντέχει και στο ψύχος 

μέχρι (-15 οC). Πέραν της αντοχής του αυτής που το κάνει ένα καλό σύμμαχο σε κάθε 

κηποτέχνη η καλλωπιστική του αξία περιορίζεται στο ρόδινο χρώμα που παίρνει την 

περίοδο της άνθησης του μια και τα άνθη του φέρονται σε όλο το μήκος των 

βλαστών. 
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Χρήση: Ιδανικό φυτό για τη δημιουργία κήπων και πάρκων που βρίσκονται 

κοντά στη θάλασσα εκεί που κανένα είδος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Συνίσταται για 

περιφερειακή φύτευση σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, ώστε να λειτουργεί ως 

ανεμοφράκτης, ή γενικά φράκτης για την προστασία των υπόλοιπων 

καλλιεργούμενων φυτών από τον άνεμο και τα υδροσταγονίδια της θάλασσας. 

Τέλος, με κατάλληλο κλάδεμα μπορεί να εξελιχθεί σε δέντρο και να χρησιμοποιηθεί 

για τη δημιουργία επιβλητικών δενδροστοιχιών. 

 

2.23: Τάξος   Taxus baccata   (Taxaceae) 
Αειθαλές θάμνος ή δέντρο ιθαγενές της Ευρώπης, που απαντάται στην Ελλάδα 

στη Μακεδονία, Θράκη, Στερεά και στην Πελοπόννησο. Πολύ ανθεκτικό φυτό στο 

ψύχος, μέχρι και τους (-25 οC) καθώς ευδοκιμεί και κοντά σε παραθαλάσσιες 

περιοχές. Ενώ την καλλωπιστική αξία του την χαρακτηρίζουν η πλούσια ζωηρή και 

εντυπωσιακή του βλάστηση καθώς και οι καρποί του με το έντονο ζωηρό κόκκινο 

χρώμα τους. 

      
Χρήση: Αν και από μόνο του το φυτό έχει όμορφο πυραμοειδές σχήμα, 

μπορούμε με κατάλληλο κλάδεμα να του δώσουμε ότι σχήμα θέλουμε και που θα 

διατηρηθεί λόγω της πολύ αργής του ανάπτυξης. Αυτή του η ικανότητα μας δίνει την 

δυνατότητα της χρήσης του στην κηποτεχνία ποικιλοτρόπως. Έτσι φυτευόμενος 

μεμονωμένα σε συνδυασμό με άλλα κωνοφόρα να δημιουργεί ωραία αλσύλλια ή να 

στολίσει εντυπωσιακά ταρατσόκηπους (Roof gardens), βεράντες, εξωκαθηστικά 

(outside living rooms) φυτευόμενος σε φυτοδοχεία. Ενώ η φύτευση του σε συστάδες 

μπορεί να καλύψει κάθετες αντιαισθητικές επιφάνειες, να δημιουργήσει πυκνούς 
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φράκτες. Τέλος, θεωρείται ιδανικό φυτό για την δημιουργία φυτικών λαβυρίνθων 

σε παιδικές χαρές πάρκων. 

 

2.24: Τέυκριο   Teucrium fruticans   (Labiatae) 
Είναι αειθαλές θάμνος, ιθαγενής της Ν. Ευρώπης και που στη χώρα μας έχει 

εγκλιματιστεί και καλλιεργείται με επιτυχία. Ανθεκτικότατο φυτό στην ξηρασία και 

στα υδροσταγονίδια της θάλασσας καθώς και στις χειμερινές θερμοκρασίες (μέχρι -5 

οC). Ευδοκιμεί σε όλους τους τύπους εδαφών ακόμη και σε αμμώδη τόσο στη σκιά 

όσο και στον ήλιο. Ενώ η καλλωπιστική αξία χαρακτηρίζεται από το γκριζοπράσινο 

χρώμα του φυτού καθώς και από τα κυανόλευκα άνθη που φέρει για δύο μήνες αρχές 

της Άνοιξης. 

      
Χρήση: Ένα από τα κατ’ εξοχήν φυτά στην δημιουργία κήπων και πάρκων 

παραθαλάσσιων περιοχών. Ιδανικό για τη δημιουργία φρακτών και πλαισίων λόγω 

της πυκνής του βλάστησης, ενώ η οριοθέτηση χλοοτάπητα, με κατάλληλο κλάδεμα, 

είναι εντυπωσιακή καθώς κάνει ωραία χρωματική αντίθεση με αυτόν. Το ίδιο ισχύει 

και όταν συνδυάζεται με άλλους καλλωπιστικούς θάμνους για την κατασκευή 

παρτεριών ή φυτικών αμφιθεάτρων όπου το γκριζοπράσινο φύλλωμά του έρχεται 

να σπάσει το πράσινο αυτών. Τέλος, επιδέχεται κλάδεμα και μπορεί να πάρει η κόμη 

του διάφορα σχήματα όπως σφαίρα, κώνος, κύβος, πυραμίδα κ.ά. και να 

χρησιμοποιηθεί σε φυτοδοχεία για τη διακόσμηση δωμάτων, εξωτερικών 

καθιστικών κ.τ.λ.  

 

 

 

 49



2.25: Υπέρικο   Hypericum calycinum   (Hypericaceae) 
Αειθαλής θάμνος, ιθαγενής της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ανθεκτικό φυτό 

στην ξηρασία και στα υδροσταγονίδια της θάλασσας καθώς και στην σκιά και στον 

ήλιο. Η καλλωπιστική αξία χαρακτηρίζεται από το βαθυπράσινο χρώμα του 

φυλλώματος που έρχεται σε αντίθεση με το έντονο κίτρινο των ανθέων, ανθέων που 

φέρει πάνω του για 5 μήνες Ιούνιο έως Οκτώβριο. 

      
Χρήση: Είναι φυτό που βρίσκει πολλές εφαρμογές είτε φυτευόμενο 

μεμονωμένα είτε σε ομάδες. Έτσι θα το δούμε μέσα σε βραχόκηπους σε συνδυασμό 

με άλλα ανθόφυτα, συνήθως στις πρώτες σειρές λόγω του μικρού ύψους του. 

Διακοσμεί ωραία φυτοδοχεία και ζαρντινιέρες, ενώ λόγω της αντοχής του στη σκιά 

μπορεί να φυτευτεί και να στολίσει τις ποδιές των δέντρων. Τέλος με ομαδική 

φύτευσή του μπορούμε να δημιουργήσουμε ωραίες εδαφοκαλύψεις πρανών ιδίως 

όταν αυτά βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές ή να δημιουργήσουμε χρωματικές 

αντιθέσεις όταν αυτή βρίσκεται μέσα σε χλοοτάπητες. 

 

2.26: Φιλάδελφος   Philadelphus coronarius   (Saxifragaceae) 
Φυλλοβόλος θάμνος, ιθαγενής της νοτιοανατολικής Ευρώπης που στην Ελλάδα 

καλλιεργείται από παλιά και έχει εγκλιματισθεί πολύ καλά. Ευδοκιμεί σε πολλούς 

τύπους εδαφών, αναπτύσσεται τόσο σε ηλιαζόμενες θέσεις όσο και σε ημισκιερές, 

ενώ έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Την καλλωπιστικά αξία 

χαρακτηρίζουν η πλούσια κατακόρυφη και ζωηρή βλάστηση με τα μεγάλα, λευκά και 

αρωματικά άνθη του. 
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Χρήση: Μπορεί να φυτευτεί μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα 

καλλωπιστικά φυτά, δημιουργώντας ωραία πλαίσια και φράκτες, ιδίως την περίοδο 

της άνθησής του, τα οποία εντυπωσιάζουν πολύ τον επισκέπτη. Επίσης μπορεί να 

καλύψει τοίχους και αντιαισθητικές επιφάνειες. Λόγω του αρώματος των ανθών 

του συνίσταται η φύτευσή του κοντά σε κατοικίες και ιδίως αυτά που έχουν σκούρα 

χρώματα όπου δημιουργούν χρωματικές αντιθέσεις με τα λευκά άνθη. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι είναι ένα από τα ιδανικότερα φυτά για την κατασκευή πάρκων και 

γενικά δημόσιων χώρων πρασίνου λόγω των ελάχιστων απαιτήσεων σε θρεπτικά 

στοιχεία και γενικά καλλιεργητικών φροντίδων. 
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ΚΕΦ. 3 : ΙΘΑΓΕΝΗ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟΙ ΘΑΜΝΟΙ 

 
 Μεμονωμένοι ή σε Ομάδες: Για την δημιουργία σκιάς, φράκτη και την 

κάλυψη αντιαισθητικών επιφανειών και πρανών.    

 

 

 

3.1: Αιγόκλημα Αγιόκλημα   Lonicera caprifolium   (Caprifoliaceae) 

                               Lonicera periclymenum  (Caprifoliaceae) 
Φυλλοβόλο αναρριχώμενο φυτό, αυτοφυές της κεντρικής και νότιας Ευρώπης 

καθώς και της Ελλάδας από Μακεδονία μέχρι τα νησιά του Ιονίου. Εδώ βλέπουμε 

δύο είδη του γένους αυτού με μικρές διαφορές μεταξύ τους και τις οποίες θα 

αναφέρουμε παρακάτω. Ευδοκιμεί σε ηλιαζόμενα και με αρκετή εδαφική υγρασία 

μέρη, ενώ το periclymenum ευδοκιμεί και στα ημισκιερά καθώς και στα 

υδροσταγονίδια της θάλασσας. Η καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από τα 

άνθη του, που είναι πολύ αρωματικά, λευκοκίτρινα και τα οποία δημιουργούν 

χρωματική αντίθεση με τα φύλλα που έχουν βαθυπράσινο χρώμα, το periclymenum 

έχει βαθυπράσινο στη πάνω επιφάνια και υπόλευκο στην κάτω. 

      
Χρήση: Με κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να αναρριχηθεί σε κτίρια με τα 

οποία δημιουργεί εναρμονίσεις ή αντιθέσεις χρωματισμών. Κατάλληλο φυτό για την 

κάλυψη διακοσμιτικών στεγάστρων (πέρκολες), δικτυωτών πλαισίων και αψίδων, 

ενώ λόγω της ζωηρής και πυκνής του βλάστησης μπορεί να δημιουργήσει ωραίους 

φράκτες. Επίσης εδάφη με μεγάλη κλίση μπορούν να καλυφθούν με επιτυχία από το 

αγιόκλημα, ξεφεύγοντας από τα συνήθη φυτά εδαφοκάλυψης. Τέλος αξίζει να 
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σημειώσουμε ότι για κήπους και πάρκα που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές 

προτιμούμε το periclymenum λόγω της αντοχής του στα υδροσταγονίδια της 

θάλασσας.  

 

 

3.2: Κισσός   Hedera helix   (Araliaceae) 
Αειθαλές φυτό, ιθαγενές της Ευρώπης, Αφρικής, Κίνας και της Ιαπωνίας. Στην  

Ελλάδα είναι γνωστό από τα Ομηρικά χρόνια και βρίσκεται αυτοφυές μέσα στα 

δάση. Είναι πολύ ανθεκτικό φυτό στις ασθένειες, στους ανέμους και στο ψύχος (έως -

20 οC). Το πλούσιο αειθαλές φύλλωμα του, η μεγάλη του ανάπτυξη (έως 15μ.) και η 

ικανότητα του να αναρριχείται και στις ποιο λείες επιφάνειες, το κατατάσσουν ως ένα 

από τα πολυτιμότερα αναρριχώμενα φυτά. 

      
Χρήση: Μπορεί να καλύψει ολόκληρες επιφάνειες κτιρίων, ερειπίων και 

βράχων, καθώς και να σχηματίσει πυκνούς φράκτες με την βοήθεια μόνο ενός 

δικτυωτού πλέγματος. Όταν σε αυτά τα πλέγματα δώσουμε κάποιο σχήμα, μπορούμε 

να τα τοποθετήσουμε μέσα σε χλοοτάπητες ή σε άλλα σημεία του κήπου-πάρκου 

και να μας δώσουν πρωτότυπες εικόνες στο τοπίο. Με αναρρίχηση του σε κορμούς 

δένδρων βελτιώνει την αισθητική τους, ενώ θεωρείται ιδανικό φυτό για την 

διακόσμηση φυτοδοχείων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αρκεί να έχει 

επαρκεί φωτισμό. 

 

3.3: Κληματίδα ή Αμπελίνα   Clematis algeriensis   (Ranunculaceae)  
Φυλλοβόλο φυτό, ιθαγενές της Ευρώπης και της βόρειας Αφρικής. Στην 

Ελλάδα καλλιεργείται από πολύ παλιά, ενώ βρίσκεται αυτοφυής σχεδόν παντού. 
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Είναι πολύ ανθεκτικό φυτό στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -20 οC), στους εχθρούς 

και στις ασθένειες. Η καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από την πλούσια 

βλάστηση του, τα πολυάριθμα, ωχρόλευκα και αρωματικά του άνθη, αλλά κυρίως 

από τους καρπούς του, που προσδίδουν στο φυτό μια μεγαλοπρεπή εμφάνιση 

φθινόπωρο και χειμώνα. 

 
Χρήση: Λόγω της πολύ γρήγορης ανάπτυξης του, μπορεί να καλύψει σε μικρό 

χρονικό διάστημα μεγάλες επιφάνειες, να δημιουργήσει πυκνούς φράκτες, ή να 

αναρριχηθεί σε αψίδες και πέρκολες, προσφέροντας πυκνή σκιά στους επισκέπτες 

της. 

 

3.4: Περιπλοκάδα Ελληνική   Periploca graeca   (Asclepiadaceae) 
 Είναι φυλλοβόλο φυτό, ιθαγενές της νοτιοανατολικής Ευρώπης και αυτοφυές 

της Ελλάδας από όπου πήρε και το όνομα του. Χωρίς ιδιαίτερης σημασίας 

καλλωπιστική αξία, γι’ αυτό ίσως δεν ζητείται στην αγορά, παρ’ όλα αυτά, είναι πολύ 

ανθεκτικό φυτό σε όλους τους τύπους των εδαφών ακόμη και των αλατούχων, στα 

υδροσταγονίδια της θάλασσας και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι μπορεί να 

φυτευτεί σε μέρη που κανένα άλλο φυτό δεν θα αναπτυχθεί. 

      

 54



Χρήση: Μπορεί να αναρριχηθεί σε πέρκολες, να καλύψει φράκτες, τοίχους 

αντιστήριξης ή οποιεσδήποτε αντιαισθητικές επιφάνειες, ιδίως σε δημόσιους 

χώρους πρασίνου ή παραθαλάσσιες περιοχές. 

 

3.5: Τριανταφυλλιά   Rosa sp.   (Rosaceae)  
Το γένος Rosa περιλαμβάνει περισσότερα από 125 είδη, ιθαγενών των 

εύκρατων αλλά ψυχρών περιοχών του βόριου ημισφαιρίου, από τα οποία τα 20 

βρίσκονται αυτοφυές στη χώρα μας. Ευδοκιμεί σε όλα σχεδόν τα εδάφη, στους 

ανέμους, ενώ είναι πολύ ανθεκτικό φυτό τόσο στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -25 
οC) όσο και στις υψηλές. Γενικά η τριανταφυλλιά θεωρείται ο βασιλιάς των ανθέων 

και δικαιολογημένα μια και συγκεντρώνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα έναντι των 

άλλων φυτών, μερικά από τα οποία είναι: α) Είναι πολυετές φυτό που με κατάλληλες 

φροντίδες μπορεί να ζήσει δεκάδες χρόνια. β) Είναι σκληραγωγημένο και ευδοκιμεί 

σε μεγάλο εύρος κλιματολογικών συνθηκών και γεωγραφικού πλάτους. γ) Έχει 

ζωηρή βλάστηση και σε λίγο χρονικό διάστημα καλύπτουν τους χώρους που 

επιθυμούμε. δ) Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τύπων φυτών (π.χ. υβρίδια τσαγιού, 

φλοριμπούντα, πολύανθα κ.α.). ε) Δεν υπάρχει άλλο φυτό με τόσες ποικιλίες και είδη 

με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων στα άνθη. 

      
Χρήση: Φυτεμένο κοντά σε κτίρια και με κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να 

αναρριχηθεί σε αυτά και να μας δώσει εντυπωσιακές χρωματικές εναρμονίσεις ή 

αντιθέσεις. Αναρριχάται εύκολα σε πέρκολες, δικτυωτά σκέπαστρα και 

οποιεσδήποτε κάθετες ή οριζόντιες αντιαισθητικές επιφάνειες. Μπορεί να φυτευτεί 

σε φυτοδοχεία και να διακοσμήσει ωραία κήπους οροφής, αίθρια και καθιστικά 

κήπων. Γενικά είναι ιδεώδες φυτό που θα πρέπει να υπάρχει όπου υπάρχει κήπος. 

 55



ΚΕΦ. 4 : ΙΘΑΓΕΝΗ ΦΡΥΓΑΝΑ – ΥΠΟΘΑΜΝΟΙ – ΠΟΛΥΕΤΗ 

ΠΟΩΔΗ 

 
 Αμιγείς ή σε συνδυασμό με θάμνους: Για την δημιουργία αρωματικών 

παρτεριών, βραχόκηπων κ.α. 

 

 Σε συστάδες: Για την δημιουργία χαμηλού ύψους πλαισίων. 

 

 

 

4.1: Αγκαραθιά   Phlomis fruticosa   (Labiatae)                             
Πολύκλαδες θάμνος το ύψος του οποίου φθάνει το 1 με 1,5μ, ο οποίος 

βρίσκεται αυτοφυής στη Ελλάδα. Η καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από τα 

άνθη κίτρινου χρώματος. Αντέχει σε ξηρές, πετρώδεις και ασβεστολιθικές πλαγιές. 

 
Χρήση: Μπορεί να καλλιεργηθεί σε βραχόκηπους, βελτιώνοντας την 

αισθητική τους εμφάνιση, ιδίως την περίοδο άνθησής του, καθώς και σε σημεία 

άγονα όπου δεν είναι δυνατή η καλλιέργεια άλλων ειδών. 

 

4.2: Άκανθας   Acanthus srinosum   (Acanthaceae) 

Πολυετές ποώδες φυτό που καλλιεργείται από παλιά. Τα άνθη του δεν έχουν 
εμπορική αξία. Το φυτό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη κηποτεχνία με 

διάφορους τρόπους αξιοποιώντας την ανθεκτικότητά του σε σκιερά μέρη. 
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Χρήση: Η φύτευση του σε σκιερό μέρος αξιοποιεί τμήματα του κήπου που 

δύσκολα μπορουν να ευδοκιμήσουν άλλα  φυτά, δημιουργώντας ταυτόχρονα 

εδαφοκάλυψη. Μπορεί να συγκαλλιεργηθεί με δέντρα ή θάμνους υψηλής 

ανάπτυξης, βελτιώνοντας την αισθητική εμφάνιση τους αλλά και του κήπου γενικά. 

Συνιστάται ιδιαίτερα για την κάλυψη χώρων μεταξύ τοίχων και διαδρόμων του 

κήπου, ή την κάλυψη κάθετων αντιαισθητικών επιφανειών μικρού ύψους. 

 

4.3: Αψιθιά   Artemisia arborescens   (Compositae) 
Αειθαλές πολυετές φυτό, ιθαγενές των εύκρατων περιοχών της Ευρώπης, 

γνωστό στη χώρα μας από πολύ παλιά. Ανθεκτικό στη ξηρασία, προτιμά ηλιαζόμενα 

εδάφη αλλά αντέχει και στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -15 οC). Η καλλωπιστική 

του αξία χαρακτηρίζεται από το ασημογκρί χρώμα των φύλλων του, από τα 

καστανοκίτρινα άνθη το καλοκαίρι και από το έντονο άρωμα που έχει το φυτό. 

      
Χρήση: Κατάλληλο φυτό για τη δημιουργία αρωματικών πλαισίων, ενώ μαζί 

με άλλα αρωματικά φυτά δημιουργούν ωραίους βραχόκηπους. Τέλος η 

συγκαλλιέργεια με άλλα ανθόφυτα μας δίνει εντυπωσιακά ανθικά αμφιθέατρα, 

φυτεμένο στη δεύτερη ή τρίτη σειρά. 
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4.4: Γαρίφαλο   Dianthus caryophyllus   (Caryophyllaceae) 
Αειθαλές φυτό, ιθαγενές των χωρών της Μεσογείου και ειδικότερα της 

Ελλάδας όπου καλλιεργήθηκε τουλάχιστον πριν 2000 χρόνια. Ανθεκτικό φυτό σε 

πολλούς τύπους εδαφών καθώς και στην ξηρασία, χωρίς όμως να αφήνονται να 

υποφέρουν γιατί μειώνεται η ανθοφορία. Η ποικιλία χρωμάτων, τα αρωματικά άνθη 

του καθώς και οι ποικίλοι τρόποι χρήσης του, το καθιστούν ένα δυνατό σύμμαχο του 

εκάστοτε κηποτέχνη. 

      
Χρήση: Ανθώνες με πολύχρωμα γαρίφαλα μπροστά από ανοιχτόχρωμα κτίρια 

δημιουργούν έντονες χρωματικές αντιθέσεις, το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε και με 

ομαδική φύτευση του μέσα σε χλοοτάπητα που σπάει την μονοτονία του πρασίνου. 

Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα ανθόφυτα για τη δημιουργία ωραίων παρτεριών ή 

ανθικών αμφιθεάτρων, φυτεμένο στη δεύτερη με τρίτη σειρά λόγω του ύψους του. 

Είναι κατάλληλο φυτό φυτοδοχείων για την διακόσμηση των εξωτερικών χώρων 

όπως δώματα, εξωκαθηστικά και παραθύρων. Ενώ, ως κομμένο θα μας στολίσει 

ωραία τα ανθοδοχεία του σπιτιού, μόνο η με την βοήθεια της γυψοφίλης για αρκετό 

διάστημα. 

 

4.5: Γεράνιο ή Πελαργόνιο   Pelargonium zonale   (Geraniaceae) 

Αειθαλές φυτό, ιθαγενές των εύκρατων περιοχών. Είναι πολύ ανθεκτικό φυτό 

σε όλα σχεδόν τα εδάφη καθώς και στη ξηρασία, αλλά ευπαθής στις χαμηλές 

θερμοκρασίες της βόρειας Ελλάδας. Η πλούσια και ποικιλόχρωμη (ανάλογα το είδος) 

ανθοφορία και το μεγάλο εύρος άνθησης, από αρχές άνοιξης έως τους πρώτους 

παγετούς, χαρακτηρίζουν την καλλωπιστική του αξία. 
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Χρήση: Μπορεί να φυτευτεί και να δημιουργήσει ανθικά πλαίσια 

(μπορντούρες), για την οριοθέτηση διαδρόμων, παρτεριών, χλοοτάπητα κ.ά. Η 

ομαδική φύτευση του μέσα στο χλοοτάπητα θα μας δώσει ωραίες και εντυπωσιακές 

χρωματικές αντιθέσεις. Συνδυάζεται άριστα με άλλα πολυετή φυτά για τη δημιουργία 

ανθικών παρτεριών, ενώ η χρήση του σε φυτοδοχεία διακοσμεί άριστα εισόδους , 

παράθυρα, ταρατσόκηπους, ακόμη και κρεμαστά καλάθια, ιδίως με κάποιες 

κρεμοκλαδείς ποικιλίες που έχει. 

 

4.6: Γυψοφίλη   Gypsophila paniculata   (Caryophyllaceae)  
Αειθαλές φυτό, ιθαγενές της Ευρώπης. Είναι πολύ ανθεκτικό στα ξηρά, 

ασβεστώδη και άγονα εδάφη, αντίθετα πολύ ευπαθές στα υγρά και όξινα. Η 

καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από τα λεπτότερα και κομψότερα άνθη, 

λευκού ή κυανόλευκου χρώματος που μένουν πάνω στο φυτό καθ’ όλη τη διάρκεια 

του καλοκαιριού. 

      
Χρήση: λόγω του λευκού του άνθους, συνιστάται η φύτευση του μπροστά από 

κτίρια ή άλλες επιφάνειες, με σκούρα χρώματα όπου και δημιουργούν χρωματικές 

αντιθέσεις. Μπορούν επίσης και να συγκαλλιεργηθούν με άλλα πολυετή φυτά για την 
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δημιουργία ανθικών αμφιθεάτρων. Τέλος είναι ιδανικό φυτό για τη δημιουργία 

ανθοδεσμών και στολισμού βάζων, ως κομμένο λουλούδι σε συνδυασμό με άλλα 

άνθη. 

 

4.7: Δεντρολίβανο   Rosmarinus officinalis   ( Labiatae ) 
Αειθαλής θάμνος με μεγάλη καλλωπιστική αξία λόγω της πυκνής και 

αρωματικής του βλάστησης, καθώς και των αρωματικών γαλάζιο-μωβ ανθέων, τα 

οποία εμφανίζονται στο φυτό πολλούς μήνες κυρίως τους ψυχρούς (Σεπτέμβριο – 

Απρίλιο). Ανθεκτικός στην ξηρασία – αναπτύσσεται και σε άγονα εδάφη. 

      
Χρήση: Λόγω του αρώματός του συνίσταται η φύτευσή του στις εισόδους των 

κατοικιών. Είναι κατάλληλο φυτό για τη δημιουργία χαμηλού ύψους φυτικών 

πλαισίων, ενώ με κλάδεμά του μπορεί να αποτελέσει άριστο φυτό εδαφοκάλυψης. 

Η παρουσία του σε ένα βραχόκηπο είναι πολύ εντυπωσιακή, ενώ προτείνεται η 

φύτευσή του και για κάλυψη πρανών. 

 

4.8: Δίκταμος   Dictamus albus   (Labiatae) 
Φυλλοβόλο φυτό, ιθαγενές της νότιας Ευρώπης και ειδικότερα της πατρίδας 

μας. Γνωστός από τον Θεόφραστο ακόμη για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. 

Ανθεκτικό στην ξηρασία, σε ηλιαζόμενα ή ημισκιερά εδάφη, ενώ μπορεί να 

αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε έδαφος. Η καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από το 

υπέροχο άρωμα που αποδίδουν τόσο τα φύλλα, όσο και τα άνθη του. 
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Χρήση: Συνιστάται η καλλιέργειά του μέσα σε φυτοδοχεία για τη διακόσμηση 

δωμάτων, εξωτερικών καθιστικών και παραθύρων σε συνδυασμό με άλλα 

αρωματικά φυτά. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να δημιουργήσει ωραίους βραχόκηπους 

λόγω της ανθεκτικότητάς του στην ξηρασία. Φυτευόμενο σε μονή ή διπλή σειρά 

σχηματίζει εντυπωσιακά πλαίσια (μπορντούρες), που μπορούν να οριοθετήσουν 

ωραία χλοοτάπητα, παρτέρια και βραχόκηπους από άλλους χώρους. 

 

4.9: Έβενος   Ebenus cretica   (Leguminosae) 
Αειθαλής  θάμνος, μικρού ύψους, διάσπαρτος σε ξηρές και απότομες πλαγιές 

στην Κρήτη (ενδημικό). Η αντοχή του στη ξηρασία και τα όμορφα ρόδινα άνθη του 

είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που μας επιτρέπουν τη χρήση του στη δημιουργία 

ενός κήπου. 

 
Χρήση: Λόγω του χαμηλού του ύψους μπορεί να αποτελέσει φυτό 

εδαφοκάλυψης σε παρτέρια και πρανή. Η φύτευσή του μεμονωμένα μέσα σε ένα 

βραχόκηπο δημιουργεί ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Επίσης, συνιστάται η χρήση 

του για τη δημιουργία φυτικών πλαισίων γιατί επιδέχεται κλάδεμα (που πρέπει να 

γίνει μετά την άνθηση). 
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4.10: Ελίχρυσο   Helichrysum heldrichii   (Compositae) 
Είναι πολυετές μικρή πυκνή πόα, με πολλούς βλαστούς που έχουν πυκνό 

χνούδι και το ύψος του φυτού είναι περίπου 0,5μ. Έχει φύλλα επαλάσσοντα, 

γραμμοειδή, τα άνθη του είναι κεφάλια κωνικού σχήματος με χρώμα κίτρινο τα οποία 

φύονται σε πυκνούς κορύμβους στην κορυφή των βλαστών. Η περίοδος ανθοφορίας 

του είναι από Απρίλιο ως Ιούνιο. 

 
Χρήση: Το ελίχρυσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρτέρια, νησίδες, κήπους 

και βραχόκηπους, μόνο του ή σε συνδυασμό με φρύγανα και αρωματικά φυτά. 

 

4.11: Ευφόρβια   Euphorbia epithymoides   (Euphorbiaceae) 
Αειθαλές φυτό, ιθαγενές της ανατολικής Ευρώπης που στη χώρα μας αν και 

έχει εγκλιματισθεί πολύ καλά, δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο θα έπρεπε. Είναι 

ανθεκτικό φυτό στα ξηρά και άγονα εδάφη όσο λίγα άλλα καλλωπιστικά φυτά και 

ταυτόχρονα ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι -25οC). Η καλλωπιστική 

του αξία χαρακτηρίζεται από τα ασυνήθιστα και ωραίου πράσινου χρώματος φύλλα 

που δημιουργούν μια εντυπωσιακή χρωματική αντίθεση με τα κίτρινα άνθη που φέρει 

ενώ το χειμώνα μεταβάλλονται σε βαθυκόκκινα. 
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Χρήση: Κατ’ εξοχήν φυτό βραχόκηπων για την αντοχή του στη ξηρασία, αλλά 

και ιδανικό για φύτευση σε φυτοδοχεία που θα τοποθετηθούν σε προσήλιες θέσεις. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω των διακοσμητικών ανθών του και της ανάπτυξής 

του και ως φυτό πλαισίων δίπλα σε πλακόστρωτους διαδρόμους ή σε χαμηλούς 

τοίχους. Ενώ η ομαδική του φύτευση μέσα σε χλοοτάπητες δημιουργεί 

εντυπωσιακές χρωματικές αντιθέσεις. 

 

4.12: Εχίνοπας   Echinops ritro   (Compositae) 
Φυλλοβόλο φυτό, ιθαγενές της Νότιας Ευρώπης, άγνωστο στον Ελλαδικό 

χώρο, παρ’ όλο που δεν θα έπρεπε να λείπει από κανένα Ελληνικό κήπο. Τόσο για 

την ανθεκτικότητα του στα πολύ ξηρά εδάφη και τις χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι -

30 οC), όσο και για τα ασυνήθιστα άνθη του μπλε χρώματος που φέρουν όλο το 

καλοκαίρι μέχρι και τον Οκτώβριο. 

      
Χρήση: Η φύτευση του μπροστά από ανοιχτόχρωμα κτίρια δημιουργεί 

εντυπωσιακές χρωματικές αντιθέσεις, ενώ μπορεί να καλύψει ωραία παλιούς τοίχους 

ή αντιαισθητικές επιφάνειες. Ιδανικό φυτό για χρήση σε βραχόκηπους σε 

συνδυασμό με άλλα πολυετή φυτά και τέλος δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι τα άνθη 
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του μπορούν να αποξηραθούν και να εντυπωσιάσουν σε ανθοδοχεία για αρκετό 

καιρό. 

 

4.13: Θρύμπα   Satureja thymbra   (Labiatae) 
Όρθιος, πολύκλαδος θάμνος, ιθαγενής της Μεσογείου. Στη χώρα μας απαντάται 

αυτοφυής σε όλα τα βουνά. Το ύψος του δεν ξεπερνά τα 0,4μ. ενώ τα άνθη του 

ροδοιώδους χρώματος, εκπτύσσονται τον Απρίλιο και διαρκούν δύο με τρεις μήνες. 

Είναι πολύ ανθεκτικό φυτό στην ξηρασία. 

 
Χρήση: Ιδανικό φυτό για την δημιουργία και διαμόρφωση παρτεριών, 

βραχόκηπών και πρανών με συγκαλλιέργεια του με άλλα φυτά θάμνους.  

 

4.14: Θυμάρι   Thymus capitatus   (Labiatae) 
Αειθαλές, πολυετές φυτό, ιθαγενές της Μεσογείου, ενώ στη χώρα μας το 

συναντάμε αυτοφυές σε όλα τα βουνά. Πάρα πολύ ανθεκτικό φυτό στη ξηρασία και 

την πολύ ζέστη. Αντέχει όμως και στο ψύχος  (έως τους -25οC). Προτιμά ηλιαζόμενες 

θέσεις και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο έδαφος. Τόσο το ίδιο το φυτό, όσο και 

τα λευκά του άνθη που βγαίνουν Ιούνιο-Ιούλιο, είναι πολύ αρωματικά. 
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Χρήση: Ιδανικό φυτό για φύτευση μαζί με άλλα αρωματικά φυτά για τη 

διαμόρφωση παρτεριού (αρωματικού), βραχόκηπου και πρανών. Αξίζει να 

σημειώσουμε ότι είναι ένα  εξαιρετικό μελισσοκομικό φυτό, ενώ χρησιμοποιείται 

στη μαγειρική και στη φαρμακευτική. 

 

4.15: Ίβηρη   Iberis sempervirens   (Cruciferae) 
Αειθαλές φυτό, ιθαγενές της Νότιας Ευρώπης. Είναι ανθεκτικό φυτό στην 

ξηρασία καθώς και σε έντομα και μύκητες, αλλά πολύ ευπαθής στα πολύ υγρά 

εδάφη. Πολύ ωραίο φυτό με εντυπωσιακό, γυαλιστερό σκούρου πράσινου χρώματος 

φύλλωμα που κατά τη διάρκεια της άνθησης σκεπάζεται από άφθονα ολόλευκα άνθη. 

      
Χρήση: Συνιστάται ιδιαίτερα για τη δημιουργία αειθαλών ανθικών πλαισίων. 

Λόγω της ανθεκτικότητάς του στην ξηρασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία 

σε βραχόκηπους. Τέλος η συμπαγή, πυκνή του βλάστηση και η άνθισή του 

διακοσμεί ωραία κρεμαστά φυτοδοχεία. 

 

 

4.16: Καμπανούλα   Campanula sp.   (Campanulaceae) 

Φυτό της Μεσογείου που στην χώρα μας δεν είναι διαδεδομένο όσο θα έπρεπε 

αν και κάποια γένη είναι ενδημικά της Κρήτης. Η καμπανούλα είναι από τα φυτά 

εκείνα που κατά την περίοδο του χειμώνα έχουμε την πλήρη ξήρανση του φυτού και 

όχι μόνο την πτώση των φύλλων. Είναι πολύ ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες 

(έως -30 οC), Είναι γένος με 300 περίπου είδη με πολλές ποικιλίες διαφορετικής 

ανάπτυξης. Εντυπωσιάζει με τα άνθη του, τόσο λόγω του σχήματος, που μοιάζει με 

καμπάνα (εξού και το λατινικό), όσο και για την ποικιλία των χρωμάτων που έχουν. 
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Χρήση: Είναι κατάλληλο φυτό για ομαδική φύτευση, μπροστά από 

ανοικτόχρωμα κτίρια, καθώς και από αντιαισθητικές επιφάνειες του κήπου, ιδίως 

οι ποικιλίες που έχουν υψηλή ανάπτυξη (έως 1,8μ.). Παράλληλα, ανάλογα του ύψους 

των ποικιλιών που έχουμε μπορούν να δημιουργήσουν σε συνδυασμό με άλλα 

ανθόφυτα υπέροχους ανθώνες και να τοποθετηθούν στην πρώτη ή δεύτερη σειρά. 

Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φυτοδοχεία για τη διακόσμηση 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ενώ ως κομμένο είναι κατάλληλο για το 

ανθοδοχείο. 

 

4.17: Κέντρανθος ή Bαλεριάνα   Centranthus ruber   (Valeriaceae) 
Φυτό ιθαγενές της Ευρώπης και ιδιαίτερα των χωρών της Μεσογείου. Το 

Χειμώνα έχουμε την πλήρη ξήρανση του φυτού αλλά τις άλλες εποχές μας 

αποζημιώνει με τα γκριζοπράσινα φύλλα του και κυρίως με τα άνθη του, που 

ανάλογα με την ποικιλία διαφέρουν χρωματικά (λευκά, κόκκινα, πορφυρά, κ.ά.), 

καθώς και με το μεγάλο εύρος άνθησής του από το Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Είναι 

πολύ ανθεκτικό φυτό, τόσο στην ξηρασία, όσο και στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -

30 οC). 
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Χρήση: Μπορεί να φυτευτεί μπροστά από κτίρια όλων των χρωματισμών και 

να δημιουργεί ωραίους χρωματικούς συνδυασμούς ή αντιθέσεις, μια και το ίδιο 

προσφέρεται σε διάφορα χρώματα. Η φύτευσή του σε φυτοδοχεία στολίζει 

εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους αρκεί να δέχεται αρκετό ήλιο. Είναι 

κατάλληλο φυτό για την κατασκευή παρτεριών, βραχόκηπου και τη κάλυψη ξηρών, 

επικλινών εδαφών. Τα κομμένα άνθη του διατηρούνται και στολίζουν για αρκετό 

καιρό τα ανθοδοχεία. 

 

4.18: Μενεξές   Viola odorata   (Violaceae) 
Πολυετής πόα φυτά με μικρά ριζοβολούντα στολόνια. Ανθεκτικό στην ξηρασία 

και σε πετρώδη εδάφη, ως φυτό ορεινής ζώνης. Υπάρχει και είδος (cretica) που είναι 

ενδημικό της Κρήτης. Καλύτερη περίοδος του φυτού, ο Μάρτιος – Απρίλιος όπου και 

εκπτύσσει τα ωραία, αρωματικά άνθη του, ιώδους χρώματος.  

 
Χρήση: Μπορεί να καλλιεργηθεί σε βραχόκηπους, βελτιώνοντας την 

αισθητική τους εμφάνιση, ιδίως την περίοδο άνθησής του, καθώς και σε άγονες 

περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η καλλιέργεια άλλων ειδών. 

 

 

4.19: Σπάρτο   Spartium junceum   (Leguminosae) 
Πολύκλαδος αυτοφυής  θάμνος που φτάνει έως τα 3μ. Είναι ανθεκτικό φυτό 

στην ξηρασία και τα υδροσταγονίδια της θάλασσας. Την εποχή της άνθηση το φυτό 

χάνεται από τα πολυάριθμα και μεγάλα κίτρινα άνθη του. 
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Χρήση: Μπορεί να καλλιεργηθεί σε βραχόκηπους, βελτιώνοντας την 

αισθητική τους εμφάνιση, ιδίως την περίοδο άνθησής του, καθώς και σε σημεία 

άγονα όπου δεν είναι δυνατή η καλλιέργεια άλλων ειδών. Σε περίπτωση φύτευσής 

του σε επικλινές έδαφος λειτουργεί και σαν εδαφοπροστατευτικό. Επιδέχεται 

κλάδεμα και συνιστάται η χρήση του για τη δημιουργία φυτικών πλαισίων. 

Χρησιμοποιείται σε εθνικές οδούς λόγω της αντοχής του στην ξηρασία. 

 

4.20: Στατική   Limonium spp   (Plumbaginaceae) 
Πολυετή φυτά το ύψος των οποίων φτάνει το 0,7μ. Με τα φύλλα τους 

συγκεντρωμένα στη βάση ή σε πυκνούς , φυλλοφόρους βλαστούς γύρο από αυτή. 

Ενώ οι ανθοφόροι δεν φέρουν φύλλα, αλλά τα άνθη τους, λευκού, κυανού, ή 

πορφυρού χρώματος και που παραμένουν στο φυτό από τέλη άνοιξης μέχρι και τις 

αρχές του φθινοπώρου. Είναι ανθεκτικό φυτό στα υδροσταγονίδια της θάλασσας  και 

την ξηρασία. 

      
Μπορεί να καλλιεργηθεί σε βραχόκηπους, βελτιώνοντας την αισθητική τους 

εμφάνιση, ιδίως την περίοδο άνθησής του, καθώς και σε παραθαλάσσιες περιοχές 

όπου δεν είναι δυνατή η καλλιέργεια άλλων ειδών. 
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4.21: Στάχυς   Stachys spp.   (Labiatae) 
Πολυετή φυτά το ύψος των οποίων φτάνει το 1μ. Στην χώρα μας κάποια είδη 

είναι ενδημικά της Κρήτης και κάποια της Καρπάθου. Ανθεκτικά στην ξηρασία και 

στα πετρώδη εδάφη. Ενώ τα άνθη εκπτύσσονται τους μήνες της άνοιξης, σε χρώμα 

ρόδινο ή πορφυρό, κίτρινο και λευκό, ανάλογα το είδος. 

      
Χρήση: Ιδανικό φυτό για την δημιουργία και διαμόρφωση παρτεριών 

βραχόκηπών και πρανών με συγκαλλιέργεια του με άλλα φυτά όπως φρύγανα και 

αρωματικά.  

 

4.22: Φασκομηλιά   Salvia officinalis   ( Labiatae ) 
Αειθαλές, πολυετές φυτό, ιθαγενές των παραμεσογειακών χωρών. Πολύ 

ανθεκτικό φυτό στη ξηρασία και τη ζέστη και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε έδαφος. 

Αν και αντέχει (μέχρι και τους -20οC) δεν αναπτύσσεται κανονικά στις χαμηλές 

θερμοκρασίες. Τα άνθη του, ιώδους χρώματος, αλλά κυρίως το άρωμα του φυτού, 

είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 
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Χρήση: Ιδανικό για φύτευση σε συστάδες ή βραχόκηπους μαζί με άλλα 

αρωματικά φυτά, ενώ  παρέχοντας του καλή στράγγιση, μπορούμε να το φυτεύσουμε 

και μέσα στο χλοοτάπητα. Έτσι, το χρώμα των φύλλων του (γκριζοπράσινο) σπάει 

το βαθυπράσινο του χλοοτάπητα δημιουργώντας ωραία χρωματική αντίθεση. Ιδανικό 

φυτό επίσης για κατανάλωση του ως αφέψημα, ενώ χρησιμοποιείται στη μαγειρική 

και στη φαρμακευτική. 

 

4.23: Χρυσάνθεμο Μεγανθές   Chrysanthemu maximum   

(Compositae) 
Αειθαλές φυτό, ιθαγενές της Ευρώπης. Είναι αρκετά ανθεκτικό φυτό στην 

ξηρασία, ενώ αντέχει πολύ και στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -35οC). Ευπαθές 

όμως στην υπερβολική υγρασία. Η καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από τα 

βαθυπράσινα φύλλα του που έρχονται σε αντίθεση με τα ολόλευκα μεγάλα άνθη του 

καθώς και τον κίτρινο δίσκο που φέρουν στο κέντρο. 

      
Χρήση: Συνίσταται να φυτεύεται κοντά σε τοίχους ή κτίρια με σκούρα 

χρώματα δημιουργώντας ωραία χρωματική αντίθεση με τα ολόλευκα άνθη του. 

Μπορούν να φυτευτούν σε φυτοδοχεία και να στολίσουν εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους. Θεωρείται ιδανικό φυτό για τη δημιουργία ανθικών 

πλαισίων, αρκεί να φυτεύεται πυκνά σε αποστάσεις 0,2μ. περίπου. Με τον ίδιο τρόπο 

φύτευσης προβάλλεται εντυπωσιακά μέσα σε χλοοτάπητα. 
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ΚΕΦ. 5 : ΙΘΑΓΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

 
 Αμιγείς ή σε συνδυασμό με θάμνους: Για την δημιουργία φυτικοανθικών 

παρτεριών, φυτευόμενα στην πρώτη σειρά λόγω του ύψους τους.   

 

 Σε συστάδες: Για την δημιουργία ανθώνων.  

 

 

5.1: Άλυσσο   Alyssum maritimum   (Cruciferae) 
Ιθαγενές φυτό της Μεσογείου και της Δυτικής Ασίας. Πολύ ανθεκτικό τόσο 

στην ξηρασία και την ζέστη όσο και το ψύχος. Ενώ η άνθηση του είναι πλούσια τόσο 

σε θερμά ηλιαζόμενα εδάφη όσο και στα δροσερά ημισκιαζόμενα. Η καλλωπιστική 

του αξία χαρακτηρίζεται κυρίως από τα άνθη του λευκού συνήθως χρωματισμού, 

σπανιότερα ρόδινου ή μοβ, ενώ παράλληλα το ευχάριστο άρωμα μελιού που φέρουν 

τα κατατάσσουν ως κατ’ εξοχήν μελισσοκομικά.  

 
Χρήση: Αν και λόγω της ανάπτυξης του (οριζόντιας) και του ύψους του 

θεωρείται φυτό εδαφοκάλυψης μπορεί φυτευόμενο σε φυτοδοχεία να 

χρησιμοποιηθεί ως κρεμοκλαδές. Όταν τα φυτοδοχεία είναι μεγάλα τότε γεμίζει 

ωραία τις ποδιές θάμνων ή δέντρων που φέρουν αυτά. Κατάλληλο για τη δημιουργία 

πυκνού αλλά χαμηλού πλαισίου. Μπορεί στο έδαφος αλλά και μέσα σε χλοοτάπητες 

να δημιουργήσει διάφορα ανθικά σχέδια και ωραίες χρωματικές αντιθέσεις. Τέλος η 

συγκαλλιέργεια  του με άλλα ετήσια φυτά μας δίνει εντυπωσιακούς ανθώνες, 

φυτευόμενο πάντοτε στην πρώτη σειρά λόγω ύψους. 
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5.2: Αντίρρινο ή σκυλάκι   Antirrhinum majus   (Scrophulariaceae) 
Ιθαγενές φυτό των περιοχών της Μεσογείου και πολύ γνωστό στη χώρα μας. 

Είναι φυτό που μπορεί να καλλιεργηθεί ως ετήσιο άνοιξης, οπότε ανθίζει από τον 

Απρίλιο ως τον Ιούνιο αλλά και ως ετήσιο καλοκαιριού, οπότε ανθίζει από τον Ιούλιο 

μέχρι και τους πρώτους παγετούς. Η καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από τους 

πολλούς τύπους ποικιλιών που διαθέτει, ως προς το μέγεθος ανάπτυξης των φυτών 

καθώς και από το χρώμα των ανθέων που ενώ αρχικά ήταν κίτρινο στη συνέχεια και 

μετά από συνεχείς διασταυρώσεις δημιουργήθηκαν ποικιλίες που δίνουν άνθη όλων 

σχεδόν των χρωματισμών.  

 
Χρήση: μπορεί να καλλιεργηθεί σε φυτοδοχεία για τη διακόσμηση 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτηρίων, ενώ ως κομμένο άνθος διακοσμεί για 

αρκετό διάστημα ανθοδοχεία. Στον κήπο συνδυάζεται πολύ καλά με άλλα ετήσια 

φυτά για την δημιουργία εντυπωσιακών ανθώνων, φυτευόμενο ανάλογα το ύψος της 

ποικιλίας σε ανάλογη σειρά του ανθώνα μας. Επίσης οι χαμηλές ποικιλίες μπορούν 

να σχηματίσουν ωραία πλαίσια (μπορντούρες) όταν φυτεύονται σε απλή ή διπλή 

γραμμή και σε αποστάσεις 0,2μ. Είναι φυτό που μπορεί και μόνο του να σχηματίσει 

ανθώνες με ζωηρές χρωματικές αντιθέσεις χρησιμοποιώντας και τοποθετώντας με 

κατάλληλο τρόπο ποικιλίες με άνθη διαφόρων χρωματισμών. 

 

5.3: Βασιλικός   Ocimum basilicum   (Labiatae) 
Ιθαγενές φυτό των τροπικών χωρών της Ασίας, Αφρικής, των νησιών του 

Ειρηνικού Ωκεανού και ειδικότερα της Μεσογείου. Γνωστό στη χώρα μας από τους 

αρχαίους χρόνους. Πολύ ανθεκτικό σε όλους τους τύπους εδαφών, αλλά ευδοκιμεί 
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στα ελαφριά ηλιαζόμενα και πλούσια σε οργανική ουσία. Η καλλωπιστική του αξία 

χαρακτηρίζεται από το υπέροχο άρωμα των φύλλων του και των ανθέων του.  

 
Χρήση: Κατάλληλο φυτό για φυτοδοχείο προκειμένου να διακοσμήσει 

εσωτερικούς χώρους, εξώστες ή παράθυρα κτιρίων. Ιδεώδες φυτό για την 

δημιουργία αρωματικών φυτικών πλαισίων, ενώ η ομαδική φύτευση του μέσα σε 

χλοοτάπητα ( για τον ιώδη βασιλικό), δημιουργεί ωραία χρωματική αντίθεση. Τέλος, 

θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι πολύ χρήσιμο φυτό στη φαρμακευτική, 

αρωματοποιία και τη μαγειρική. 

 

5.4: Ίβηρη   Iberis umbellata   (Cruciferae) 
Ιθαγενές φυτό της Μεσογείου και της Δυτικής Ασίας. Στην Ελλάδα απαντάται 

αυτοφυές  (Σκιαδανθής Ίβηρη) στην περιοχή της Κρήτης και ενώ είναι ενδιαφέρον 

φυτό για τον κήπο, οι περισσότεροι την αγνοούν. Καλλιεργείται κυρίως την άνοιξη. 

Αντέχει στην ξηρασία αλλά αναπτύσσεται καλύτερα σε δροσερά και ημισκιερά 

εδάφη. Η ζωηρή του βλάστηση με πυκνό και λεπτό φύλλωμα καθώς και τα άνθη του 

με χρώμα λευκό ή ρόδινο χαρακτηρίζουν την καλλωπιστική αξία του φυτού. 
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Χρήση: Οι νάνες ποικιλίες είναι κατεξοχήν φυτά για την δημιουργία 

εντυπωσιακών ανθικών πλαισίων τα οποία όταν βρίσκονται στο πλάι χλοοτάπητα 

δημιουργούν ωραίες χρωματικές αντιθέσεις. Είναι κατάλληλο φυτό για βραχόκηπους 

λόγω της αντοχής του στην ξηρασία, ενώ συνδυάζεται πολύ καλά με άλλα ετήσια 

ανθοκομικά φυτά για την δημιουργία ανθώνων. Τέλος, ως κομμένο άνθος στολίζει 

και διατηρείται αρκετά στο ανθοδοχείο. 

 

5.5: Ιο τρίχρωμο ή πανσές   Viola tricolor   (Violaceae) 
Ιθαγενές φυτό των εύκρατων χωρών (τόσο του βόρειου όσο και του νότιου 

ημισφαιρίου) και ιδιαίτερα της νότιας Ευρώπης. Αναπτύσσεται σχεδόν σε όλα τα 

εδάφη του κήπου αλλά προτιμά τα πλούσια τακτικά αρδευόμενα, καλά 

αποστραγγιζόμενα και ηλιαζόμενα όταν ιδίως καλλιεργείται την άνοιξη ή χειμώνα. 

Μπορεί να καλλιεργηθεί και το καλοκαίρι αλλά σε ημισκιερά και δροσερά εδάφη. 

Έχει χαμηλή, ζωηρή και πλούσια βλάστηση ενώ τα άνθη του προβάλλονται άφθονα 

και πυκνά διατεταγμένα με ποικίλα λαμπερά και εντυπωσιακά χρώματα από τον 

Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο. 

 
Χρήση: Συνδυάζεται πολύ καλά με όλα σχεδόν τα ετήσια φυτά άνοιξης 

φυτευόμενο πάντοτε στην πρώτη σειρά των ανθώνων. Ιδεώδες φυτό για την 

δημιουργία πολύχρωμων ή μονόχρωμων ανθικών σχεδίων στο έδαφος ή μέσα σε 

μεγάλες εκτάσεις χλόης. Φυτευόμενο σε απλή ή διπλή σειρά, στην άκρη διαδρόμων 

ή ανθώνων δημιουργεί πολύ εντυπωσιακά ανθικά πλαίσια, ενώ είναι ένα από τα 

καταλληλότερα φυτά για το στολισμό φυτοδοχείων κάθε σχήματος, μεγέθους και 

υλικού κατασκευής. 
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5.6: Καλενδούλα   Calendula officinalis   (Compositae) 
Ιθαγενές φυτό της Μεσογείου, πολύ γνωστό στη χώρα μας όπου καλλιεργείται 

από παλιά. Είναι ετήσιο φυτό άνοιξης που ανθίζει μαζί με το άλυσσο πολύ 

πρωιμότερα από κάθε άλλο φυτό του είδους, δηλαδή από το Νοέμβριο- Δεκέμβριο 

στη νότια Ελλάδα και Δεκέμβριο- Ιανουάριο στη βόρεια. Αντέχει και αναπτύσσεται 

σε όλους τους τύπους εδαφών του κήπου ενώ αν και ευπαθής στις χαμηλές 

θερμοκρασίες του χειμώνα, την άνοιξη ξαναβλασταίνει, συνήθως από το σημείο του 

λαιμού. Η καλλωπιστική του αξία χαρακτηρίζεται από το χρώμα των ανθέων, κίτρινο 

ή πορτοκαλί και από την εποχή της έκπτυξης τους που είναι σε μια περίοδο όπου λίγα 

φυτά φέρουν άνθη. 

 
Χρήση: κατεξοχήν φυτό φυτοδοχείων για την διακόσμηση εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων κτηρίων. Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα φυτά άνοιξης, 

φυτευόμενο στην πρώτη ή δεύτερη σειρά των ανθώνων, ενώ όταν οι ανθώνες 

βρίσκονται μέσα σε χλοώδεις εκτάσεις τα άνθη δημιουργούν εντυπωσιακή 

χρωματική αντίθεση με το πράσινο αυτής. Οι νάνες ποικιλίες μπορούν να 

δημιουργήσουν εντυπωσιακά ανθικά πλαίσια χαμηλού ύψους.  

 

5.7: Κονβόλβουλος  Convolvulus tricolor  (Convolvulaceae) 
Ιθαγενές φυτό των εύκρατων και υποτροπικών περιοχών αλλά κυρίως το 

συναντάμε γύρω από την Μεσόγειο. Αρκετά γνωστό στην πατρίδα μας που πρέπει 

όμως να διαδοθεί ακόμη περισσότερο γιατί ανθίζει άφθονα και συνέχεια. Ανθίζει το 

καλοκαίρι, όταν σπέρνεται τον Μάρτιο και τη άνοιξη, όταν σπέρνεται τον Αύγουστο 

ή Σεπτέμβριο. Αναπτύσσεται σε όλα σχεδόν τα εδάφη αλλά προτιμά τα υγρά, 

ηλιαζόμενα  και κανονικά αποστραγγιζόμενα.  
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Χρήση: κατεξοχήν φυτό για κρεμαστά καλάθια προκειμένου να διακοσμήσει 

τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, αρκεί να έχει αρκετό ήλιο. 

Συνίσταται ως φυτό φυτοδοχείων κυρίως ψηλών για δώματα, εξώστες και 

παράθυρα. Τέλος, μπορεί να συγκαλλιεργηθεί με άλλα ετήσια άνοιξης ή 

καλοκαιριού φυτευόμενο στην πρώτη ή δεύτερη σειρά των ανθώνων.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Για τον καλλωπισμό και τη διάνθιση των κήπων χρησιμοποιούμε αρκετά 

καλλωπιστικά φυτά. Παρόλο που καλλωπιστικά φυτά στους ελληνικούς κήπους 

καλλιεργούνταν από αρχαιοτάτων χρόνων, η κηποτεχνία στην Ελλάδα αναπτύχθηκε 

τα τελευταία χρόνια, επηρεαζόμενη από την κηποτεχνία άλλων χωρών, κυρίως 

ευρωπαϊκών. Μαζί με την εισαγωγή της κηποτεχνίας εισήχθηκαν στην Ελλάδα και 

πολλά είδη καλλωπιστικών φυτών, τα οποία διαδόθηκαν ταχύτατα και 

χρησιμοποιούνται «κατά κόρο» στους κήπους –δημόσιους και ιδιωτικούς. 

Η επιρροή και η τάση καλλιέργειας ή διάδοσης ενός είδους φυτού είναι τόσο 

έντονη κατά καιρούς, που παρατηρώντας κανείς ένα κήπο μπορεί να διαπιστώσει 

περίπου πότε κατασκευάστηκε από το/τα είδος/είδη των φυτών που κυριαρχούν σε 

αυτό ή τον χαρακτηρίζουν.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το δέντρο Αρωκάρια, που φυτεύτηκε 

σχεδόν σε όλα τα σπίτια που χτίστηκαν τη δεκαετία του ΄80 και αποτελούσε δείγμα 

νεοπλουτισμού. Το δέντρο αυτό είναι εισαγόμενο και κανείς δεν γνώριζε τότε τις 

ιδιαιτερότητές του, με αποτέλεσμα σήμερα να κόβονται τα περισσότερα δέντρα, γιατί 

δημιουργούν προβλήματα στους κήπους και στα κτίρια που γειτνιάζουν. 

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Φοινικοειδή, που κυριαρχούν 

στα σπίτια και στους κήπους που κατασκευάζονται τα τελευταία 10 χρόνια. Ωστόσο 

η εισαγωγή των εντόμων – εχθρών των φοινικοειδών προβληματίζει τους κηποτέχνες 

και τους ιδιοκτήτες τους. 

 

Είναι προτιμότερο να κατασκευάσουμε ένα βραχόκηπο με αρωματικά φυτά – 

πολυετή ποώδη – φρύγανα, από το να φυτέψουμε κάκτους και παχύφυτα, όπως 

συνηθίζεται σε δημόσιους κήπους και ξενοδοχειακές μονάδες. 

 

Από τους πίνακες του Παραρτήματος φαίνεται ότι στα ιθαγενή φυτά 

περιλαμβάνονται  

 Δέντρα αειθαλή και φυλλοβόλα   

 Δέντρα με άνθη 
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 Δέντρα με χρωματιστά φύλλα 

 Θάμνοι με άνθη 

 Θάμνοι με χρωματιστά φύλλα 

 Θάμνοι με διαφορετικό ύψος 

 Θάμνοι αναρριχώμενοι 

 Αρωματικά φυτά 

 Ετήσια ανθόφυτα με διαφορετική εποχή άνθησης. 

 

Οι κατηγορίες αυτές μας βοηθούν στην επιλογή φυτών σύμφωνα με τις αρχές 

της Αρχιτεκτονικής τοπίου να φυτέψουμε ένα μικρό ή μεγάλο κήπο ή χώρο 

πρασίνου. 

Από την περιγραφή των 92 ειδών στα προηγούμενα κεφάλαια συμπεραίνουμε 

ότι τα ιθαγενή φυτά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καλλωπίσουμε τον 

κήπο μας ή την πόλη μας είναι αρκετά για να εγκαταστήσουμε πράσινο σε δημόσιους 

ή ιδιωτικούς χώρους.  

 

Σήμερα, η παραγωγή ιθαγενών φυτών από κάποιους έλληνες φυτωριούχους 

έχει αρχίσει δειλά-δειλά. Χρειάζεται αρκετός χρόνος, αρκετή προσπάθεια και αρκετή 

διαφήμιση, ώστε οι πελάτες – κηποτέχνες- κηπουροί – ιδιώτες να προτιμούν τα 

ιθαγενή φυτά και όχι τα ξενικά –εισαγόμενα είδη φυτών. 

Οι λόγοι που αυξάνεται η παραγωγή ή γίνεται προσπάθεια παραγωγής 

ιθαγενών καλλωπιστικών φυτών είναι 

Α) αρχίζει να αυξάνει η ζήτηση λόγω των πλεονεκτημάτων τους 

Β) τα αρωματικά φυτά διαφημίζονται συνεχώς για τις φαρμακευτικές-

θεραπευτικές ιδιότητές τους. 

 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε όλοι αντιληφθεί το πρόβλημα με την 

έλλειψη νερού και εξακολουθούμε να φυτεύουμε φυτά με μεγάλες ανάγκες νερού. Τα 

ιθαγενή φυτά έχουν το πλεονέκτημα της αντοχής στην ξηρασία, που μπορεί να είναι 

ο μοναδικός λόγος επιλογής ενός τέτοιου φυτού. Ευχόμαστε ότι θα το αντιληφθούμε 

σύντομα και έστω με αυτό τον τρόπο θα φροντίσουμε στη διάδοσή τους. 
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Ο ρόλος μας ως ειδικοί επιστήμονες –κηποτέχνες είναι να 

συμβάλλουμε στη διάδοση των ιθαγενών φυτών, διαφημίζοντάς τα και 

τονίζοντας τα πολλά πλεονεκτήματα που έχουν σε σχέση με τα ξενικά 

(αναφέρονται στην εισαγωγή), με κυριότερα την εναρμόνιση με το 

φυσικό τοπίο και την αντοχή στην ξηρασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 79



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

Αντωνιδάκη-Γιατρομανωλάκη,  Α.  1998.  Στοιχεία Κηποτεχνίας 

Αρχιτεκτονικής Τοπίου.  ΤΕΙ  Κρ;hτης.  Ηράκλειο.  Σελίδες  14 - 15. 

 

Αραμπατζής,  Θ.  Ι.  1998.  Θάμνοι  και  Δέντρα  στην  Ελλάδα.  Οικολογική  

Κίνηση  Δράμας,  ΤΕΙ  Καβάλας,  Δράμα.  Τόμος  2,  435  σελίδες. 

 

Κανταρτζής,  Ν. Α.  1989.  Καλλωπιστικοί   Θάμνοι  για  την  αρχιτεκτονική  

και    αρχιτεκτονική  του  τοπίου.  Αθήνα.  Σελίδες  57  και  66. 

 

Κανταρτζής,  Ν.  Α.  1992.  Ανθοκομία  -  Πολυετή  ποώδη  φυτά  για  την  

αρχιτεκτονική  και  αρχιτεκτονική  του  τοπίου.  Αθήνα.  Τόμος 3  118  σελίδες.  

 

Κανταρτζής,  Ν.  Α.  1994.  Ανθοκομία  -  Αειθαλείς  καλλωπιστικοί  θάμνοι  

για  την  αρχιτεκτονική  και  αρχιτεκτονική  του  τοπίου.  Γ’  Έκδοση.  Αθήνα.  

Τόμος 5  127  σελίδες.  

  

Κανταρτζής,  Ν.  Α.  1999.  Ανθοκομία  -  Φυλλοβόλοι  καλλωπιστικοί  θάμνοι  

για  την  αρχιτεκτονική  και  αρχιτεκτονική  του  τοπίου.  Γ’  Έκδοση.  Αθήνα.  

Τόμος 6  128  σελίδες.  

 

Κανταρτζής,  Ν.  Α.  1999.  Ανθοκομία  -  Αειθαλή  καλλωπιστικά  και  δασικά  

δέντρα  για  την  αρχιτεκτονική  και  αρχιτεκτονική  του  τοπίου.  Β’  Έκδοση.  

Αθήνα. Τόμος 7  112  σελίδες.  

 

Κανταρτζής,  Ν.  Α.  1999.  Ανθοκομία  -  Φυλλοβόλα  καλλωπιστικά  και  

δασικά  δέντρα  για  την  αρχιτεκτονική  και  αρχιτεκτονική  του  τοπίου.  Β’  

Έκδοση.  Αθήνα. Τόμος 8  112  σελίδες.  

 

 80



Κανταρτζής,  Ν.  Α.  1999.  Ανθοκομία  -  Αναρριχώμενα  καλλωπιστικά  φυτά  

για  την  αρχιτεκτονική  και  αρχιτεκτονική  του  τοπίου.  Β’  Έκδοση.  Αθήνα. Τόμος 

9  112  σελίδες. 

 

 Κανταρτζής,  Ν.  Α.  Γεωργακοπούλου-Βογιατζή,  Χ.  Ι.  1981.  Τα  

φυλλοβόλα  δέντρα  και  αι  χρήσεις  των  εις  την  αρχιτεκτονικήν  του  τοπίου.  

Θεσσαλονίκη.  Σελίδες  58,  61,  112. 

 

Κυπριωτάκης,  Ζ.  2006.  Σημειώσεις  Εργαστηρίου  Συστηματικής  Βοτανικής.  

ΤΕΙ  Κρήτης.  Ηράκλειο.  15  σελίδες. 

 

Σφήκα,  Γ.  1987.  Αγριολούλουδα  της  Κρήτης.  P.Efstrathiadis&sons  S.  A.,  

Αθήνα.  Σελίδες  204 – 205. 

 

Τσακιλίδης,  Ι.  Α.  1987.  Σύγχρονοι  Ελληνικοί  Κήποι  ( Σχεδιασμός – 

κατασκευές – φυτά ).  Θεσσαλονίκη.  232 σελίδες. 

 

Simon  &  Schusters.  1983.  Guide  to  garden  flowers.  Arnoldo  Mondadori  

Editore  s.p.A.,  Milano.  511  σελίδες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81



 

 

 

 

 82


	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
	ΚΡΗΤΗΣ
	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

