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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η  αρχιτεκτονική τοπίου αποτελεί πολύ σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση 

ισορροπίας της φύσης και ειδικότερα στη ζωή του ανθρώπου. 

Η σχεδίαση και διαµόρφωση ενός κήπου, τα φυτά που θα επιλεγούν και οι 

θέσεις όπου θα τοποθετηθούν πρέπει να γίνονται µε κατάλληλα κριτήρια, διότι τα 

στοιχεία αυτά µπορεί να επηρεάσουν τη διάθεση του ατόµου που ζει και κινείται στο 

συγκεκριµένο χώρο. Βέβαια αυτό προϋποθέτει γνώσεις, εµπειρία, φαντασία και 

εξειδίκευση. 

Ο σχεδιασµός κήπου, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες που πηγάζουν από το 

γεγονός πως κάθε χώρος έχει ειδικά προβλήµατα και κάθε εργοδότης ειδικές 

απαιτήσεις. 

Στην κατασκευή κήπου όµως υπάρχουν ορισµένες βασικές αρχές λειτουργικού 

σχεδιασµού που µπορούν να εφαρµοστούν σε όλες τις περιπτώσεις , έτσι ώστε η γενική 

διαµόρφωση κήπου να είναι ικανοποιητική. Στις σύγχρονες κατασκευές κήπων και 

διαµόρφωση των εξωτερικών χώρων, η τεχνολογική πρόοδος, η αλλαγή στον τρόπο 

ζωής και η εξελισσόµενη κοινωνική δοµή, επιβάλλουν την εφαρµογή νέων αρχών και 

προτύπων στο σχεδιασµό του κήπου. 

Μια τέτοιου είδους αλλαγή θα εφαρµοστεί στην παρούσα ανάπλαση του 

δηµοτικού κήπου Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, µε σκοπό τόσο την καλύτερη 

λειτουργικότητα του, όσο και την προσαρµογή του στα νέα δεδοµένα, που είναι η όσο 

το δυνατόν λιγότερη κατανάλωση νερού αλλά και η δηµιουργία ενός τοπίου εφάµιλλου 

µε το γύρω φυσικό περιβάλλον. 

Έτσι λοιπόν, θα διαµορφωθεί ένας κήπος µεσογειακού τύπου, που θα 

περιλαµβάνει  αφενός την ανάλογη φύτευση που θα στοχεύει εκτός από την 

καλλωπιστική καλαισθησία και στην εξοικονόµηση νερού και αφετέρου στη χρήση 

υλικών και κατασκευών που παραπέµπουν στο συγκεκριµένο είδος κήπων. ∆ηλαδή, 

ασφαλείς ηµιυπαίθριους χώρους συγκέντρωσης, λιθόστρωτα δάπεδα, στοιχεία νερού, 

µονοπάτια, χρώµατα και αρώµατα…. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ 

1.1 Ορισµός 

«Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι η Επιστήµη και η Τέχνη που έχει σαν βασική της 

λειτουργία να δηµιουργεί και να διατηρεί την αισθητική στον άµεσα περιβάλλοντα 

ανοικτό χώρο της ανθρώπινης κατοικίας, της γειτονιάς, της πόλης αλλά και στον 

ευρύτερο φυσικό χώρο µιας γεωγραφικής περιοχής ή χώρας.  

Επίσης έχει σαν σκοπό την προώθηση του αισθήµατος της άνεσης, της ευκολίας 

και της υγείας των κατοίκων της πόλης, στους οποίους σπάνια προσφέρεται διέξοδος 

στη φύση και οι οποίοι χρειάζονται επειγόντως ανανέωση και ηρεµία µέσα στις 

καθηµερινές τους αστικές ασχολίες.  

Η αναπαυτική θέα και οι ήχοι ενός τέτοιου χώρου, που σχεδιάζεται και 

δηµιουργείται από την τέχνη της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου, φέρνει τον άνθρωπο σε 

επαφή µε τη φύση και αποτελεί στις µέρες µας πρωταρχική ανάγκη για να τον 

ανυψώσει ηθικά και να αισθάνεται υγιής και ευτυχισµένος» (Ροϊδης et al., 2003). 

Γενικότερα, η Αρχιτεκτονική του Τοπίου ορίζεται διεθνώς σαν µια από τις 

Επιστήµες και Καλές Τέχνες που ασχολείται µε την ανάλυση, τη σχεδίαση, τη 

διαχείριση, την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού χαρακτήρα της γης. 

Αποτελεί βασικό τοµέα ενός µεγάλου κλάδου τεχνών και επιστηµών µε το γενικό 

όνοµα Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός. 

Σύµφωνα µε το περιεχόµενο σπουδών και έρευνας πολλών κέντρων 

Περιβαλλοντικού σχεδιασµού διαφόρων πανεπιστηµίων, οι κύριοι τοµείς που 

ασχολούνται µε το αντικείµενο του Περιβαλλοντικού σχεδιασµού, είναι η 

Αρχιτεκτονική του Τοπίου, οι περισσότεροι κλάδοι των Γεωπονικών Επιστηµών, η 

Αρχιτεκτονική, η Χωροταξία, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Οικολογία, η Γεωγραφία, η 

Κοινωνιολογία κ.α.  

Σκοπός των Επιστηµών αυτών είναι η προώθηση του σχεδιασµού του 

ευρύτερου περιβάλλοντος, µε όλα τα επιµέρους στοιχεία που το συνθέτουν και σε όλες 
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τις κλίµακες, από το επίπεδο του ανθρώπου µέσα στα κτίρια µέχρι το επίπεδο της πόλης 

ή ολόκληρης της περιφέρειας.  

Η Αρχιτεκτονική Τοπίου µέχρι το 1850, ήταν περισσότερο γνωστή σαν 

Κηποτεχνία ή Αρχιτεκτονική Κήπων. Με την αρχική του έννοια, ο Κήπος, ήταν µια 

περιορισµένη και κλειστή έκταση που καλλιεργούσαν κυρίως λαχανικά, καρποφόρα 

δένδρα και άνθη. Με την αλλαγή στον τρόπο ζωής, σήµερα την θέση του λαχανόκηπου 

και του οπωρώνα κατέλαβαν σχεδόν εξ ολοκλήρου τα καλλωπιστικά φυτά και έτσι ο 

κήπος µετατράπηκε σε διακοσµητικό, ψυχαγωγικό και λειτουργικό, για να καλύψει τις 

ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.  

Η Κηποτεχνία λοιπόν, ασχολείτο µε την διαµόρφωση του σύγχρονου ιδιωτικού 

ή κοινόχρηστου χώρου, εκεί όπου ζει, εργάζεται και δηµιουργεί ο άνθρωπος. 

Κηποτεχνία δηλαδή, είναι η τέχνη της αλλαγής του συνόλου ή µέρους των φυσικών 

χαρακτηριστικών ενός χώρου, της διαρρύθµισης του µε διάφορες κατασκευές χρήσιµες 

ή διακοσµητικές, της καλλιέργειας του εδάφους και της εγκατάστασης καλλωπιστικών 

φυτών (δένδρα, θάµνοι, ποώδη, χλοοτάπητα κ.α.), µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένας 

κήπος χρήσιµος, λειτουργικός, διακοσµητικός, που να προσφέρει στον ιδιοκτήτη του 

ψυχική και σωµατική υγεία και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του.  

Οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν βάσει ενός µελετηµένου σχεδίου από το 

οποίο εξαρτάται κατά ένα µεγάλο ποσοστό η επιτυχία του κήπου. Μπορεί λοιπόν να 

λεχθεί ότι η Κηποτεχνία είναι η τέχνη του σωστού συνδυασµού τεχνητών στοιχείων µε 

τα φυσικά στοιχεία, µε σκοπό να επιτευχθεί ενότητα, αρµονία, ισορροπία, ενδιαφέρον 

και να εξασφαλίζει ένα αισθητικό αποτέλεσµα υψηλής ποιότητας. Τεχνικά στοιχεία 

αποτελούν οι οποιεσδήποτε κατασκευές (κτίσµατα, δρόµοι, τοίχοι, λίµνες, πέργκολες, 

κ. ά. ) και φυσικά στοιχεία είναι το έδαφος, το νερό, τα φυτά, το τοπίο κ.ά.  

Τοπίο είναι µια περισσότερο ανοικτή και ελεύθερη έκταση πιο προσιτή στη 

δηµόσια θέα και χρήση. Ή διαφορετικά Τοπίο δεν είναι απλά µια περιοχή που ορίζεται 

µε ένα τετράπλευρο ή πολύπλευρο σχήµα στο χάρτη ή σε κάποιο σχέδιο. Είναι η ίδια η 

όραση µας. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπουµε, η οπτική µας εικόνα, το οπτικό µας 

πεδίο. Είναι η µατιά στο χώρο που κινούµαστε ή ζούµε ή τυχαίνει να βρισκόµαστε και 

είµαστε σε θέση να τον χαρακτηρίσουµε σαν αισθητικά ωραίο ή άσχηµο, ελκυστικό ή 

απωθητικό. Αποφασίζουµε απλά αν θέλουµε να τον κοιτάµε ή όχι, εποµένως να τον 

βιώνουµε ή όχι. Το Τοπίο συντίθεται από ένα µωσαϊκό διακριτών τµηµάτων γης 
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(patches). Ως «διακριτά τµήµατα γης» χαρακτηρίζονται τα βασικά στοιχεία ή οι 

µονάδες από τα οποία αποτελείται το Τοπίο. Άλλοι όροι οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό 

το βασικό στοιχείο του Τοπίου και που χρησιµοποιούν οι Οικολόγοι Τοπίου, είναι ο 

Οικότοπος (ecotope), ο Βιότοπος(biotope), το Συστατικό Τοπίου (landscape 

component), το Συστατικό Στοιχείο Τοπίου (landscape element), ο Γεώτοπος (geotope) 

κλπ. Όπως το Τοπίο έτσι και τα διακριτά τµήµατα γης από τα οποία αποτελείται, δεν 

είναι αυτοκαθοριζόµενα. Πρέπει να καθορίζονται ανάλογα µε το φαινόµενο στο οποίο 

αναφέρονται. Από οικολογικής πλευράς, τα διακριτά τµήµατα γης είναι σχετικά 

ασυνεχείς περιοχές ή χρονικές περίοδοι από σχετικά οµοιογενείς περιβαλλοντικές 

συνθήκες και απαντώνται σε ένα εύρος χωρικής και χρονικής κλίµακας.  

Η Κηποτεχνία υπήρξε πρόδροµος της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου µέχρι τα µέσα 

του 19ου αιώνα, όταν ο «πατέρας» της Αρχιτεκτονικής Τοπίου Frederick Law Olmsted, 

Κηποτέχνης ο ίδιος, την µετονόµασε σε Αρχιτεκτονική Τοπίου για να συµπεριλάβει 

τις αρµοδιότητες της να επεµβαίνει και να σχεδιάζει µεγαλύτερα τοπία, µέσα και έξω 

από τις πόλεις. Έτσι ώστε η Αρχιτεκτονική Τοπίου να ικανοποιήσει ανάγκες όπως είναι 

η κίνηση, η αναψυχή, η άθληση, η αισθητική και γενικά η επαφή του µε τη φύση και τα 

στοιχεία που τη συνθέτουν. Όπως διαµορφώθηκε λοιπόν, προσφέρει ευρύτατο πεδίο 

εφαρµογών και δυνατοτήτων όπως:  

� Ιδιωτικά και δηµόσια έργα από τα πάρκα έως την δηµιουργία Εθνικών ∆ρυµών. 

� Νέες πόλεις ή οικισµούς. 

� Χωροταξικές µελέτες περιφερειακής ανάπτυξης.  

Εκτός από τα φυτικά υλικά, η Αρχιτεκτονική Τοπίου χρησιµοποιεί και δοµικά 

υλικά στο σχεδιασµό υπαίθριων κατασκευών όπως γέφυρες, λίµνες, πισίνες, χώρους 

στάθµευσης, αυτοκινητόδροµους, πλακόστρωτα υπαίθρια έπιπλα, βρύσες, δίκτυα 

άρδευσης κ. ά.  

Οι ορισµοί περί της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου είναι πολλοί και αρκετοί οι 

συγγραφείς που έχουν επιχειρήσει να δώσουν τον καταλληλότερο και τον πλησιέστερο. 

Οι περισσότεροι δόθηκαν στις αρχές και µέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα. Βασίστηκαν 

στην πρακτική και τα έργα γνωστών Αρχιτεκτόνων Τοπίου και Κηποτεχνών που 

έδρασαν το 17ο, 18ο και 19ο αιώνα και παλαιότερα στην Ανατολή (Κίνα και Ιαπωνία) 

και στη ∆ύση (Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Ηνωµένες Πολιτείες). ∆ύο ορισµοί 

από αυτούς είναι οι εξής: 
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� Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι η Τέχνη που επιχειρεί να σχεδιάσει µορφές φυσικού τοπίου 

σε ανοικτό ελεύθερο χώρο κάθε µεγέθους. Χρησιµοποιεί Γεωπονικές και 

Αρχιτεκτονικές µεθόδους και υλικά για την ανάπτυξη, βελτίωση και συντήρηση του. Η 

τέχνη αυτή είναι κάτι πολύ περισσότερο από την Κηποτεχνία, η οποία περιορίζεται σε 

διαµορφώσεις χώρων σχετικά µικρής κλίµακας.  

� Η Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι τοµέας δραστηριότητας που προσφέρει αισθητική 

ικανοποίηση. Στις µέρες µας υποχρεώνεται να ακολουθεί την αναγκαιότητα ή τη 

Φιλοσοφία της λειτουργικότητας του ανοικτού χώρου (Philosophy of factionalism), 

λόγω των έντονων αναγκών του ανθρώπου για αναψυχή, κίνηση, άθληση, ξεκούραση 

και επαφή µε τη φύση. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της Αρχιτεκτονικής 

Τοπίου στην πράξη εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως το µέγεθος του χώρου 

που µελετάται και σχεδιάζεται, την τοποθεσία, το κόστος, την δυνατότητα συντήρησής 

του και την εµπειρία και παιδεία του µελετητή (Ροϊδης et al., 2003). 

 

1.2 Ιστορική αναδροµή 

Η Αρχιτεκτονική Τοπίου σαν Τέχνη, Θεωρία και Πρακτική, έχει ρίζες πίσω 

στους αιώνες. Ξεκινά από τότε που το ανθρώπινο είδος άρχισε να διαµορφώνει τη γη 

και να καλύπτει τις ανάγκες διατροφής του (γεωργικές εκτάσεις και φυτοφράκτες). Η 

ιδέα του κήπου φαίνεται να πηγάζει αρχικά από τη µυθολογία. Ο άνθρωπος διατηρεί 

βαθιά µέσα του τους µύθους και τους θρύλους που περιβάλλουν τη φύση και τον 

άνθρωπο. Από εκεί πηγάζουν το ενδιαφέρον και τα συναισθήµατα που εκφράζει 

σήµερα για τα φυτά η Κηποτεχνία.  

Οι περισσότερες από τις µεγάλες θρησκείες συµπεριλαµβάνουν τον παράδεισο 

στην αρχή της δηµιουργίας του σύµπαντος και στο τέλος της γήινης ζωής. Ο 

Παράδεισος των Μωαµεθανών είναι γεµάτος µε δένδρα και πηγές και οι απολαύσεις σ’ 

αυτόν διαρκούν χίλια χρόνια. Ο Κήπος της Εδέµ, όπου ο Θεός τοποθέτησε την Εύα και 

τον Αδάµ, περιγράφεται στη Γένεση σαν ένα πάρκο φυτεµένο από τον ίδιο. Εδώ 

υπάρχουν όλα τα είδη φυτών για να τα απολαύσει και να τα δοκιµάσει ο άνθρωπος. 

Υπάρχει ακόµη ένα ποτάµι που χωρίζεται σε τέσσερα ρυάκια. Η εικόνα αυτή είναι 

γλαφυρή και δείχνει πως ο κήπος είναι τόπος απόλαυσης, ψυχικής ανάτασης και 

ηρεµίας. 
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Οι αρχαίοι πολιτισµοί προσέδωσαν ειδική 

σηµασία σε ορισµένα δένδρα ή φυτά όπως η ελιά, η 

συκιά, το σιτάρι και το αµπέλι. Σε εποχές πείνας τα 

φυτά αυτά απέκτησαν ιδιαίτερη σπουδαιότητα γιατί 

έθρεψαν τον άνθρωπο. Οι καρποί τους αποτέλεσαν γι’ 

αυτόν απόδειξη και συγχρόνως σύµβολο γονιµότητας, 

την οποία θεωρούσαν αλληλένδετη και µε την ανθρώπινη γονιµότητα. Αφού λοιπόν τα 

φυτά αυτά εξασφάλιζαν στο ανθρώπινο είδος την τροφή του και συµβολικά τη 

διαιώνιση του, δε θα µπορούσαν παρά να σηµαίνουν γι’ αυτόν την επιβίωση του. Με 

την πάροδο του χρόνου, ο άνθρωπος επεδίωξε επιπλέον την ικανοποίηση της οπτικής 

του αισθητικής. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αποτελούν οι κρεµαστοί κήποι της 

Βαβυλώνας το 3500 π.Χ., οι αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις τοπίου και η Κηποτεχνία 

στην Αίγυπτο το 2000 π.Χ. σε κτίρια των Αρχαίων Θηβών κατά µήκος της κοιλάδας 

του Νείλου, όπου για πρώτη φορά έγινε διακοσµητική χρήση των φυτών παπύρου, 

λωτού και χουρµαδιάς. Ακολούθησε η Περσία στην περίοδο 500-600 π. Χ. µε κήπους 

παλατιών, τεχνητές λίµνες σε αίθρια και διαµορφωµένους κοινόχρηστους χώρους για 

αναψυχή, εορταστικές εκδηλώσεις και αισθητική πολυτέλεια.  

Στην Ελληνιστική, Αλεξανδρινή και Ρωµαϊκή εποχή ο διαµορφωµένος ανοικτός 

χώρος είχε συνδεθεί µε την αυλή του σπιτιού ή του ανακτόρου. Οι φυτοτεχνικές ιδέες, 

όταν δεν ήταν ιδανικές από άποψη πρακτικής, περιορίζονταν σε διάσπαρτες στο χώρο 

γλάστρες ή στη φύτευση µοναχικών φυτών σε καίρια σηµεία του χώρου. Ιδιαίτερη 

έµφαση δίνονταν στην οπτική εικόνα της αγοράς, του Γυµνασίου, του Θεάτρου και των 

Ιερών Χώρων. Η οπτική αυτή εικόνα προερχόταν από το συνδυασµό ανοικτού χώρου 

και κτιριακών όγκων. Για τους κήπους της αρχαίας Ελλάδας λίγα πράγµατα είναι 

γνωστά, αλλά είναι βέβαιο πως οι Έλληνες είχαν µικρή αλλά σηµαντική συνεισφορά 

στην ανάπτυξη της διακοσµητικής Κηποτεχνίας.  

Στους Οµηρικούς και Αρχαϊκούς χρόνους οι άνθρωποι ήταν αρχικά γεωργοί που 

καλλιεργούσαν τη γη που είχαν στη διάθεση τους ανάµεσα στους ορεινούς όγκους και 

σταδιακά µετέτρεψαν αυτή τη γη σε πόλεις κράτη. Το έδαφος ήταν φτωχό και µόνο µε 

άρδευση και σκληρή εργασία οι Έλληνες κατάφεραν να καλλιεργήσουν σιτηρά και 

άλλα απαραίτητα σπαρτά. Υπήρχαν πολλά αγριολούλουδα που εξυµνήθηκαν από τους 

ποιητές, όπως ο ασφόδελος, ο νάρκισσος, η βιολέτα, το κυκλάµινο, η ίρις, ο κρόκος, τα 
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οποία αφθονούσαν στην ελληνική γη, αλλά το µόνο λουλούδι που είναι γνωστό ότι 

καλλιεργείτο στην ιδιωτική Κηποτεχνία ήταν το τριαντάφυλλο. Ο ιδανικός κήπος 

περιγράφεται από τον Όµηρο στην Οδύσσεια και πρόκειται για τον κήπο του βασιλιά 

Αλκίνοου. Στους κλασσικούς χρόνους, τον 5ο αιώνα π. Χ., οι Αθηναίοι 

συγκεντρώνονταν σε ευρύχωρα µέρη συνάντησης, όπως η Αγορά και η Ακαδηµία, 

όπου συζητούσαν τα γεγονότα και αντάλλασσαν απόψεις. Εκεί στους δηµόσιους 

χώρους, φύτεψαν δένδρα και οι φτελιές, τα πλατάνια και οι µυρτιές µεταµόρφωσαν τα 

σηµεία συνάντησης σε δηµόσια πάρκα.  

Στους Έλληνες οφείλεται και η καλλιέργεια φυτών σε φυτοδοχεία καθώς οι 

γυναίκες φύτευαν εκεί σπόρους ταχείας ανάπτυξης για τη γιορτή του Άδωνη. Επίσης 

υψίστης σηµασίας είναι τα δέκα βιβλία του Θεόφραστου (372-287 π. Χ.) «Η Ιστορία 

των Φυτών». Αργότερα ο ∆ιοσκουρίδης συνέταξε το έργο «De Materia Medica», στο 

οποίο περιγράφει περισσότερα από τετρακόσια ευρωπαϊκά φυτά και θεωρείται το πιο 

διαδεδοµένο βιβλίο όλων των εποχών µετά τη Βίβλο (Ροϊδης et al., 2003). 

 

1.3 Η σύγχρονη Κηποτεχνία 

Η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στις πόλεις µε την αυξηµένη ρύπανση του 

περιβάλλοντος και τις ηχητικές και οπτικές οχλήσεις οδήγησαν τους Αρχιτέκτονες 

Τοπίου στη ρήση: «φέρτε τη φύση στις πόλεις». Με βάση αυτή την αρχή, πολλοί 

σχεδιαστές ενεργούν και επιτελούν το δικό τους τρόπο έκφρασης. Έτσι κατά τον 20ο 

αιώνα, υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που επηρέασαν τα δρώµενα στο Τοπίο µε το 

προσωπικό τους ύφος και αισθητική.  

Σηµαντικοί Αρχιτέκτονες Τοπίου σφράγισαν την εξέλιξη της επιστήµης µε τον 

ιδιόµορφο τρόπο σχεδιασµού τους. Μετά τον Capability Brown και τον Burle Olmsted, 

o Write, o Jellicoe και ο Burle Marx, έδωσαν δικές τους προεκτάσεις σ’ αυτό που 

αποκαλείται ρυθµολογία. Ρυθµολογία είναι η έκφραση και η απεικόνιση της σκέψης 

στο χαρτί σαν σχέδιο και από εκεί στο έδαφος σαν πράξη, µε µία συγκεκριµένη 

τεχνοτροπία που κάνει άµεσα αναγνωρίσιµη την ταυτότητα του σχεδιαστή. Κάθε 

Αρχιτέκτονας σχεδιάζει σύµφωνα µε τα βιώµατα του,  την αισθητική του προσέγγιση 

στα προβλήµατα του τοπίου και έχοντας σπουδάσει τις διδαχές της ιστορικής εξέλιξης 

του Τοπίου. Ο σηµαντικότερος όµως παράγοντας, όταν πρόκειται για σχεδιασµό ενός 

δηµόσιου χώρου είναι το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής (Ροϊδης et al., 2003). 
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Η Κηποτεχνία στην Ελλάδα όπως έφτασε ως τον 20ο αιώνα επηρεάστηκε 

ιδιαίτερα από τους Ισλαµικούς κήπους που αναπτύχθηκαν στην Περσία αρχικά και 

στην Οθωµανική αυτοκρατορία αργότερα, ειδικά µετά την πτώση της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας. Κάθε παραδοσιακός ισλαµικός κήπος περιλαµβάνει τέσσερα στοιχεία: 

1) Νερό, για άρδευση και για τον ήχο του, 2) Σκιά, για δροσιά και ηρεµία, 3) Άνθη, για 

χρώµα και άρωµα και 4) Μουσική, για ακουστική απόλαυση. Τα άνθη είναι κυρίως 

τριαντάφυλλα και πασχαλιές, τα δένδρα είναι οπωροφόρα, καλλωπιστικά και 

αειθαλή(κουρεµένα σε σχήµατα). Το κυπαρίσσι συµβολίζει το θάνατο και η ανθισµένη 

αµυγδαλιά ή η ροδακινιά τη ζωή και την ελπίδα. ∆ιέθεταν κιονοστοιχίες και πισίνες, 

χρυσά παγκάκια κ.ά. όπως φαίνονται στις ζωγραφικές µινιατούρες του 15ου και 16ου 

αιώνα και από τα περσικά χαλιά µε παραστάσεις. Τα περισσότερα από τα στοιχεία των 

ισλαµικών κήπων µεταφέρθηκαν στους τουρκικούς κήπους και µέσω αυτών στους 

ελληνικούς. Σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας αλλά και για αρκετό καιρό µετά, οι 

ελληνικοί κήποι είτε ιδιωτικοί είτε δηµόσιοι, αποτελούν αντίγραφα των ισλαµικών. 

Μόνο στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζουν να φαίνονται οι επιδράσεις της εισαγόµενης 

Ευρωπαϊκής Κηποτεχνίας (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998). 

 

1.4 O ρόλος της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου στην αποκατάσταση του 

φυσικού περιβάλλοντος  

Ο ρόλος της Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο σχεδιασµό χρήσεων γης µεγάλης 

κλίµακας είναι ουσιαστικός. Συµβάλλει αφενός, στη δηµιουργία διαχωριστικών ζωνών 

πρασίνου µεταξύ αυτών των χρήσεων και αφετέρου, παρεµβαίνει στην ανάπλαση και 

τον καλλωπισµό του χώρου εντός των επιµέρους χρήσεων γης.  

Σε περιπτώσεις επεµβάσεων σε µεγάλες περιοχές που έχουν υποβαθµιστεί, είναι 

απαραίτητη η συµβολή και άλλων ειδικών όπως Χωροτακτών, Οικονοµολόγων, 

Πολεοδόµων, Γεωπόνων, ∆ασοπόνων κλπ. Χρέος τους είναι να τοποθετήσουν σωστά 

τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες στο χώρο, δηλαδή µε αρµονία και λειτουργική 

συγγένεια, λαµβάνοντας υπόψη πολλές φορές τα οικονοµικά δεδοµένα της περιοχής. 

Επιπλέον απαιτείται η συνεργασία ειδικών τεχνιτών κατάλληλα εκπαιδευµένων που θα 

συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην υλοποίηση ανάλογων έργων (Ροϊδης et al., 2003). 

Τα υποβαθµισµένα τοπία του φυσικού τοπίου που µας περιβάλλει, προήλθαν 

από την υπερβολική χρήση των φυσικών πόρων εξαιτίας της υπερβόσκησης, της 
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εντατικής γεωργίας, της οικιστικής και βιοµηχανικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό απαιτείται 

επειγόντως να αποκατασταθούν και να προστατευτούν. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η 

δυνατότητα εφαρµογής της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, µε σκοπό την επανένταξη του 

περιβάλλοντος που έχει αλλοιωθεί στο ζωτικό χώρο του ανθρώπου. Επίσης, 

επιδιώκεται η επιβολή σεβασµού στο τοπίο και η διαχείρισή του µε τρόπο που θα 

αποδίδει ποιοτικά και θα έχει µακροβιότητα. Οι επεµβάσεις αυτές συνοψίζονται στις 

παρακάτω κατηγορίες µέτρων σχεδιασµού: 

� Επαναφορά της αισθητικής µε εφαρµογή σχεδίων αναβλάστησης και µε εισαγωγή 

στοιχείων αναψυχής.  

� Απόκρυψη και αποµόνωση ανεπιθύµητων οπτικά και ηχητικά χρήσεων γης µε 

περάσµατα, διαχωριστικές ζώνες πρασίνου µεγάλου πλάτους κλπ., κυρίως στις 

βιοµηχανικές ζώνες και κατά µήκος συγκοινωνιακών αρτηριών.  

� ∆ηµιουργία χώρων βοτανικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως είναι οι 

τεχνητοί βιότοποι, οι βοτανικοί κήποι δέντρων και θάµνων κατά τα διεθνή πρότυπα 

των Arboretums και Herboretums κλπ. 

� Σχέδια φυτεύσεων αντιπληµµυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας του εδάφους 

µε στοιχεία αποκατάστασης της αισθητικής και της λειτουργίας του 

οικοσυστήµατος. 

� Οριοθέτηση και δηµιουργία ζωνών υπερτοπικών* πάρκων σε περιοχές που έχουν 

υποβαθµιστεί.  

� Επανασχεδιασµός µεγάλων εκτάσεων µε στόχο τη δηµιουργία νέων χρήσεων γης. 

Εισαγωγή βάσει σχεδίου, νέων δραστηριοτήτων στο χώρο, όπως νέες µέθοδοι 

γεωργίας ανάµικτες µε ζώνες τεχνητών δασών, αναπλάσεις ρεµάτων, 

διαχωριστικών ζωνών πρασίνου γειτονικών χρήσεων γης, κλπ.  

� Αποτύπωση, χαρτογράφηση, οριοθέτηση, περίφραξη, φύλαξη και σύνταξη µέτρων 

διαχείρισης οικοσυστηµάτων που δείχνουν τάσεις αναγέννησης, σε συνεργασία µε 

συγγενείς επιστηµονικούς κλάδους.  

                                                 
*Υπερτοπικό πάρκο: πάρκο µεγάλης έκτασης σε κάποια τοποθεσία, γύρω ή µακριά από την πόλη. Προσφέρει 

πολλαπλές ευκαιρίες αναψυχής. Τα πάρκα αυτά δεν χρησιµοποιούνται µόνο από οικιστές µιας συγκεκριµένης 

περιοχής αλλά είναι διαθέσιµα και προσπελάσιµα σε όλους τους πολίτες µιας ολόκληρης πόλης, περιοχής, ∆ήµου, 

Νοµού ή και Χώρας. 
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� Προσδιορισµός ζωνών κλίµατος και µικροκλίµατος σε περιοχές µε σχέδια µαζικής 

αποκατάστασης σε εκτεταµένα ανάγλυφα γης, που έχουν υποστεί υποβάθµιση 

(χώροι εγκατάλειψης από γεωργία, πρώην βοσκοτόπια κλπ.) (Ροϊδης et al., 2003). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

Το αυξανόµενο τελευταία ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος και 

την εν γένει ορθολογική αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων, είναι απόρροια της 

εκτίµησης του ανθρώπου ότι η διατήρηση και συντήρηση του εναποµείναντος φυσικού 

περιβάλλοντος, ταυτίζεται µε την ίδια την ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής στη Γη. Γίνεται 

ως εκ τούτου προσπάθεια συντήρησης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, 

δραστηριότητα σχετικά εύκολη για τις εκτός πόλεως περιοχές.  

Το φυσικό περιβάλλον όµως µέσα στις πόλεις είναι πολύ δύσκολο να 

παραµείνει ανέπαφο λόγω των αυξηµένων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η ανάµνηση 

και η επαφή που µπορεί να έχει ένας αστός µε το φυσικό περιβάλλον, γίνεται µόνο 

µέσω των µικρών ή µεγαλύτερων πράσινων χώρων που υπάρχουν στις πόλεις. Αυτοί οι 

πράσινοι χώροι περιλαµβάνουν από τα περιστασιακά και τα αστικά πάρκα µέχρι τα 

µικρά πάρκα της γειτονιάς, τους πεζόδροµους, τις παιδικές χαρές και τις 

δεντροστοιχίες. Οι πράσινοι χώροι, αλλά και τα µεµονωµένα δένδρα δίνουν ζωή και 

συντηρούν το οξυγόνο στις πόλεις προσφέροντας ταυτόχρονα καταφύγιο στην 

εναποµείνασα πανίδα.  

 Με τον όρο αστικό πράσινο χαρακτηρίζονται συνολικά όλες οι µορφές του 

κοινόχρηστου πρασίνου των πόλεων όπως πάρκα, αλσύλλια, κήποι, πλατείες µε 

πράσινο, δενδροστοιχίες, νησίδες δρόµων κ.ά. Περιαστικό πράσινο είναι οι φυτικές 

µάζες που περιβάλλουν τις πόλεις και τους οικισµούς µε µορφή πράσινης ζώνης 

(Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998). 

Η έννοια του αστικού πρασίνου βασίζεται στην 

απαίτηση για αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του 

αστικού πληθυσµού και παράλληλα στις αυξηµένες 

απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου για αναψυχή. Η 

κάλυψη των απαιτήσεων αυτών συστηµατοποιείται 



 

 

18

στους πράσινους χώρους των πόλεων, που µπορεί να είναι πάρκα, πλατείες, πεζόδροµοι 

κ.λ.π. Το µέγεθος, η ποικιλία και η ένταση των χρήσεων που περικλείονται στους 

πράσινους αυτούς χώρους καλύπτουν ανάλογες απαιτήσεις του αστικού πληθυσµού. 

Έτσι το αστικό πάρκο γίνεται πόλος έλξης πολιτιστικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων των κατοίκων της πόλης κοντά στην οποία είναι δοµηµένο ή της 

ευρύτερης περιοχής στην οποία είναι χωροθετηµένο. Αντίθετα το µικρό πάρκο της 

γειτονιάς εξυπηρετεί µόνο για ξεκούραση ή οπτική ευχαρίστηση στο διερχόµενο 

περπατητή.  

Τελευταία µάλιστα γίνεται προσπάθεια οι παλαιότερες αντιλήψεις των κατοίκων 

για αναψυχή όχι µόνο να αναιρούνται αλλά και να εµπλουτίζονται από νέες πρακτικές 

και κατευθύνσεις. Οι νέες αυτές πρακτικές εφαρµόζονται µέσα στους ελεύθερους 

ανοικτούς χώρους του αστικού ιστού και κυρίως στους µεγαλύτερους από αυτούς, που 

αποτελούν και τις πράσινες εκτάσεις της πόλης. Στόχος είναι να δηµιουργηθεί µέσα 

στην πράσινη έκταση ένα δυναµικό σύστηµα λειτουργιών και δραστηριοτήτων που να 

χαρακτηρίζεται από συνεκτικότητα και ενιαία µορφολογική και αισθητική εµφάνιση. 

Οι παραπάνω θεωρήσεις είναι τα βασικά δοµικά υλικά τα οποία υπεισέρχονται στο 

σχεδιασµό ενός ανοικτού χώρου των οποίων η σωστή ποιοτική και ποσοτική χρήση, 

κατά την εκπόνηση της µελέτης Αρχιτεκτονικής Τοπίου δε βλάπτει το περιβάλλον, 

αλλά το εµπλουτίζει µε τα στοιχεία εκείνα που θα το αναβαθµίσουν και θα το 

αναδείξουν. Βέβαια στην ελληνική πραγµατικότητα, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, το 

πράσινο δεν αποτελεί δηµοφιλή χώρο ψυχαγωγίας και αναψυχής λόγω της µεγάλης 

έλλειψης του (Ανανιάδου-Τζηµοπούλου, 1992).  

Ανάµεσα στους λόγους που οδήγησαν στην µείωση αλλά και την υποβάθµιση 

του αστικού πρασίνου είναι και οι παρακάτω (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998): 

� Η έλλειψη οικιστικής πολιτικής και σωστού πολεοδοµικού σχεδιασµού είχε σαν 

επακόλουθο την άναρχη δόµηση µε αποτέλεσµα να γίνει το µπετόν κυρίαρχο 

στοιχείο των µεγαλουπόλεων.  

� Η αδυναµία δέσµευσης νέων χωρών για δηµιουργία πράσινου ενώ, αντιθέτως, η 

καταπάτηση χώρων του δηµοσίου είναι συνηθισµένο φαινόµενο.  

� Η έλλειψη εθνικού κτηµατολογίου.  
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� Η µη ενοποίηση των χώρων πρασίνου βάσει σχεδίου µε το περιαστικό πράσινο για 

την δυνατότητα κίνησης αερίων µαζών (σπίτι – κήπος – δενδροστοιχίες – πάρκα - 

περιαστικό πράσινο - γεωργική γη - δασική γη). 

� Η απουσία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µαθητών και παιδείας πολιτών.  

� Η επιλογή από ανειδίκευτο προσωπικό ακατάλληλων ειδών, κακή επιλογή θέσης 

και εγκατάστασης φυτών, η κακή συντήρηση κ.α.  

� Αδυναµία διεπιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ των κλάδων Γεωπόνων-∆ασολόγων 

– Βιολόγων - Οικολόγων και Αρχιτεκτόνων – Πολεοδόµων – Χωροτακτών - 

Συγκοινωνιολόγων και Οικονοµολόγων-Κοινωνιολόγων.  

� Η έλλειψη εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού.  

Παρόλα αυτά το πράσινο στις πόλεις είναι απαραίτητο ακόµη και ως 

δενδροστοιχία. Ορισµένα φυτά έχουν την ιδιότητα να κατακρατούν τους ρύπους της 

ατµόσφαιρας και να την κάνουν σχετικά καθαρή. Επίσης µια συστάδα δένδρων ή µια 

ειδική δεντροστοιχία κατάλληλα σχεδιασµένη και φυτεµένη είναι δυνατόν να απαλύνει 

ή να µετριάσει σε µία περιοχή τον θόρυβο της πόλης. Στο τοπίο της πόλης, το λεγόµενο 

Αστικό Τοπίο ή Πολεοτοπίο, ακόµη και ένας βράχος ή ένα δένδρο ή ένα µοναδικό φυτό 

κατάλληλα τοποθετηµένο, µπορεί να αναπαραστήσει (να υποκαταστήσει) ολόκληρη τη 

φύση.  

Το πράσινο των πόλεων αναπτύσσεται και αναδεικνύεται µέσα από τα πάρκα, 

τις πλατείες, τους πεζόδροµους, τις δεντροστοιχίες, τις παιδικές χαρές, τους 

εναποµείναντες κήπους κατοικιών, τις αυλές των σχολείων, τα προαύλια των 

εκκλησιών. Τελευταία στην Ελλάδα το πράσινο των πόλεων εκφράζεται και µέσα από 

τα εναποµείναντα στρατόπεδα που υπήρχαν και εντάχθηκαν στον αστικό ιστό*. Το 

πράσινο, εκφρασµένο σε οποιαδήποτε µορφής βλάστηση αποτελεί το σηµαντικότερο 

παράγοντα για την δηµιουργία ενός υγιούς αστικού περιβάλλοντος.  

Οι αρχαιολογικοί χώροι συνίστανται συνήθως από διαφορετικά ευρήµατα, τα 

οποία βρίσκονται διασκορπισµένα σε όλη την έκταση της χαρακτηρισµένης ως 

αρχαιολογικής περιοχής. Ο χώρος ενοποιείται µε δίκτυο πεζόδροµων που συνδέουν τα 

ευρήµατα µεταξύ τους. Αυτό αποβλέπει στην εύκολη µετακίνηση των πεζών στο κύριο 

σώµα του αρχαιολογικού χώρου-πάρκου.  

                                                 
*Αστικός ιστός: οι δρόµοι, τα οικοδοµικά τετράγωνα, οι πλατείες, τα πάρκα. Όταν κάποιος αναφέρεται στον αστικό 

ιστό της πόλης, υπονοεί το πλέγµα των χώρων που δηµιουργείται, όταν αυτά τα στοιχεία αποτυπωθούν σ’ ένα χάρτη. 
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Οι πεζόδροµοι είναι περιοχές µέσα στην πόλη όπου επιτρέπεται αποκλειστικά η 

διέλευση πεζών. Σε µερικές περιπτώσεις επιτρέπεται και η περιστασιακή στάση 

αυτοκίνητων ορισµένες ώρες της µέρας για λόγους εξυπηρέτησης. Οι περιοχές των 

πεζόδροµων είναι δυνατόν να συνδυάζονται µε καθιστικά σηµεία, µικρές πλατείες, 

σιντριβάνια, πράσινο κλπ., δηµιουργώντας δηλαδή ένα πλέγµα χώρων εξυπηρέτησης 

και διακίνησης (Ανανιάδου-Τζηµοπούλου, 1992).  

Οι παιδότοποι πρέπει να σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται 

η φυσική αλλά και η αισθητική διέγερση του παιδιού, µε συνδυασµό παιχνιδιού και 

µάθησης.  

Η δεντροστοιχία είναι µια σειρά δέντρων 

φυτεµένων σε κανονικές µεταξύ τους αποστάσεις, µε 

συγκεκριµένους σκοπούς και στόχους. Η φύτευση της 

δεντροστοιχίας µπορεί να γίνει κατά µήκος οδικών 

αξόνων, κατά µήκος πεζοδροµίων, σε πάρκα πλευρικά των 

µονοπατιών για οριοθέτηση της πορείας, για τονισµό 

συγκεκριµένου µνηµείου ή µνηµειακού χώρου (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998). 

 

2.1 Σχεδιαστική αντιµετώπιση των πάρκων 

Ο πρωταρχικός ρόλος του µελετητή είναι να καθορίσει τις χρήσεις της γης των 

πάρκων και παράλληλα να οργανώσει και να οριοθετήσει τις λειτουργίες και τις 

δραστηριότητες που χωροθετούνται στους χώρους αυτούς µε στόχο την αισθητική και 

λειτουργική αναβάθµιση του χώρου καθώς και την δυνατότητα προσέγγισης του 

κόσµου σε αυτόν.  

Οι κυρίαρχες παράµετροι που τίθενται ως θεµέλιος λίθος για την πορεία του 

σχεδιαστή ενός αστικού πάρκου είναι: 

• Η προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση κατά το δυνατόν του υπάρχοντος 

εδαφικού ανάγλυφου.  

• Η ένταξη του χώρου στον υπάρχοντα αστικό ιστό.  

Η άµεση και εύκολη πρόσβαση από και προς το χώρο, από όλα τα σηµεία της 

πόλης. (Η λειτουργία του χώρου ως πνεύµονα πρασίνου για όσο µεγαλύτερο τµήµα της 

πόλης είναι δυνατόν (Ροΐδης et al., 2003). 
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2.2 Βασικές αρχές σχεδιασµού 

O σχεδιασµός του κήπου υπόκειται σε ορισµένες βασικές αρχές που µπορούν να 

εφαρµοστούν σε όλες τις περιπτώσεις, για να δώσουν ένα επιτυχηµένο σχέδιο. Έχοντας 

σαν βάση τις αρχές αυτές, ο Κηποτέχνης θα λάβει επίσης υπόψη του και άλλα στοιχεία 

που εξατοµικεύονται στον συγκεκριµένο κήπο στις απαιτήσεις του χρήστη, στην 

οικολογία του χώρου κ.α., έτσι που στο τέλος κάθε κήπος να είναι µοναδικός.  

Η δηµιουργία ενός κήπου έχει κοινά στοιχεία µε την δηµιουργία ενός έργου 

τέχνης µε την διαφορά ότι είναι πιο πολύπλοκος και επιπλέον έχει το στοιχείο της ζωής 

και της κίνησης του ανθρώπου µέσα σ αυτόν και γιατί υφίσταται τις κλιµατικές 

µεταβολές των ίδιων των φυτών.  

Ένα λανθασµένο αρχικό σχέδιο κήπου δεν µπορεί να διορθωθεί µε την επιτυχία 

στην ανάπτυξη των φυτών. Η δηµιουργία ενός αισθητικά ευχάριστου, αλλά, 

ταυτόχρονα, και λειτουργικού κήπου που εναρµονίζεται στο οικολογικό περιβάλλον 

εξαρτάται από το πόσο επιδέξια µπορεί ο Κηποτέχνης να συνδυάζει τις παρακάτω 

βασικές αρχές που έχουν σαν οδηγό όλα τα δηµιουργικά σχέδια.  

Οι βασικές αρχές σχεδιασµού των κήπων γενικά είναι:  

� Η απλότητα 

� Ο ρυθµός-γραµµή και κίνηση 

� Η ισορροπία 

� Η ενότητα και αρµονία 

� Η κλίµακα 

� το ενδιαφέρον-σηµεία έλξης και κυρίως  

� Η λειτουργικότητα.  

Ο σχεδιασµός εποµένως ενός κήπου πρέπει να δίνει προτεραιότητα στις 

λειτουργικές, φυσικές και κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου και δευτερευόντως στην 

αισθητική του χώρου που δηµιουργείται (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΟΣ ΚΗΠΟΥ  

Για τη σύνταξη της µελέτης της δηµιουργίας ενός κήπου πρέπει να 

διερευνηθούν µια σειρά παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία και 

καθορίζουν τα πλαίσια µέσα στα οποία µπορεί να κινηθεί ο µελετητής. Κατά την 

κατάστρωση του σχεδίου πρέπει πρώτα να ληφθεί απόφαση για τη µορφή και το στυλ 

που θα δοθεί στον κήπο και ύστερα το πώς θα συνδυαστούν καλύτερα τα στοιχεία που 

θα τον αποτελέσουν έτσι που να προσαρµόζεται και να ανταποκρίνεται στις αισθητικές 

και λειτουργικές ανάγκες του χώρου καθώς και στις οικονοµικές δυνατότητες του 

χρήστη. Αφού καθοριστούν ορισµένες ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη ο 

κηποτέχνης προχωρεί σε λεπτοµερή ανάλυση της περιοχής για την αποτύπωση της 

υφισταµένης κατάστασης.  

 

3.1 Στοιχεία σύνταξης της µελέτης 

Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συλλεχτούν για τη σύνταξη της µελέτης 

είναι τα εξής (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998): το τοπογραφικό της περιοχής, τα 

χαρακτηριστικά της περιοχής, το κλίµα και µικροκλίµα, το έδαφος και υπέδαφος, το 

νερό άρδευσης, η υπάρχουσα βλάστηση, το µέγεθος του κήπου, τα λειτουργικά και 

κυκλοφοριακά στοιχεία, αισθητικοί παράγοντες, η µορφή και χρήση του υπό 

διαµόρφωση κήπου, η οικονοµική δυνατότητα και οι επιθυµίες των ενδιαφεροµένων. 

 

3.2 Τα σχεδιαστικά βήµατα της µελέτης 

Ο γραπτός και ο προφορικός λόγος που χρησιµοποιείται στην καθηµερινή ζωή, 

πολλές φορές δεν είναι κατάλληλος για να µπορέσει να εξηγήσει ή να περιγράψει 

περίπλοκα σχέδια, σχήµατα και µορφές. Για τους σχεδιαστές τρισδιάστατων εικόνων, η 

οπτική παρουσίαση είναι συχνά πιο ακριβής στην περιγραφή και εύκολα κατανοητή. Η 

παρουσίαση µιας ιδέας µε εικόνες και σχέδια επιτρέπει στο σχεδιαστή να εργαστεί πιο 

γρήγορα και αποτελεσµατικά, χρησιµοποιώντας µετρήσεις και σχέδια υπό κλίµακα για 

µεγαλύτερη ακρίβεια. Οι σχεδιαστές κήπων χρησιµοποιούν δύο κατηγορίες σχεδίων. 

Το τεχνικό (αρχιτεκτονικό) και το ελεύθερο σχέδιο. Ο πελάτης καταλαβαίνει συνήθως 

ευκολότερα το ελεύθερο σχέδιο. Τα σκίτσα φαίνονται περισσότερο ρεαλιστικά και ίσως 
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αποδίδουν καλύτερα την ατµόσφαιρα και το ύφος του κήπου. Ο ρόλος όµως του 

τεχνικού (αρχιτεκτονικού) σχεδίου είναι καθοριστικός στη δηµιουργία ενός 

επιτυχηµένου κήπου. 

 

3.2.1  Βασικά στάδια εκπόνησης µελέτης 

Τα βασικά στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν προκειµένου να 

ολοκληρωθεί και να θεωρηθεί πλήρης µια µελέτη διαµόρφωσης ενός περιβάλλοντος 

χώρου µιας έκτασης γενικότερα είναι (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη et al., 2011):  

Α. Προκαταρκτική εργασία 

1. Επίσκεψη και ανάλυση του χώρου (site analysis): Αφορά την έκθεση, την κλίση, τα 

υψόµετρα, τη φυσική σύσταση του εδάφους και τον προσανατολισµό. Επίσης αφορά 

την εκτίµηση του κλίµατος µε βάση τα δεδοµένα του πλησιέστερου Μετεωρολογικού 

Σταθµού (θερµοκρασία, βροχοπτώσεις, άνεµοι, σχετική υγρασία, ηλιοφάνεια) και 

τέλος τη διερεύνηση ύπαρξης νερού (ποσότητα, ποιότητα) για άρδευση και άλλες 

χρήσεις. 

2. Συνεννόηση µε ενδιαφερόµενο: (Αφορά τις ιδιαίτερες επιθυµίες του, προβλεπόµενο 

κόστος κατασκευής του έργου και την αµοιβή µελέτης). 

3. Τοπογραφικό του χώρου και πιθανόν της γύρω περιοχής µε σηµειωµένα τα κτίσµατα 

και την υπάρχουσα βλάστηση. 

Β. Εργασία γραφείου 

1. Λειτουργικό ∆ιάγραµµα χρήσεων-κινήσεων (Functional diagram): Αφορά τη 

διαίρεση του χώρου σε λειτουργικές µονάδες και την ενοποίηση των χώρων µεταξύ 

τους µε δρόµους, µονοπάτια, σκάλες κλπ. (µε µολύβι σε ριζόχαρτο σε κλίµακα 1:200 

ή 1:100 ανάλογα µε το µέγεθος του υπό µελέτη χώρου) 

2. Προσχέδιο: ∆ίνεται η κεντρική ιδέα χωρίς όµως λεπτοµέρειες (µε µολύβι σε 

ριζόχαρτο σε κλίµακα 1:200 ή 1:100 ανάλογα µε το µέγεθος του υπό µελέτη χώρου). 

Γ. Συζήτηση επί του προσχέδιου (Προτάσεις ενδιαφερόµενου).  

1. Πιθανή τροποποίηση ορισµένων σηµείων που πρέπει όµως  να είναι επιστηµονικώς 

αποδεκτή. 

∆. Τελικό Σχέδιο 

1. Τελικό σχέδιο σε κλίµακα 1:100 µε ισοϋψείς (νέο ανάγλυφο).(Αφορά το σχέδιο 

διαδρόµων µε σκάλες και πλακόστρωτα σε κλίµακα 1:100 
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2. Σχέδιο φύτευσης σε κλίµακα 1:100 µε τον ακριβή αριθµό των φυτικών ειδών. 

3. Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:20 ή 1:50. 

4. Σχέδιο άρδευσης σε κλίµακα 1:100. 

5. Σχέδιο ηλεκτροφωτισµού σε κλίµακα 1:100. 

Ε. Οικονοµικά Στοιχεία 

1. Σύνταξη τεύχους προδιαγραφών µε τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία κόστους των 

διαφόρων δαπανών.  

ΣΤ. Προοπτικό σχέδιο ή κατασκευή µακέτας. 

 

3.2.2 Η κλίµακα 

Ακόµα και ο µικρότερος κήπος, είναι 

µεγαλύτερος απ’ οποιοδήποτε χαρτί µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ο σχεδιαστής. Η χρήση της 

κλίµακας επιτρέπει την απεικόνιση µεγάλων 

εκτάσεων, χρησιµοποιώντας κατάλληλη αναλογία 

σ’ ένα κοµµάτι χαρτί και την επεξεργασία τους. 

Οι µικρότεροι κήποι, όπως εκείνοι των αστικών 

περιοχών, σχεδιάζονται συνήθως µε κλίµακα 1:50, δηλαδή το µέγεθος του κήπου στο 

χαρτί είναι ίσο µε 1/50 του πραγµατικού µεγέθους. Για κήπους µεγαλύτερης έκτασης 

(όπως των προαστίων και της εξοχής), χρησιµοποιούνται οι κλίµακες 1:100, 1:200 και 

1:500. Αυτό σηµαίνει ότι ο κήπος αποτυπώνεται στο χαρτί σε µέγεθος ίσο µε το 1/100 

και το 1/500 του φυσικού µεγέθους του, αντίστοιχα. 

 

3.2.3 Η κάτοψη 

Η κάτοψη αποτελεί βασικό στοιχείο στη διαδικασία σχεδιασµού ενός κήπου. 

Για να κατανοήσει κανείς την εικόνα µιας κάτοψης, αρκεί να φανταστεί πώς θα 

φαινόταν ο κήπος από ψηλά, όπως τον βλέπει ένα πουλί που πετάει ακριβώς από πάνω 

του. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει στο σχεδιαστή να ορίσει µέσα στο χώρο του κήπου, τη 

θέση των διαφόρων αντικειµένων µε µεγάλη ακρίβεια και να αναπαραστήσει τον κήπο 

πιο ρεαλιστικά. Η κάτοψη (Εικόνα 1α) είναι δύο διαστάσεων, περιλαµβάνει µόνο το 

µήκος και το πλάτος. Χρησιµοποιώντας την κατάλληλη κλίµακα, ο σχεδιαστής ή ο 

πελάτης µπορεί να αντιληφθεί αυτές τις διαστάσεις µε ακρίβεια. 
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Εικόνα 1. α) Κάτοψη, β) Τοµή, γ) Αξονοµετρικό και δ) Προοπτικό κηποτεχνικό σχέδιο 
(suzienicholsdesign.co.uk). 
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Επειδή η κάτοψη δεν περιλαµβάνει πληροφορίες για το ύψος των αντικειµένων, 

ο σχεδιαστής πρέπει να χρησιµοποιήσει άλλες τεχνικές για να περιγράψει την Τρίτη 

διάσταση. Για να τονιστεί η διαφορά ύψους σε διάφορες δοµές ή η παρουσία φυτών και 

διακοσµητικών στοιχείων, χρησιµοποιούνται γραµµές διαφορετικού πάχους. Το χρώµα, 

ιδίως ο φωτισµός και η σκίαση, δίνουν επίσης πιο ρεαλιστική και σαφή απεικόνιση της 

τρισδιάστατης µορφής και του ύψους. Για να περιγράψουν δοµικά και κατασκευαστικά 

στοιχεία, οι σχεδιαστές χρησιµοποιούν συνεχείς, οµοιογενείς γραµµές. Έτσι η 

απεικόνιση αποκτά ποιότητα αρχιτεκτονικού σχεδίου. Για να περιγραφούν φυτά και 

δευτερεύοντα στοιχεία, χρησιµοποιούνται λιγότερο ευθείες ή ασυνεχείς γραµµές.  

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, η εικόνα γίνεται πιο ελκυστική και ατµοσφαιρική 

και αποδίδει καλύτερα το ύφος και την αισθητική του κήπου. Πολλοί σχεδιαστές 

χρησιµοποιούν επίσης υποσηµειώσεις, στις οποίες επισηµαίνουν και εξηγούν τις 

αλλαγές κατά τη διαδικασία του σχεδιασµού ή παραθέτουν συµπληρωµατικές 

πληροφορίες.  

 

3.2.4 Η όψη 

Η όψη έχει ως στόχο να συµπληρώσει την εικόνα που δίνει η κάτοψη. Παρέχει 

πληροφορίες για την τρίτη διάσταση (το ύψος), που δεν µπορεί να απεικονιστεί στην 

κάτοψη. Παρότι δεν δίνει την πραγµατική µορφή του κήπου, είναι πιο ρεαλιστική από 

την κάτοψη και επιτρέπει την αντίληψη της κλίµακας του σχεδίου. Η όψη (Εικόνα 2) 

δεν θα πρέπει να συγχέεται µε την προοπτική, στην όποια τα αντικείµενα φαίνονται µε 

µικρότερο ύψος όσο περισσότερο απέχουν από τον παρατηρητή. Στην όψη το ύψος 

παραµένει σταθερό και µπορεί να µετρηθεί µε βάση την υποδεικνυόµενη κλίµακα, 

όποια και αν είναι η απόσταση από τον παρατηρητή. Η απόσταση αυτή υποδηλώνεται 

µε µεταβολές στο πάχος της γραµµής σχεδίασης. Τα πιο κοντινά αντικείµενα 

σχεδιάζονται µε παχύτερη γραµµή απ’ ότι τα πιο µακρινά.  

 

 
Εικόνα 2. Όψη κηποτεχνικού σχεδίου (e-domisi.gr). 
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Στην όψη απεικονίζονται µε σαφήνεια οι υψοµετρικές διαφορές, όπως 

σκαλοπάτια, πρανή ή αναβαθµίδες. Μπορούν επίσης να τονιστούν ή να περιγραφούν τα 

τοιχία αντιστήριξης. Γενικά οι σχεδιαστές κήπων χρησιµοποιούν την όψη για να 

απεικονίσουν το προβλεπόµενο ύψος των δέντρων και των περιφράξεων, να δώσουν 

την αίσθηση της κλίµακας του σχεδίου ή να παρουσιάσουν το νέο τοπίο σε σύγκριση µε 

την υπάρχουσα οικία.  

 

3.2.5 Η τοµή 

Η τοµή (εγκάρσια τοµή) είναι ένα κάπως ασυνήθιστο σχέδιο, καθώς δείχνει µια 

όψη που υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι ορατή: µια τοµή στο εσωτερικό µιας δοµής. 

Αν και συνηθίζεται σε περισσότερο τεχνικά σχέδια, για να δείξει τη θεµελίωση κάτω 

απ’ το έδαφος, η τοµή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επισήµανση υψοµετρικών 

διαφορών, σκαλοπατιών ή αναχωµάτων (Εικόνα 1β).  

 

3.2.6 Το αξονοµετρικό σχέδιο 

Σε αντίθεση µε τα σχέδια δύο διαστάσεων που αναφέρθηκαν ως τώρα, το 

αξονοµετρικό σχέδιο προσφέρει τρισδιάστατη άποψη και περιγράφει µε µεγαλύτερη 

ευκρίνεια κάποια κοµβικά σηµεία ή γωνίες του σχεδίου. Παρότι το σχέδιο που 

προκύπτει δίνει µια άποψη υπό συγκεκριµένη γωνία, αν χρωµατιστεί και 

δηµιουργηθούν σκιάσεις, το αποτέλεσµα είναι ρεαλιστικό και παρέχει πολλές 

πληροφορίες. Γενικά, το αξονοµετρικό σχέδιο (Εικόνα 1γ) ενδείκνυται για ευθύγραµµα 

ή συµµετρικά σχέδια και σχέδια που περιλαµβάνουν αναλογία δοµικών ή 

αρχιτεκτονικών στοιχείων. Μπορεί επίσης να εφαρµοστεί µε επιτυχία στην επισήµανση 

υψοµετρικών διαφορών και ιδιαίτερα σε σταθερά σκαλοπάτια.  

 

3.2.7 Το προοπτικό σχέδιο 

Υπάρχει ευρύ φάσµα µεθόδων για τη δηµιουργία προοπτικών σχεδίων, όπως και 

πολλοί τύποι προοπτικών όψεων που µπορεί να αξιοποιήσει ένας σχεδιαστής στα έργα 

του. Για πιο επίσηµα και µεγαλύτερης ακριβείας σχέδια, ο σχεδιαστής χρησιµοποιεί 

συνήθως το τεχνικό προοπτικό σχέδιο. Σ’ αυτή τη µέθοδο όλα τα στοιχεία του σχεδίου 

διατάσσονται και συσχετίζονται µε µεγάλη ακρίβεια, δίνοντας µια σαφή και καλά 

οργανωµένη απεικόνιση. Στο ελεύθερο προοπτικό σχέδιο, ο σχεδιαστής δίνει έµφαση 
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στο ύφος και την ατµόσφαιρα του σχεδίου. Έτσι εδώ το στυλ και η προσωπικότητα 

υπερισχύει της ακρίβειας. Ο πιο απλός τύπος προοπτικού σχεδίου είναι το προοπτικό 

σχέδιο µε ένα σηµείο φυγής, όπως ονοµάζεται. Στο σχέδιο αυτού του τύπου, όλες οι 

γραµµές οι οποίες είναι κάθετες στον παρατηρητή συγκλίνουν σε ένα «σηµείο φυγής», 

το οποίο βρίσκεται στον ορίζοντα.  

Μια περισσότερο πολύπλοκη µορφή του είναι το προοπτικό σχέδιο µε δύο 

σηµεία φυγής (Εικόνα 1δ), όπου το αντικείµενο, στη συγκεκριµένη περίπτωση ο κήπος, 

σχεδιάζεται υπό γωνία, οπότε προκύπτουν δύο σηµεία φυγής. Εδώ το οπτικό 

αποτέλεσµα είναι καλύτερης ποιότητας και πιο ρεαλιστικό. Συνήθως σχεδιάζεται όπως 

θα φαινόταν από το ύψος των µατιών, ώστε να µοιάζει µε την εικόνα που έχουµε όταν 

παρατηρούµε τον κήπο ή βαδίζουµε στο εσωτερικό του. Αν χρησιµοποιηθεί θέα από 

µεγαλύτερο ύψος, το σχέδιο µοιάζει µε κάτοψη αλλά οι συγκλίνουσες γραµµές θα του 

δίνουν πιο ρεαλιστική υφή (Wilson, 2005). 

Μια πλήρης µελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου απαρτίζεται από τα παρακάτω 

σχέδια (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη et al., 2011): 

� Τοπογραφικό σχέδιο (καταγράφονται τα υπάρχοντα και τα προτεινόµενα 

υψόµετρα). 

� Τελικό σχέδιο (χαράσσεται σε κάναβο η προτεινόµενη διαµόρφωση του κήπου). 

� Σχέδιο φύτευσης (προτείνονται όλα τα είδη θάµνων και δένδρων και οι αποστάσεις 

φύτευσης µεταξύ τους). 

� Σχέδιο άρδευσης (σχεδιάζονται όλες οι σωληνώσεις, οι εκτοξευτήρες και οι 

απαραίτητες ηλεκτροβάνες για σωστό και ολοκληρωµένο πρόγραµµα άρδευσης).  

� Σχέδιο ηλεκτροφωτισµού (προτείνονται οι θέσεις των φωτιστικών σωµάτων για 

φωτισµό του χώρου τη νύχτα). 

� Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες (σχεδιάζονται λεπτοµερώς σε µικρή κλίµακα οι 

προτεινόµενες κατασκευές, όπως π.χ., πέργκολες, πλακοστρώσεις, κλπ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

4. 1 Κριτήρια επιλογής των φυτών µέσα στον κήπο 

Τα φυτά αποτελούν τα ζωντανά 

στοιχεία του κήπου και η σωστή εκλογή και 

χρησιµοποίηση τους, αξιοποιώντας την 

λειτουργική και αισθητική αξία τους, δίνει 

χαρακτήρα στον κήπο. Για την εκλογή των 

φυτών για φύτευση στον κήπο, και γενικότερα 

στο τοπίο, λαµβάνονται υπόψη παράγοντες που έχουν σχέση µε το οικολογικό 

περιβάλλον, τη διαθεσιµότητά τους στην αγορά, το προβλεπόµενο κόστος προµήθειάς 

τους και µε την αισθητική τους αξία σαν αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Εξετάζοντας το οικολογικό περιβάλλον καταρτίζεται πίνακας φυτών 

ανθεκτικών στις συνθήκες της περιοχής (κλίµα-µικροκλίµα) που πρέπει να τηρηθεί από 

τον µελετητή χωρίς να υποκύψει στις πιέσεις προτίµησης του ενδιαφεροµένου σε είδη 

που είναι ευαίσθητα και ακατάλληλα. Ο άνεµος, η ηλιοφάνεια, η έκθεση, η µορφολογία 

του εδάφους, η ποιότητα και ποσότητα του νερού και οι βροχοπτώσεις παίζουν πρώτο 

ρόλο επιλογής των φυτών.  

Οι προτιµήσεις και οι αντιπάθειες του ενδιαφεροµένου πρέπει βέβαια να 

ληφθούν υπόψη και να ικανοποιηθούν στο µέτρο του δυνατού, εφόσον δεν 

αντικρούονται µε άλλους πιο ζωτικούς παράγοντες σχεδιασµού.  

Η δυνατότητα συντήρησης από το χρήστη ή από διαθέσιµη φθηνή προσφορά 

εργασίας συντήρησης, θα συµπεριλάβει στον κατάλογο ή απορρίψει φυτά που έχουν 

υπερβολικό κόστος συντήρησης όπως µεγάλες εκτάσεις χλοοτάπητα, πολλά παρτέρια 

ετήσιων και πολυετών ανθοφύτων, δένδρα και θάµνους που απαιτούν συχνό κλάδεµα, 

φυλλοβόλα δένδρα πάνω από πισίνες και λίµνες, ευαίσθητα σε ασθένειες και εχθρούς 

φυτά που απαιτούν συνεχή φυτοπροστασία κ.α.  

Αφού επιλεγούν τα φυτά, σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια, γίνεται 

αξιολόγηση των φυτών σαν αρχιτεκτονικά πλέον στοιχεία του σχεδίου, ως προς τη 

µορφή τους, το µέγεθος τους, την υφή και το χρώµα τους (Αντωνιδάκη-

Γιατροµανωλάκη, 1998). 
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4.2 Θέση των φυτών στον κήπο 

Η θέση των φυτών δεν πρέπει να είναι τυχαία. Οι φυτικές µάζες πρέπει να 

σχηµατίζουν ένα πλαίσιο που να ενοποιεί τους χώρους του κήπου. Πρέπει να 

αποφεύγεται η τοποθέτηση τους στη µέση των χώρων του κήπου για να µην διασπούν 

την ενότητα του. Κατά την τοποθέτηση τους, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα επίπεδα 

όρασης του ανθρώπου, τα οποία αποτελούνται από το χαµηλό επίπεδο που 

σχηµατίζεται από τον χλοοτάπητα, τα ποώδη φυτά και τους χαµηλούς θάµνους, από το 

µέσο επίπεδο που σχηµατίζεται από µέτριους θάµνους και µικρά δένδρα και από το 

επίπεδο οροφής που σχηµατίζεται από ψηλά δένδρα. Το άνοιγµα οράσεως του 

ανθρώπου είναι περίπου 45° και σ’ αυτό πρέπει να εστιάσει την προσοχή του ο 

σχεδιαστής ενός κήπου.  

Γενικά, για την τοποθέτηση φυτών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη:  

→→→→ Η λειτουργία που επιτελούν (αποµόνωση, σκίαση, έλεγχος ανέµου κ.α.) 

→→→→ Οι οικολογικές απαιτήσεις των φυτών.  

→→→→ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυτών (χρώµα, άνθηση, µέγεθος, κ.α.) 

→→→→ Το αισθητικό αποτέλεσµα που αναµένεται και  

→→→→ Το µέγεθος του κήπου ή της συγκεκριµένης θέσης (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 

1998). 

 

4.2.1 Τα δένδρα  

Τα δένδρα λόγω του µεγέθους τους αποτελούν το 

κυρίαρχο στοιχείο σε κάθε κήπο, πάρκο, δενδροστοιχία και 

στην τοπιακή σύνθεση. Για να χρησιµοποιηθούν σωστά πρέπει 

να είναι γνωστή η µορφή τους στο χώρο. Η µορφή τους 

παίρνει το οριστικό σχήµα στην πλήρη ανάπτυξη τους. Οι 

µορφές των δένδρων στη φύση είναι άπειρες.  

Στην Κηποτεχνία επιδιώκεται η οµαδοποίηση τους και η κατάταξη τους σε 

συγκεκριµένες µορφές, καθώς και η δυνατότητα χρησιµοποίησης τους για την 

δηµιουργία τοίχων, ορόφων ή δαπέδων όπως χρησιµοποιεί ο αρχιτέκτονας τα άψυχα 

υλικά. Οι βασικές µορφές των δένδρων από κηποτεχνική άποψη µπορούν να 

καταταχθούν στα παρακάτω βασικά σχήµατα: 

� Ελλειψοειδές ή ωοειδές (π.χ. Αίλανθος, Ροβίνια, ∆ρύς, Λεύκα αργυρόφυλλη) 
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� Κατακόρυφο γραµµικό ή Κιονόµορφο (π.χ. Λεύκα ορθόκλαδη, Κυπαρίσσι 

ορθόκλαδο) 

� Πυραµιδοειδές ή κωνικό (π.χ. Κέδρος ντεοντάρα, Έλατο, Βραχυχίτωνας, Αρωκάρια, 

Κυπαρίσσι αριζόνικα) 

� Σφαιρικό ή Στρογγυλό (π.χ. Ακακία σφαιρική, Μουριά, Πορτοκαλιά) 

� Ηµισφαιρικό ή οµπρελοειδές (π.χ. Κουκουναριά, Κατάλπη) 

� Κρεµοκλαδές (π.χ. Ιτιά κρεµοκλαδής, Σοφόρα κρεµοκλαδής, Μουριά κρεµοκλαδής, 

Ψευδοπιπεριά). 

Τα δένδρα καλύπτουν σηµαντικές λειτουργικές ανάγκες του ανθρώπου (σκιά, 

οπτική και ακουστική προστασία, συγκράτηση εδαφών κ.λ.π.) και η διακοσµητική τους 

αξία αποδίδεται κυρίως στο µέγεθος και την µορφή τους, αλλά και στο φύλλωµα, στα 

κλαδιά τους, στα άνθη τους και στους καρπούς τους. Μπορούν να αναπτυχθούν 

ελεύθερα ή να κλαδευτούν για να σχηµατίσουν αυστηρά σχήµατα ανάλογα µε τη µορφή 

του κήπου. Η φύτευση τους µπορεί να γίνει µε τους παρακάτω τρόπους:  

1. Μοναχικά. Με αυτόν τον τρόπο φυτεύονται τα δένδρα που έχουν ιδιαίτερη 

διακοσµητική αξία εξαιτίας κάποιου χαρακτηριστικού τους (άνθη, φύλλωµα, 

καρποί, ύψος κ.λ.π.), ή για να εξυπηρετήσουν κάποιο συγκεκριµένο σκοπό. Πρέπει 

να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από άλλα δένδρα σε ανοικτό χώρο για να µη 

γίνεται σύγχυση και για να προσεγγίσουν το βλέµµα ως κυρίαρχο στοιχείο. ∆εν 

πρέπει να γίνεται κατάχρηση στη φύτευση µοναχικών δένδρων και πρέπει να 

υπάρχει ισορροπία µε τις άλλες µάζες πρασίνου και τους όγκους των οικηµάτων.  

2. Σε οµάδες. Σχηµατίζονται µε τη φύτευση δένδρων του ίδιου είδους σε αποστάσεις 

κανονικές για τα είδη αυτά, ώστε να αναπτύξουν το πλήρες σχήµα και µορφή τους. 

Σε αντίθεση µε τις πυκνές συστάδες δέντρων, οι οµάδες αφήνουν ανοιχτό το οπτικό 

πεδίο ανάµεσα τους.  

3. Σε συστάδες. Είναι η φύτευση δένδρων και θάµνων διαφόρων µεγεθών και µορφών 

σε αποστάσεις µικρότερες από τις κανονικές, µε σκοπό να δηµιουργηθούν 

συµπαγείς µάζες που δεν επιτρέπουν συνήθως την οπτική επικοινωνία µέσα από 

αυτές, ώστε να δηµιουργούν ζώνες αποµόνωσης και ηρεµίας, να κρύβουν τα όρια 

του κήπου και ανεπιθύµητες θέες.  

4. Σε δενδροστοιχίες. Είναι σειρές από δένδρα στις πλευρές των δρόµων του κήπου, 

του πάρκου, της πόλης και των µεγάλων υπεραστικών λεωφόρων. 
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4.2.2 Θάµνοι 

Οι θάµνοι είναι πολυετή ξυλώδη φυτά, που στη 

φυσική τους κατάσταση δεν έχουν κορµό. Μπορούν όµως 

πολλοί από τους θάµνους να κλαδευτούν κατάλληλα και να 

διαµορφωθούν σε µικρά δέντρα ή να ψαλιδιστούν και να 

σχηµατίσουν διάφορες µορφές ή πλαίσια. Οι θάµνοι 

αποτελούν την ενδιάµεση βαθµίδα των φυτών µεταξύ δένδρων και ποωδών φυτών. 

Συνδέονται περισσότερο µε την γη, αντίθετα µε τα δένδρα που συνδέονται µε τον 

ουρανό. 

Οι αειθαλείς θάµνοι, ελεύθεροι ή ψαλλιδισµένοι, χρησιµεύουν για προστασία 

από ανέµους και θορύβους και µε το ωραίο φύλλωµα τους, τα άνθη και τους καρπούς 

τους συµβάλλουν στην διακόσµηση των κήπων και πάρκων ιδίως το χειµώνα. Οι 

φυλλοβόλοι έχουν πιο πλούσια ανθοφορία και πολλές φορές χρωµατιστά φύλλα και 

καρπούς και δηµιουργούν ωραίους συνδυασµούς και ποικιλία χρωµάτων την άνοιξη. 

Ανάλογα µε το µέγεθος τους, κατατάσσονται σε υψηλούς, µέτριους και 

χαµηλούς και ανάλογα µε τη µορφή τους σε ελλειψοειδείς έως σφαιρικούς, µε όρθια 

κόµη, σε τουφωτούς και σε έρποντες. Η επιλογή τους γίνεται ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά τους µε τα οικολογικά δεδοµένα, τις λειτουργικές ανάγκες που θα 

εξυπηρετήσουν και τους αισθητικούς σκοπούς. Η θέση τους µέσα στον κήπο µπορεί να 

είναι στην περιφέρεια ,για να καθορίσουν όρια ή να δηµιουργήσουν ζωντανούς 

φράκτες, για να χωρίσουν τµήµατα του κήπου (π.χ. το λαχανόκηπο, το γκαράζ), για να 

ελέγχουν την κίνηση, να αποκρύπτουν θέες ή να δηµιουργούν σηµεία τονισµού.  

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µεµονωµένοι ή σε 

οµάδες. Σαν µεµονωµένοι, µπορούν να τραβήξουν το βλέµµα 

και να δηµιουργήσουν πόλο έλξης µε τα χρώµατα των ανθέων 

τους ή το σχήµα τους. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται φυτά µε 

ιδιαίτερη διακοσµητική αξία και τοποθετούνται σε κάποιο 

εµφανές σηµείο του χλοοτάπητα ή µπροστά από ένα τοίχο για 

να δηµιουργήσουν αντίθεση. Μπροστά από ανοιχτόχρωµους τοίχους ταιριάζουν µε 

σκούρο χρώµα, ενώ µπροστά από σκούρους τοίχους δηµιουργούν αντίθεση τα πιο 

ανοιχτά χρώµατα. Οι οµάδες σχηµατίζονται από την ένωση 3 έως 9 θάµνων, ίδιου ή 

διαφορετικού είδους, που αποτελούν µια ενότητα. Οι απλές αυτές οµάδες µπορούν να 
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τοποθετηθούν µόνες τους σε κάποιο τµήµα του κήπου ή µαζί µε δένδρα για να 

σχηµατίσουν συστάδες ή πολλές µαζί για να δηµιουργήσουν σύνθετες 

αλληλοσυµπλεκόµενες οµάδες.  

Χρησιµοποιώντας διάφορα ύψη, δηµιουργείται κλιµακωτό ανάγλυφο που είναι 

ευχάριστο στο µάτι. Η ανάµειξη αειθαλών και φυλλοβόλων σε ελεύθερες οµάδες 

διακοσµεί τον κήπο όλο το χρόνο (φύλλωµα τον χειµώνα και άνθη την άνοιξη). 

Μπορούν ακόµα να συνδυαστούν θάµνοι µε διαφορετική εποχή άνθισης για να υπάρχει 

συνεχές ενδιαφέρον όλο το χρόνο. Θάµνοι µε ταυτόχρονη άνθιση µε διαφορετικό 

συνδυασµό χρωµάτων δίνουν επίσης ωραίο αποτέλεσµα σε συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο. 

Οι µεγάλες οµάδες επιδιώκεται να ακουµπούν σε 

κάποια κατασκευή ή τοίχο. Οµαδικές διατάξεις κατά σειρά 

σε πυκνή φύτευση αειθαλών ή φυλλοβόλων θάµνων 

µπορούν να διαµορφώσουν φράκτη ψαλλιδισµένο ή 

ελεύθερο. Μπορντούρες από χαµηλούς θάµνους µπορούν 

να διαγράψουν το περίγραµµα ενός χώρου (καθιστικού κλπ.), το όριο µιας συστάδας 

δένδρων και θάµνων από τον χλοοτάπητα ή να σχηµατίσουν διάφορα, σε γεωµετρικά 

σχήµατα, ελεγχόµενα διακοσµητικά πλαίσια. Κατά το σχηµατισµό οµάδων και 

συστάδων θάµνων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους συνδυασµούς χρωµάτων, 

φυλλωµάτων και ανθέων στους συνδυασµούς των υφών των φυλλωµάτων και στην 

πυκνότητα και µορφή των θάµνων (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998). 

 

4.2.3 Αναρριχώµενα 

Τα αναρριχώµενα φυτά αποτελούν αξιόλογο υλικό για 

την αρχιτεκτονική Τοπίου, ενώ η αξία τους θεωρείται 

σηµαντική και στην Κηποτεχνία. Πολλαπλασιάζονται εύκολα 

και µε πολλούς τρόπους, ενώ δε χρειάζονται πολλές 

καλλιεργητικές φροντίδες. Τα αναρριχώµενα πλεονεκτούν 

έναντι των υπολοίπων φυτών στα εξής: 

1. Με την κάθετη ως προς το έδαφος ανάπτυξή τους, προσδίδουν µια τρίτη διάσταση 

Αρχιτεκτονική Τοπίου. 

2. Μπορούν να αναρριχηθούν σε ύψος αρκετών µέτρων. 



 

 

34

3. Ορισµένα είδη µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως φυτά εδαφοκάλυψης. 

4. Αναπτύσσονται πολύ γρήγορα δηµιουργώντας βλαστούς πέντε και πλέον µέτρων σε 

µία βλαστική περίοδο. 

5. Λόγω του πλούσιου ριζικού συστήµατος, εκµεταλλεύονται καλύτερα την υγρασία 

και τα άλλα θρεπτικά συστατικά του εδάφους.  

6. Παράγουν άνθη αρωµατικά, ποικίλων σχηµάτων και χρωµάτων και σε µεγάλο 

εύρος άνθισης.  

7. Χαρακτηρίζονται από την πλούσια βλάστηση τους. 

Τα αναρριχώµενα φυτά αναπτύσσονται ικανοποιητικά σε όλους τους τύπους 

εδαφών, διότι έχουν µεγάλο ριζικό σύστηµα. Ωστόσο, κατάλληλο θεωρείται ένα έδαφος 

που απαρτίζεται από άµµο, πηλό και ιλύ και έχει τέτοια δοµή ώστε να αερίζεται καλά 

και να διαθέτει µεγάλη υδατοχωρητικότητα. 

Σχετικά µε τις καλλιεργητικές φροντίδες, τα 

αναρριχώµενα φυτά για να µπορέσουν να αναπτυχθούν σωστά 

απαιτούν συγκεκριµένες καλλιεργητικές φροντίδες, όπως 

άρδευση, κλάδευµα, λίπανση, σκάλισµα, στήριξη καθώς και 

συνεχή επιτήρηση και φροντίδα. ∆ιαφορετικά δε θα 

δηµιουργηθούν ποιοτικά και υγιή φυτά µε ζωηρή ανάπτυξη. Για 

το λόγο αυτό η άρδευση πρέπει να γίνεται µε αυτόµατη στάγδην 

άρδευση, ενώ η συχνότητα και ποσότητα του νερού εξαρτώνται από το είδος και το 

µέγεθος του φυτού, καθώς και από τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν. 

Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρµόζεται σκάλισµα για την καταστροφή των ζιζανίων, ενώ 

η λίπανση δεν θεωρείται σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη.  

Το κλάδευµα των αναρριχώµενων θεωρείται µια πολύ σηµαντική καλλιεργητική 

φροντίδα διότι έτσι: 

• Βελτιώνεται την ποιότητα και αυξάνει την ποσότητα των ανθέων. 

• Κατευθύνεται και ελέγχεται την ανάπτυξη των φυτών. 

• Ανανεώνεται ένα γερασµένο φυτό. 

• Αποµακρύνονται ξερά ή προσβεβληµένα κλαδιά.  

Η καλύτερη εποχή κλαδέµατος είναι στα τέλη χειµώνα µε αρχές άνοιξης, λίγο 

πριν αρχίσει η βλάστηση και ενώ τα φυτά βρίσκονται σε λήθαργο. Η στήριξη γίνεται 

στο αρχικό στάδιο των φυτών µέχρις ότου δυναµώσουν και αποκτήσουν κάθετη φορά, 
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ενώ πραγµατοποιείται µόνο σε ορισµένα είδη αναρριχώµενων γιατί υπάρχουν είδη 

αναρριχώµενων φυτών που έχουν δικά τους όργανα στήριξης (εναέρια ριζίδια, έλικες 

κλπ.). 

Όσον αφορά τη χρήση τους στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, τα αναρριχώµενα 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για: 

1. Κάλυψη τοίχων.  

2. Κάλυψη κάθετων αντιαισθητικών επιφανειών. 

3. ∆ιακόσµηση περγκόλων και αψίδων. 

4. Κάλυψη δικτυωτών ξύλινων ή µεταλλικών κατασκευών. 

5. ∆ηµιουργία φρακτών. 

6. Αναρρίχηση σε δένδρα. 

7. Περιµετρική φύτευση ενός κήπου. 

8. Εδαφοκάλυψη και προστασία διαβρώσεως επαφών (Τερζής, 2008). 

 

4.2.4 Ανθόφυτα 

Χρησιµοποιούνται για να διακοσµήσουν τον κήπο ή το τοπίο µε τα 

εντυπωσιακά χρώµατα των φύλλων και ανθέων τους και επιλέγονται µε βάση το 

βιολογικό τους κύκλο (ετήσια, πολυετή), τον χώρο που χρειάζονται, το χρώµα όσο και 

το άρωµα τους.  

Σαν ετήσια ανθόφυτα (π.χ. στη φωτογραφία 

Σινεράρια ή σταχτολούλουδο Cineraria cruentus) µε την 

γενική έννοια του όρου εννοούνται όλα τα ετήσια φυτά 

Ανοίξεως και Θέρους, καθώς και τα βολβώδη, κονδυλώδη 

και ριζωµατώδη φυτά που στην κηποτεχνική πρακτική 

φυτεύονται κάθε χρόνο. Στην ίδια κατηγορία 

περιλαµβάνονται ακόµη φυτά πολυετή ποώδη που είτε επειδή δεν αντέχουν στις 

κλιµατικές συνθήκες µιας περιοχής (π.χ. δριµύ χειµώνα) είτε επειδή χάνουν την 

ελκυστική τους εµφάνιση και υποβαθµίζονται ποιοτικά, πρέπει να ανανεώνονται κάθε 

χρόνο µε νέες φυτεύσεις. Τα παρτέρια των ετήσιων ανθοφύτων είναι από τα πιο 

ενδιαφέροντα στοιχεία του κήπου γιατί µε τα εντυπωσιακά τους χρώµατα δίνουν 

ενδιαφέρον και ζωή στον κήπο. Με την αλλαγή στη θέση και στο σχήµα του παρτεριού 

καθώς και στα είδη των φυτών και στα χρώµατα του κήπου δίνεται η δυνατότητα 
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ανανέωσης της εικόνας του κήπου. Για το σχεδιασµό των παρτεριών των ετησίων 

ανθοφύτων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθοφύτων 

(ύψος, διάµετρος, εποχή ανθοφορίας, χρώµα), το κλίµα και µικροκλίµα της περιοχής, οι 

κανόνες συνδυασµού χρωµάτων και οι ιδιαίτερες προτιµήσεις του χρήστη. 

Τα πολυετή ανθόφυτα (π.χ. στη φωτογραφία ∆ιµορφοθήκη 

Dimorphotheca aurantiaca) χαρακτηρίζονται από πλούσια και 

µεγάλης διάρκειας ανθοφορία, αντοχή σε αντίξοες συνθήκες, 

εύκολο και χαµηλό κόστος εγκατάστασης. Πλεονεκτούν έναντι 

των ετησίων διότι: 

• Είναι λιγότερο απαιτητικά σε εδαφοκλιµατικές συνθήκες. 

• ∆εν χρειάζονται φύτευση κάθε χρόνο. 

• Είναι πιο εύρωστα. 

• Έχουν µεγάλη ποικιλία αποχρώσεων. 

• ∆ηµιουργούν άφθονο νέο πολλαπλασιαστικό υλικό. 

Ενώ µειονεκτούν διότι: 

• Έχουν µικρότερη διάρκεια ανθοφορίας. 

• Παραµένουν στο έδαφος και σε περιόδους που η εµφάνιση τους δεν είναι η 

καλύτερη. 

• Η καλλιέργεια τους (σκάλισµα) δεν µπορεί να γίνει µε µηχανικά µέσα (φρέζα). 

Για την επιλογή τους λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

(ύψος, διάµετρος κόµης, χρώµα ανθέων, εποχή ανθοφορίας, αειθαλή ή φυλλοβόλα 

κ.α.), κλίµα, µικροκλίµα και έδαφος, καθώς και προτιµήσεις και κανόνες συνδυασµού 

χρωµάτων (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998). 

 
 

 

 

 

4.2.5 Συµβολή των φυτών στο περιβάλλον 

Είναι γνωστό σε όλους, πως τα φυτά µε τους φωτοχηµικούς µηχανισµούς που 

διαθέτουν συνιστούν φωτοσυνθετικούς αυτότροφους οργανισµούς, που µε το φύλλωµα 

τους δεσµεύουν την ηλιακή ενέργεια και µετατρέπουν τα ανόργανα στοιχεία σε χηµικά 

παράγωγα. 

Με καθοριστική ουσία τη χλωροφύλλη, που βρίσκεται στους χλωροπλάστες -τα 

πράσινα µέρη του φυτού- και διαµέσου των στοµάτων των φύλλων, λαµβάνει χώρα η 

διακίνηση του ατµοσφαιρικού αέρα κατά τρόπο ώστε το παραγόµενο οξυγόνο που 
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παράγεται µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, να δεσµεύεται στην ατµόσφαιρα, αφού 

προηγουµένως το εισερχόµενο µε τον αέρα CO2 έχει δεσµευτεί και συνενωθεί µε το 

υπάρχον στα φύλλα νερό (οπότε πέρα από το οξυγόνο παράγονται και σάκχαρα) 

σύµφωνα µε την εξίσωση της φωτοσύνθεσης: 6CO2+6H20+ενέργεια→C6H12O6+6O2. 

Αντίθετα κατά τη διάρκεια της νύχτας και µέσω της διαδικασίας της αναπνοής, 

συµβαίνει η αντίστροφη διαδικασία, σε ότι αφορά τα αέρια, όπου ενώ το ατµοσφαιρικό 

οξυγόνο δεσµεύεται, αποδίδεται διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα σύµφωνα µε 

τη σχέση: C6H12O6+6O2→6CO2+6H20+απελευθέρωση ενέργειας. Γενικά το τελικό 

ισοζύγιο, σε ότι αφορά το παραγόµενο οξυγόνο κατά την ηµέρα και το παραγόµενο 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) κατά τη νύχτα, έχει θετικό πρόσηµο ως προς το οξυγόνο, 

το οποίο πλεονεκτεί και συνεπώς δρα αθροιστικά στο παραγόµενο και διοχετευόµενο 

οξυγόνο της ατµόσφαιρας. Έχει υπολογισθεί πως το διοξείδιο του άνθρακα που 

παράγεται και αποδίδεται στην ατµόσφαιρα από ένα φυτό µε την αναπνοή είναι µόλις 

το 1/3 µε 1/5 αυτού που το φυτό δεσµεύει και καταναλώνει κατά την φωτοσύνθεση. 

Πρώτο λοιπόν, άµεσο και ευεργετικό πλεονέκτηµα από την παρουσία 

βλαστήσεως και γενικότερα των φυτών στην πόλη, είναι η δέσµευση του διοξειδίου του 

άνθρακα και η απελευθέρωση οξυγόνου στην ατµόσφαιρα. Πάνω σε αυτές τις διαφορές 

οξυγόνου και δέσµευσης του διοξειδίου του άνθρακα στηρίζεται η ζωή του ανθρώπου. 

Για να γίνει κατανοητό το µέγεθος για ο ρόλος του φυτικού κόσµου θα πρέπει να 

υπολογισθεί ότι η διοχέτευση οξυγόνου στην ατµόσφαιρα από τα φυτά των τροπικών 

δασών συµβάλλει κατά 55% στην αύξηση του οξυγόνου στην ατµόσφαιρα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως το πράσινο φύλλωµα ενός ώριµου δένδρου π.χ. 

Πλάτανος, παράγει µε τους µηχανισµούς της αναπνοής και της διαπνοής 1,7Kgr O2 την 

ώρα.  

Μια ακόµη σηµαντική συνεισφορά του πρασίνου των πόλεων (αστικού και 

περιαστικού) είναι η µείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Ένα ώριµο δένδρο, κατά τη 

διάρκεια της αναπνοής και της διαπνοής καταναλώνει 230000Kcal/ηµέρα, ενέργεια 

θερµοκρασίας η οποία αντιστοιχεί σε συνεχή λειτουργία 5 κλιµατιστικών 

µηχανηµάτων. Επίσης στη σκιά ενός δένδρου παρατηρείται ελάττωση κατά 25-30% της 

ορατής ακτινοβολίας στο έδαφος (οπότε και υπάρχει µεγαλύτερη δροσιά). 

Επίσης, τόσο το αστικό όσο και το περιαστικό πράσινο συνδράµουν στη 

διατήρηση σταθερού θερµοκρασιακού επιπέδου στον αστικό χώρο αφού το καλοκαίρι 
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συµβάλλουν στη µείωση της θερµοκρασίας και το χειµώνα στην αύξηση της (κατά 2-

7°F), οπότε αποφεύγονται οι ακραίες θερµοκρασίες, οι οποίες είναι επικίνδυνες για τον 

πληθυσµό της πόλης. Ουσιαστικά τα φυτά απορροφούν µεγάλο µέρος της θερµότητας 

του ηλίου την ηµέρα και την ελευθερώνουν σιγά - σιγά το βράδυ, οπότε και απαλύνουν 

την θερµοκρασία της ηµέρας και θερµαίνουν τη νύχτα. 

Το αστικό και περιαστικό πράσινο εκτός από την παραγωγή οξυγόνου, 

συµβάλλουν στο φιλτράρισµα του ατµοσφαιρικού αέρα από τους διάφορους 

ατµοσφαιρικούς ρύπους, όπως η σκόνη, τα µικροσωµατίδια, τα οξείδια αζώτου, 

άνθρακα και θείου, κλπ. Παρακάτω αναφέρονται δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

της απορρυπαντικής ικανότητας του αστικού και περιαστικού πρασίνου: 

� 100 στρέµµατα αστικού και περιαστικού πρασίνου (π.χ. Οξιές) κατακρατούν 4 

τόνους σκόνης ετησίως, η οποία αποπλύνεται στο έδαφος σαν οργανική ουσία. 

� Σε έρευνα που έγινε στη Ρωσία αναφορικά µε τις συγκεντρώσεις των αερίων 

ατµοσφαιρικών ρύπων, προέκυψε το αποτέλεσµα πως υπάρχει σηµαντική µείωση 

τους όταν αυτοί διέρχονται από χώρους αστικού πρασίνου: Συγκέντρωση SO2 

0,27mg/m3 σε απόσταση 1000m από το σηµείο εκποµπής, µειώνεται στα 0,14mg/m3 

στα 1500m χωρίς πράσινο και στα 0,08 mg/m3 στα 1500m µε ύπαρξη πράσινης 

ζώνης 500m. ∆ηλαδή παρατηρείται µείωση της συγκέντρωσης του SO2 κατά 50%. 

Αντίστοιχα για τα οξείδια του αζώτου στα 1000m από το σηµείο εκποµπής η 

συγκέντρωση είναι 0,22mg/m3 στα 1500m χωρίς πράσινο και σε πράσινη ζώνη 

500m στα 1500m από το σηµείο εκποµπής η συγκέντρωση του αζώτου µειώνεται 

στα 0,07mg/m3, µείωση 50% σε σχέση µε τη συγκέντρωση στα 1500m από το 

σηµείο εκποµπής χωρίς την ύπαρξη ζώνης πρασίνου. 

Πέρα από την απορρυπαντική του δράση το αστικό πράσινο µπορεί να 

αποτελέσει πρώτης τάξεως ηχοµονωτικό για τον αστικό χώρο. Σύµφωνα µε µετρήσεις 

που έγιναν στη Σόφια της Βουλγαρίας, παρατηρήθηκε µείωση των επιπέδων θορύβου 

σε αστικό χώρο κατά 0,17dB ανά τετραγωνικό µέτρο δενδρώδους επιφάνειας (Κασσιός, 

2005). 

Η επέµβαση του ανθρώπου στο τοπίο πρέπει να ενθαρρύνει την σοφή και την 

ορθολογική διαχείριση - εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, προσαρµοσµένη στην 

ιδιαιτερότητα της εντατικής αστικοποίησης και ανάπτυξης. Όσον αφορά τον 

σχεδιασµό, οι περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν 
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υιοθετήσει έναν οικολογικό σχεδιασµό, σύµφωνα µε τον οποίο ενθαρρύνεται η 

διείσδυση των φυσικών στοιχείων στο αστικό τοπίο, επιδιώκοντας την ενοποίηση του 

πρασίνου των πόλεων µε το περιαστικό πράσινο αλλά και µε το περιβάλλον φυσικό 

οικοσύστηµα. Η ενοποίηση αυτή ως ένα οργανωµένο δίκτυο εξασφαλίζει την 

βιοποικιλότητα µέσα στις πόλεις (χλωρίδα, πανίδα), δηµιουργώντας φιλόξενα 

περιβάλλοντα και δεν πρέπει να λειτουργεί αποκοµµένα και τµηµατικά.  

Μέσα στις πόλεις υπάρχουν πολλές εγκαταλελειµµένες και παραµεληµένες 

εκτάσεις. Η φύση µε ή χωρίς την επέµβαση του ανθρώπου λειτουργεί και εγκαθίσταται 

στον υποβαθµισµένο αυτόν χώρο, βελτιώνοντας τις συνθήκες, ώστε να είναι δυνατή η 

προσέλκυση και η εγκατάσταση περισσότερο απαιτητικών ειδών. Το έδαφος, το 

προερχόµενο από εγκατάλειψη ή από κατεδάφιση σπιτιών, οι εγκαταλελειµµένες 

περιοχές, τις οποίες η πόλη αγνοεί, είναι οι χώροι που µπορούν να αποτελέσουν 

έµπνευση για δηµιουργικό σχεδιασµό.  

Οι οικολόγοι υποστηρίζουν, πως η µεγαλύτερη ποικιλία µορφών ζωής 

βρίσκονται εκεί, όπου συναντώνται διαφορετικές συνθήκες. Τόσο οι χώροι αυτοί όσο 

και τα πάρκα και οι πλατείες, οι ακάλυπτοι χώροι των πολυκατοικιών σε συνδυασµό µε 

τις υπάρχουσες οδικές αρτηρίες και τα πεζοδρόµια µπορεί να αποτελέσουν χώρους 

ενοποίησης πρασίνου. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάλληλη επιλογή των 

ειδών φύτευσης. Ανάλογα µε την περίπτωση η φύτευση στο αστικό περιβάλλον 

προϋποθέτει φυτά λιτοδίαιτα, ανθεκτικά στην ξηρασία, στην έντονη ηλιοφάνεια, µε 

καλή και γρήγορη προσαρµοστικότητα, µε ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης και 

συντήρησης. Η άρδευση, ακόµα και των ξηροφυτικών φυτών, στην χώρα µας είναι 

αναγκαία, τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής των φυτών. Εν συνεχεία, 

ανάλογα µε τη µέση ετήσια βροχόπτωση, την ύπαρξη νερού και το βάθος του 

υδροφόρου ορίζοντα, καθορίζεται η ανάπτυξη και η θρέψη των φυτών.  

Ο σχεδιασµός διαχείρισης του αστικού 

πρασίνου, προϋποθέτει έλεγχο της εξάπλωσης και 

περιορισµό των πλέον ανταγωνιστικών φυτών, ώστε 

να είναι δυνατή η αποφυγή επικράτησης µονοµερών 

πληθυσµών. Επιπρόσθετα, απαιτούνται τεχνικές 

εµπλουτισµού του υπάρχοντος πρασίνου και 

διατήρησης της βιοποικιλότητας. Τέλος, για την ενοποίηση των ανοικτών χώρων θα 
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πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια και οι αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού 

ώστε να επιτυγχάνεται η βελτίωση του µικροκλίµατος.  

Σύµφωνα µε τις προσωρινές εθνικές 

τεχνικές προδιαγραφές, οι αστικές φυτεύσεις 

γίνονται για τη δηµιουργία χώρων αναψυχής 

(πάρκα, άλση) σε ελεύθερες επιφάνειες, για την 

περιβαλλοντική ανάδειξη των τεχνικών έργων, 

την ένταξη του οδικού δικτύου στο περιβάλλον 

µιας πόλης µε τη φύτευση των κεντρικών και 

παράπλευρων νησίδων και τη µετατροπή κάθε µικρής επιφάνειας σε χώρο πρασίνου. 

Στις πόλεις πρέπει να εξαντλείται η δυνατότητα φύτευσης δέντρων γιατί έτσι 

βελτιώνεται το µικροκλίµα της περιοχής, δηµιουργούνται χώροι σκιάς και γίνεται 

µεγαλύτερη εκµετάλλευση από τους κατοίκους των ευεργετικών επιδράσεων του 

πράσινου (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2009). 

 
 

 

 

4.3 Κριτήρια επιλογής των υλικών µέσα στον κήπο 

Στη διαµόρφωση ενός τοπίου από το µικρότερο κήπο µέχρι το µεγαλύτερο 

περιαστικό πάρκο, λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη για περπάτηµα, ξεκούραση, αναψυχή, 

για διάφορα σηµεία ενδιαφέροντος, για έκπληξη. Όπως έχει προαναφερθεί στο 3ο 

Κεφάλαιο, η µελέτη πρέπει να συµπληρωθεί και µε κατασκευαστικά σχέδια 

λεπτοµερειών που είναι απαραίτητα, όταν προτείνεται η κατασκευή νέων µορφών και 

στοιχείων, δεδοµένου ότι οι διάφορες κατασκευές του κήπου αποτελούν τµήµα του 

συνολικού σχεδιασµού. 

Για την ανάπλαση και διαµόρφωση του τοπίου απαιτούνται µικρές ή 

µεγαλύτερες επεµβάσεις σ’ αυτό, µε χωµατουργικά έργα που αναµορφώνουν το 

εδαφικό ανάγλυφο, µε κατασκευές όπως τοιχία αντιστήριξης, σκάλες, ράµπες, δρόµους, 

διάδροµους, φράκτες, παγκάκια, πέτρινοι κήποι, σκέπαστρα και σκίαστρα, µονοπάτια, 

στοιχεία νερού κλπ. Για τη σύνθεση των στοιχείων αυτών, σχεδιαστικά υπεύθυνος είναι 

ο Αρχιτέκτονας Τοπίου, ο οποίος, εκτός της συνθετικής λειτουργίας, είναι υπεύθυνος 

και για την αισθητική αρτιότητα των στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν σε ένα τοπίο. 

Έτσι µπορεί να σχεδιάσει ένα διάδροµο ευθύγραµµο ή µε καµπύλες, ένα καθιστικό 

χώρο κυκλικό ή τετράγωνο, κλπ.  
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4.3.1 ∆ιάδροµοι διακίνησης 

Το δίκτυο διαδρόµων και µονοπατιών είναι απολύτως απαραίτητο για κάθε 

κήπο ή πάρκο γιατί συνδέει χώρους λειτουργικούς και χώρους αναψυχής και πρέπει να 

εξασφαλίζει την εύκολη προσπέλαση οχηµάτων και περιπατητών από το ένα σηµείο 

στο άλλο. Οι δρόµοι εσωτερικής κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση µιας χλοοκοπτικής 

µηχανής κι άλλων µηχανηµάτων συντήρησης ή δυο ανθρώπων πρέπει να έχουν όχι 

λιγότερο από 1,25m. Μονοπάτια και βοηθητικοί διάδροµοι που χρησιµεύουν κυρίως 

για να αναδείξουν τις διάφορες µορφές κηποτεχνικών συνθέσεων και διακοσµητικού 

πρασίνου µέσα στον κήπο µπορούν να έχουν µικρότερο πλάτος, συνήθως 60 – 80cm. 

Πρέπει πάντως να δίνεται προσοχή ούτως ώστε το δίκτυο δρόµων - µονοπατιών να µην 

είναι υπερβολικά µεγάλο, αφενός για να µην καλύπτει µεγάλη επιφάνεια του κήπου και 

αφετέρου για να µην διασπά τον κήπο και το πράσινο σε µικρά τµήµατα και ζηµιώνει 

έτσι την ενότητα του. 

Κάθε διάδροµος σχεδιάζεται σύµφωνα µε τη 

χρήση του και τις ιδιαίτερες συνθήκες του τοπίου. 

Ανάλογα µε την µορφή και το στυλ του κήπου ή του 

πάρκου και ανάλογα µε την αποστολή του δρόµου, η 

διαδροµή µπορεί να είναι ευθεία, κυκλική ή ελικοειδής. 

∆ρόµοι αποκλειστικά λειτουργικοί πρέπει να έχουν την συντοµότερη διαδροµή, δηλαδή 

ευθύγραµµη ή ελαφρώς καµπύλη. Οι δρόµοι και τα µονοπάτια περιπάτου µπορούν να 

έχουν ελικοειδή διαδροµή όταν το έδαφος έχει κλίση καθώς και για να περνούν κοντά 

από διακοσµητικά στοιχεία όπως βραχόκηπους, παρτέρια, χλοοτάπητα, διακοσµητικές 

λίµνες, κ.α. Εφόσον ο χώρος είναι φυτεµένος µε δέντρα γίνεται προσπάθεια να αφεθεί 

αρκετή απόσταση από τον κορµό και τις ρίζες (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998).  

Η επιλογή του πλάτους και ο βαθµός αντοχής των εξωτερικών διαδρόµων 

εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα δεδοµένα του τοπίου. Στην πιο απλή περίπτωση, σε 

περίπτωση βηµατισµού τοποθετούνται στο γρασίδι πλάκες διαστάσεων 40cm x 40cm. 

Για το σκοπό αυτό η εδαφοκάλυψη αφαιρείται τοπικά, οι οπές γεµίζονται µε άµµο και 

τέλος εφαρµόζονται οι πλάκες. Για ελαφρώς πλατύτερα δροµάκια κήπων, το στρώµα 

εφαρµογής πρέπει να σκαφτεί και στη συνέχεια να συµπληρωθεί µε άµµο. Εφόσον οι 

απαιτήσεις αντοχής είναι χαµηλές δεν είναι απαραίτητη η περιµετρική κρασπέδωση της 

επιφάνειας. Ωστόσο το τίµηµα σε τέτοιου είδους δροµάκια είναι ότι οι πλάκες 
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ξεκολλούν από τις θέσεις τους, µε συνέπεια να είναι αδύνατη η υλοποίηση ενός 

οµοιόµορφου δαπέδου. Σε δροµάκια µε υψηλότερες απαιτήσεις αντοχής, όπου ακόµα 

και ύστερα από χρόνια η διάστρωση, µε υλικό όπως είναι οι κυβόλιθοι, οφείλει να 

διατηρεί το ύψος και τη θέση της, απαιτείται σταθερή υπόβαση (σκυρόδεµα).  

∆ιάφορα υλικά πλακόστρωσης αποτελούν οι φυσικοί λίθοι (βασάλτης, 

πορφυρίτης, γραουβάκης, κόκκινος γρανίτης κ.α.), οι κεραµικοί κυβόλιθοι, οι 

κυβόλιθοι σκυροδέµατος, τα σκύρα, το χαλίκι, η άµµος κ.α. (Bastian, 2000). 

 

4.3.2 Πλακοστρώσεις  

Οι πλακοστρώσεις στους κήπους θεωρούνται 

απαραίτητες γιατί είναι ανθεκτικές, απαιτούν ελάχιστη 

συντήρηση και κάνουν ευκολότερο το πέρασµα απ’ αυτές 

ιδίως το χειµώνα µε τις βροχές. Πλακοστρώσεις συνήθως 

γίνονται στους δρόµους, στα καθιστικά, στα δάπεδα γύρω από 

λίµνες, πισίνες, σε πεζοδρόµια, διαδρόµους, βεράντες κ.α. Το πλακόστρωτο πρέπει να 

εναρµονίζεται µε τον χαρακτήρα του κήπου ή του πάρκου και να δένει µε τα υλικά του 

σπιτιού. Η επίστρωση µπορεί να γίνει µε πλήθος υλικών:  

• Χρωµατισµένο τσιµέντο (σε πλάκες ή όχι) 

• Σχιστόλιθους (πλάκες Καρύστου ή Πηλίου),  

• Κυβόλιθους,  

• Ασβεστολιθικές πλάκες (Τήνου, Ανωγείων, Αχεντριά),  

• Τούβλα, από πηλό ή τσιµέντο,  

• Κεραµικά πλακάκια (Καπιτσανά),  

• Ξύλα-κορµούς δέντρων,  

• Χαλίκια-βότσαλα,  

• ∆ιάφορους τύπους µαρµάρων (όχι γυαλιστερούς για να µη γλιστρούν), 

• Συνδυασµό δύο ή περισσότερων τύπων.  

Για ανθισµένα πλακόστρωτα αντί να καλυφθούν οι αρµοί µε τσιµεντοκονίαµα, 

γεµίζονται µε χώµα (ενώ οι πλάκες τοποθετούνται σε υπόβαση από αµµοχάλικο και 

χαλίκι 3Α) και σπέρνεται σπόρος χλοοτάπητα.  

 Αντί για χλοοτάπητα µπορούν να φυτευτούν στους αρµούς κανονικού 

σχήµατος ή όχι, αλλά και σε κενά που αφήνονται για το σκοπό αυτό, διάφορα 
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ανθόφυτα ετήσια ή πολυετή αφού πρώτα γεµιστούν µε κατάλληλο µίγµα χώµατος 

(Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998).  

 

 4.3.3 Κλίµακες 

Εφόσον προσφέρεται η δυνατότητα, συνιστάται η 

διάρθρωση του κήπου σε περισσότερα επίπεδα, ούτως ώστε 

να ενισχύονται η αισθητική και η λειτουργικότητα του χώρου. 

Οι σκάλες και οι διάδροµοι προσδιορίζουν τα όρια και τη 

διάρθρωση ενός κήπου. Τα σκαλοπάτια, τα πλατύσκαλα, οι 

σκάλες και τα υπερυψωµένα παρτέρια µεταµορφώνουν τον 

εξωτερικό χώρο σε δεύτερη κατοικία, µε διαχωριστικά τοιχία και καθιστικές γωνιές. 

Έτσι ο χώρος γίνεται πιο φιλόξενος απ’ ότι στην κλασσική εκδοχή όπου ο χλοοτάπητας 

απλώς διαδέχεται την επίπεδη κλίση. Οι κλίµακες είναι απαραίτητες όταν η κλίση των 

διαδρόµων ξεπερνά το 17%, όταν δηλαδή η διαφορά ύψους ανά µέτρο ανέρχεται σε 

17cm. Για λόγους βατότητας, διάδροµοι µε µεγαλύτερη κλίση θα πρέπει να 

αποφεύγονται.  

Προτού ξεκινήσει η κατασκευή µιας σκάλας, υπολογίζεται ο αριθµός των 

σκαλιών και ο λόγος κλίσης ανόδου. Ο αριθµός των σκαλιών προκύπτει διαιρώντας την 

υψοµετρική διαφορά µε το επιθυµητό ύψος σκαλιού (ρίχτι), το οποίο καλό είναι να µην 

υπερβαίνει τα 15cm. Το ύψος σκαλιού προσαρµόζεται έτσι ώστε ο αριθµός σκαλιών να 

είναι ακέραιος. Όπως αναφέρθηκε, ο λόγος ύψους σκαλιού δίνεται από τον εξής 

εµπειρικό τύπο: το άθροισµα από δύο ρίχτια και ένα πάτηµα πρέπει να ισούται µε 

65cm. Με άλλα λόγια, όσο ψηλότερα τα σκαλιά, τόσο µικρότερο το πάτηµα (Bastian, 

2000). 

 

4.3.4 Τοιχία αντιστήριξης πρανών 

Αν ο κήπος βρίσκεται σε πλαγιά ή αν χρειαστεί για 

διακοσµητικούς λόγους ο κήπος να διαµορφωθεί σε πολλαπλά 

επίπεδα, θα χρειαστεί να σταθεροποιηθούν τα πρανή µε τοιχία 

αντιστήριξης µορφής L. Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σε 

µεγάλη ποικιλία, τόσο σε µορφή εσωτερικής ή εξωτερικής 

γωνίας όσο και σε κοίλα και κυρτά σχήµατα, επιτρέποντας την αντιστήριξη των πρανών 
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σε κεκλιµένα εδάφη και καλύπτοντας κάθε σχεδιαστική απαίτηση. Τέτοιου είδους 

τοιχία κατασκευάζονται είτε µε κρασπεδόλιθους είτε µε πασσάλους σκυροδέµατος. Οι 

πάσσαλοι που χρησιµοποιούνται για την αντιστήριξη των πρανών πρέπει να εδράζονται 

απαραίτητα σε βάση από σκυρόδεµα. Για την εξασφάλιση αντιπαγετικής προστασίας, 

απαραίτητη είναι κάτω από τα θεµέλια να κατασκευαστεί αποστραγγιστικό στρώµα 

πάχους 10-15cm από συµπυκνωµένο χαλίκι. Οι πάσσαλοι εισάγονται στο έδαφος σε 

βάθος τουλάχιστον του 1/4 ή καλύτερα του 1/3 του συνολικού ύψους τους. Στο πέλµα 

των πασσάλων προς την πλευρά του πρανούς, πρέπει να υπάρχει πλήρωση από 

αποστραγγιστικό υλικό, όπως χονδροχάλικο ή σκύρα, για την προστασία από τη 

στάσιµη υγρασία (Bastian, 2000). 

 

4.3.5 Ξερολιθιές  

Το φθινόπωρο και ο χειµώνας είναι ιδανικές εποχές για την 

κατασκευή µιας ξερολιθιάς. Την επόµενη κιόλας Άνοιξη θα 

υπάρχει ένας ολάνθιστος κήπος. Αν και κοπιαστικές στην 

κατασκευή, κατά τα άλλα οι ξερολιθιές χρειάζονται ελάχιστη 

φροντίδα. Πέρα από τη φυσική τους οµορφιά και τη χρησιµότητα τους για αντιστήριξη 

των πρανών και την κλιµακωτή διαµόρφωση των κήπων, οι ξερολιθιές αποτελούν 

συγχρόνως αληθινούς βιοτόπους όπου βρίσκουν καταφύγιο πολλοί φυτικοί και ζωικοί 

οργανισµοί. Η γκάµα των υλικών είναι τόσο πλατιά όσο αναρίθµητες είναι και οι 

σχεδιαστικές δυνατότητες. Εκτός από την ποικιλία σε πέτρες όπως ασβεστόλιθος, 

γρανίτης, σχιστόλιθος, ψαµµίτης, εξίσου πλούσιος είναι και ο κατάλογος των 

σχηµάτων, όπως κύβοι, πλάκες ή κροκάλες. Ανάλογα µε τον τόπο του κήπου οι πέτρες 

µπορούν να προµηθευτούν από κάποιο λατοµείο σε προσιτές τιµές. Μια άλλη λύση 

είναι η εύρεση από τον ενδιαφερόµενο κοτρόνων από τη γύρω περιοχή ή η χρήση 

παλιών πλίνθων (Bastian, 2000). 

 

4.3.6 Περιφράξεις  

Οι περιφράξεις στο σύγχρονο ελληνικό κήπο έχουν 

πρακτικό σκοπό γιατί οριοθετούν την ιδιοκτησία και εξασφαλίζουν 

σε κάποιο βαθµό την προστασία της οικογένειας. Μπορεί ακόµα να 

προσφέρει µε κατάλληλη διαµόρφωση και φύτευση, οπτική και 
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ηχητική προστασία, προστασία από τους ανέµους και αποµόνωση στο αστικό κυρίως 

περιβάλλον. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία υλικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

την κατασκευή τους όπως το µπετόν, το τούβλο, η πέτρα, το σίδερο, το ξύλο, το σύρµα 

κ.α., καθώς και οι µεταξύ τους συνδυασµοί (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998). 

 

4.3.7 Βραχόκηποι 

Ο βραχόκηπος είναι ένα σχεδιαστικό στοιχείο που κάνει κάθε κήπο να 

ξεχωρίζει. Ο συνδυασµός των υλικών (πέτρα, χώµα και φυτά ακόµα και νερό) 

δηµιουργεί ένα αρµονικό σύνολο, αφήνοντας περιθώρια για ποικίλες εφαρµογές. Οι 

βραχόκηποι κατασκευάζονται περίπου όπως και οι ξερολιθιές. Αν και η κατασκευή 

τους απαιτεί αρκετό κόπο, κατά τα άλλα οι βραχόκηποι χρειάζονται ελάχιστη φροντίδα, 

πέρα από το συχνό ξεχορτάριασµα των ζιζανίων που φυτρώνουν ανάµεσα στα 

καλλιεργούµενα φυτά και εµποδίζουν την ανάπτυξη τους.  

Η κατασκευή ενός βραχόκηπου µέτριου µεγέθους, περνά από τα παρακάτω 

στάδια:  

� Επιλογή της θέσης του µέσα στον κήπο.  

� Αφού επιλεγεί η θέση πρέπει να καθοριστούν οι διαστάσεις του κήπου και του 

διαθέσιµου χώρου στο σηµείο που επιλέχθηκε. Ο µικρότερος βραχόκηπος µπορεί 

να έχει επιφάνεια 10m2 και ύψος 0,7m. Σε 25m2 µπορεί να έχει ύψος 1m και σε 

60-70m2 ύψος 1,5 - 2m. 

� Στη συνέχεια πρέπει να σχεδιαστεί µε λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:50 η κάτοψη 

και µια τουλάχιστον τοµή του, να υπολογιστούν τα αναγκαία βραχόφιλα φυτά, 

θάµνοι και ποώδη και να επιλεγούν οι βράχοι. Οι καλύτεροι βράχοι προέρχονται 

από ασβεστολιθικά πετρώµατα λόγω της ποικιλοµορφίας και της αντοχής τους. 

Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι µεγάλες ή να τοποθετούνται πολλοί µαζί για 

να δηµιουργούν ενότητες. Για µικρούς βραχόκηπους µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µικρότεροι βράχοι 30-40cm και για µεγάλους µεγαλύτεροι 1-

1,5m. Πρέπει να αποφεύγονται οι βράχοι που µόλις έχουν εξορυχτεί καθώς 

επίσης και οι πολλοί µικροί και οµοιόµορφα κοµµένοι γιατί φαίνονται αφύσικοι. 

Οι επιφανειακοί βράχοι είναι οι καλύτεροι γιατί δίνουν την εντύπωση του 

φυσικού τοπίου.  

� Επισηµαίνεται στο έδαφος η βάση του βραχόκηπου µε πασσάλους.  
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� Αν ο βραχόκηπος ακουµπά σε τοίχο σηµειώνονται τα σηµεία της αρχής και του 

τέλους κάθε µιας από τις ισοϋψείς καµπύλες του σχεδίου ή τοποθετούνται ξύλινοι 

πάσσαλοι.  

� Αφαιρείται το επιφανειακό έδαφος και ξαναχρησιµοποιείται αφού γίνει 

κατάλληλο µίγµα για τα βραχόφιλα φυτά.  

� Στη βάση του βραχόκηπου δηµιουργείται το πρώτο στρώµα µε σκύρα πάχους 8 - 

10cm για κατάλληλη αποστράγγιση.  

� Πάνω στα σκύρα µεταφέρεται και στρώνεται κατάλληλο µίγµα χώµατος πάχους 

περίπου 30cm ακολουθώντας κατά στρώσεις τις ισοϋψείς καµπύλες.  

� Ακολουθεί δεύτερη στρώση µε σκύρα και δεύτερη στρώση µε χώµα όπως 

παραπάνω, διαδικασία που συνεχίζεται µέχρι να συµπληρωθεί ο λόφος σύµφωνα 

µε το σχέδιο.  

� Στη συνέχεια στις επιλεγµένες θέσεις ανοίγονται λάκκοι στους οποίους 

τοποθετούνται µε την µεγαλύτερη πλευρά τους και ενσωµατώνονται κατά τα 2/3 

τους οι βράχοι. Η διάταξη τους πρέπει να µοιάζει µε φυσικό βραχόκηπο µε κενά 

για να φυτευτούν τα φυτά. Τα κενά αυτά δεν πρέπει να είναι συνεχόµενα για να 

µην γίνονται απορροές από τα νερά της βροχής και του ποτίσµατος.  

Άλλος τρόπος για την κατασκευή ενός βραχόκηπου είναι να τοποθετούνται οι 

βράχοι συγχρόνως µε την δηµιουργία του λόφου και κατά τις ισοϋψείς αφού πρώτα 

δηµιουργηθεί κατάλληλη αποστράγγιση µε εκσκαφή και τοποθέτηση διαβαθµισµένων 

χαλικιών. Πάνω από τα χαλίκια τοποθετούνται σε στρώσεις οι βράχοι και το χώµα που 

πρέπει να είναι ελαφρό αµµοαργιλώδες µε προσθήκη οργανικής ουσίας (τύρφη, 

κοµπόστα, φυλλόχωµα) και µικρών χαλικιών σύµφωνα µε τις ισοϋψείς µέχρι να 

διαµορφωθεί ο λοφίσκος. Ακολουθεί στρώσιµο του λόφου και κατάβρεγµα για να 

καθίσουν τα χώµατα και να ξεπλυθούν οι βράχοι. Τέλος γίνεται η φύτευση των φυτών 

στα κενά που αφήνουν οι βράχοι ή σε τρύπες µέσα σε βράχους.  

Για την επιλογή και την διάταξη των φυτών πάνω στο βραχόκηπο πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα εδαφοκλιµατικά στοιχεία της περιοχής, το µικροκλίµα, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των φυτών (ύψος, διάµετρος, χρώµα ανθέων, εποχή ανθοφορίας, τάση 

να απλώνουν κλπ.), οι ιδιαίτερες προτιµήσεις των ενδιαφεροµένων και οι βασικές αρχές 

σχεδιασµού (χρώµα, ποικιλία, επανάληψη, ισορροπία, έµφαση κ.α.). Φυτά κατάλληλα 

για βραχόκηπους είναι τα πολυετή ποώδη, οι µικροί θάµνοι, τα µικρά κωνοφόρα, τα 
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κακτώδη και τα παχύφυτα, τα βολβώδη, αλλά χρησιµοποιούνται επίσης και ετήσια 

ανοίξεως και θέρους. Η αυτοφυής βλάστηση κάθε τόπου δίνει το καλύτερο υλικό για 

την δηµιουργία φυσικών βραχόκηπων που δένουν µε το γύρω τοπίο και χρειάζονται 

λιγότερη συντήρηση.  

Η συντήρηση του βραχόκηπου αποτελεί πρόβληµα λόγω του ότι όλες οι 

εργασίες πρέπει να γίνουν χειρονακτικά. Το πότισµα µπορεί να γίνει µε σταγόνες 

(στάγδην άρδευση), αλλά οι σωλήνες πολλές φορές είναι αντιαισθητικές ιδιαίτερα στην 

πρώτη φάση ανάπτυξης των φυτών πριν απλωθούν για να κρύψουν το µεγαλύτερο 

τµήµα τους. Ο καλύτερος τρόπος είναι µε λάστιχο ή ποτιστήρι. Άλλες εργασίες είναι το 

βοτάνισµα, το κλάδεµα για τον περιορισµό ορισµένων φυτών που αναπτύσσονται 

γρήγορα και καλύπτουν τα άλλα φυτά και τις πέτρες, οι τυχόν αλλαγές στην φύτευση 

και στην θέση των βράχων και οι καταπολεµήσεις εχθρών και ασθενειών (Αντωνιδάκη-

Γιατροµανωλάκη, 1998) 

 

4.3.8 Το νερό στον κήπο  

Το νερό στον κήπο µε την µορφή πηγών, λιµνών, 

σιντριβανιών, καταρρακτών, πισινών, καναλιών κ.α., αποτελεί 

το πιο εύπλαστο και έντονα διακοσµητικό στοιχείο, σχεδόν 

απαραίτητο σε κάθε κήπο. Στατικό ή κινούµενο επιδρά µε 

αµέτρητους τρόπους, στο άµεσο περιβάλλον του. Η 

χρησιµοποίηση του στο θερµό και ξηρό κλίµα της χώρας µας 

προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα όπως αίσθηση δροσιάς, ποικιλία στο τοπίο, 

ακουστική ευχαρίστηση, αντανάκλαση εικόνων κλπ. Ο χαρακτήρας του νερού 

εξαρτάται από τη µορφή, την διεύθυνση και την ταχύτητα ροής του. Η σωστή και 

έξυπνη χρήση του νερού µπορεί να µεταβάλλει την εικόνα του κήπου και να το 

καταστήσει κεντρικό πόλο έλξης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που µπορούν να 

δηµιουργηθούν στοιχεία νερού µέσα στον κήπο από τις απλούστερες κατασκευές µε 

ελάχιστο κόπο και έξοδα µέχρι τις πιο πολυδάπανες κατασκευές (πισίνες κλπ.). 

Στην Ιαπωνία η τέχνη της χρήσης του νερού σε συνδυασµό µε την πέτρα, το 

ξύλο κι άλλα φυσικά στοιχεία έχει συνδεθεί µε την παράδοση και δίνει εικόνες 

ανεπανάληπτου κάλλους, άγνωστες στον τόπο µας. Η αναπαράσταση σε µικρογραφία 

ενός ρυακιού, ενός ξεροπόταµου, µιας λίµνης, κ.α., είναι στοιχεία συνηθισµένα στον 
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γιαπωνέζικο κήπο. Στην χώρα µας µε το ξηροθερµικό κλίµα και τις µειωµένες 

βροχοπτώσεις το νερό δεν χρησιµοποιήθηκε τόσο σαν απαραίτητο στοιχείο του µικρού 

και µεσαίου κήπου. Οι συνηθέστερες κατασκευές είναι µικροί πίδακες, διακοσµητικές 

κρήνες και µικρές λίµνες.  

Οι τεχνητές λίµνες, οι τεχνητές πηγές, οι καταρράκτες, τα σιντριβάνια και οι 

πισίνες είναι πιο γνωστές κατασκευές όσον αφορά τη χρησιµοποίηση του νερού στον 

κήπο σαν διακοσµητικό στοιχείο. Στη σύγχρονη εποχή έγινε δυνατή η δηµιουργία 

κήπων µε νερό µε τις κατασκευές αυτές έστω κι αν δεν υπάρχει άφθονο εξαιτίας της 

χρήσης αντλιών, φίλτρων κ.α. που ανακυκλώνουν και φιλτράρουν την ίδια πάντα 

ποσότητα νερού. Στο σχέδιο ενός µικρού κήπου µπορεί εύκολα να συµπεριληφθούν οι 

κρήνες και οι πηγές γιατί καταλαµβάνουν λιγότερο χώρο, δεν απαιτούν συχνό 

καθάρισµα και το νερό τους µπορεί να ανακυκλώνεται µε µια µικρή αντλία.  

 

  
Εικόνα 3. Στην αριστερή φωτογραφία η κρήνη των µελισσών Πιάτσα Μπαρµπερίνι της Ρώµης και στη 
δεξιά η παλαιότερη κρήνη του Ηρακλείου στην πλατεία Κορνάρου, κατασκευασµένη από τον Gian 
Matteo Bebo Γενικό Προβλεπτή της Κρήτης το 1552-1554 (el.wikipedia.org; 52dim-irakl.ira.sch.gr). 

 

Οι λιµνούλες απαιτούν σχετικά µεγάλη συντήρηση. Πρέπει να καθαρίζονται 

τακτικά και τα όρια τους να κρατούνται αυστηρά καθορισµένα για να µην πετάγεται 

έξω το νερό. Οι πισίνες, που συνδέονται όχι µόνο µε την διακόσµηση αλλά και την 

φυσική άσκηση (κολύµπι) προϋποθέτουν µια σοβαρή οικονοµική δαπάνη για την 

κατασκευή και συντήρηση (Αντωνιδάκη-Γιατροµανωλάκη, 1998). 

Η απόφαση απόκτησης ενός υδρόκηπου, ισοδυναµεί συνήθως µε την απόφαση 

της δηµιουργίας ενός κήπου που πλησιάζει περισσότερο την εικόνα της φύσης. 

Τελευταία διαµορφώθηκε στην κηπουρική µια τάση που αποστρέφεται τη µονοτονία 

και την έλλειψη ζωηρού ενδιαφέροντος, µια τάση προς ένα κήπο ζωντανό που να 

προσφέρει όσο το δυνατό µεγαλύτερη ποικιλία εντυπώσεων.  
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Ο σχεδιασµός ενός υδρόκηπου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να ταιριάζει 

αρµονικά το σχήµα και το µέγεθος των υδάτινων επιφανειών µε το περιβάλλον. Από 

την άλλη όµως, για οικολογικούς λόγους, χρειάζεται η κατασκευή µιας όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερης λιµνούλας, καθώς όσο µεγαλύτερη είναι η λίµνη τόσο ευκολότερη είναι η 

φροντίδα της. Μια λίµνη τουλάχιστον 12m2 και µέγιστο βάθος 1m, έχει συνήθως την 

ικανότητα αυτοκαθαρισµού κι έτσι δε χρειάζεται η αγορά περαιτέρω υλικών, όπως 

αντλίες και φίλτρα.  

Παλιότερα για τη στεγανοποίηση του λάκκου µιας λιµνούλας συνιστούσαν το 

µπετόν, πλαστικό ενισχυµένο µε υαλοβάµβακα, λάσπη ακόµη και πηλό. Σήµερα αυτά 

τα υλικά αποφεύγονται και το µόνο δίληµµα είναι µεταξύ έτοιµης λεκάνης ή χρήση 

πλαστικής µεµβράνης. Και τα δύο αυτά υλικά είναι εύκολα στη χρήση και διακρίνονται 

για την αντοχή τους (Hans, 2000). 

Η είσοδος του νερού στις διακοσµητικές λίµνες µπορεί να γίνει (Αντωνιδάκη-

Γιατροµανωλάκη, 1998): 

1. Με υπόγειο σωλήνα που τοποθετείται κατά την κατασκευή της λίµνης και 

διοχετεύει το νερό αθόρυβα στο εσωτερικό ή την επιφάνεια της λίµνης, ενώ ένας 

άλλος µεγαλύτερης διαµέτρου σωλήνας, χρησιµεύει για την υπερχείλιση.  

2. Με πίδακα που εκτινάσσει το νερό σε διάφορα σχήµατα (στήλη κάθετη ή πλάγια, 

κώνο, βεντάλια, κ.α.). Το ύψος της κάθετης στήλης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο 

από την µικρότερη διάσταση της λίµνης. Συχνά εγκαθίστανται περισσότεροι 

πίδακες στην ίδια λίµνη δηµιουργώντας µε τους συνδυασµούς τους καλύτερο και 

πιο εντυπωσιακό αποτέλεσµα.  

3. Με ρυάκι κατασκευασµένο από φυσικές πέτρες που καταλήγει µε ελαφρά κλίση 

στην λίµνη.  

4. Με υδατόπτωση από µικρό καταρράκτη φυσικής διαµόρφωσης εγκατεστηµένο σε 

κάποιο σηµείο της λίµνης. Οι δύο τελευταίοι τρόποι ταιριάζουν σε γραφικό κήπο 

και λίµνη µε ελεύθερη φυσική µορφή.  

Για να εγκατασταθούν υδροχαρή φυτά στη λίµνη πρέπει να έχει το κατάλληλο 

βάθος. Η Νυµφαία (νούφαρο), απαιτεί βάθος νερού τουλάχιστον 50-60cm. και η 

ριζωµατώδης ίριδα 20-30cm. Η φύτευση γίνεται σε σταθερές ζαρντινιέρες που 

τοποθετούνται στο ανάλογο βάθος διαστάσεων 40-60cm x 40-60cm και βάθους 30cm 

για τις νυµφαίες και 30x30cm και βάθους 20cm για τις ίριδες. Η φύτευση γίνεται στο 
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τέλος του χειµώνα σε υπόστρωµα ριζοβολίας και ανάπτυξης που αποτελείται από 1 

µέρος χώµα καλής ποιότητας, 1 µέρος φυλλόχωµα και 1 µέρος ποταµίσιας άµµου.  

Συνίσταται η αποφυγή φύτευσης όλης της λίµνης αλλά µόνο ενός µέρους της. 

Πολύ κοντά στις λίµνες µπορούν να φυτευτούν ποώδη πολυετή ανθόφυτα µε χαµηλούς 

θάµνους για να δώσουν χρώµα και ποικιλία και να βελτιώσουν την εικόνα της λίµνης. 

Προτιµότερο είναι οι οµάδες αυτές των ανθοφύτων να τοποθετούνται στις όχθες της 

λίµνης και όχι στις εξωτερικές γωνίες των τοιχωµάτων. Κλασσικός και δηµοφιλής είναι 

ο συνδυασµός κοντά στην λίµνη χλοοτάπητα, λίµνης, Ιτιάς κρεµοκλαδούς και Λεύκας 

ορθόκλαδης που αναµιγνύει το οριζόντιο επίπεδο µε την κρεµοκλαδή και όρθια µορφή 

(Εικόνα 4) (Bastian, 2000).  

 

  
Εικόνα 4. Φυτικό υλικό κατάλληλο για υδάτινους όγκους (finking.co.uk; landscapedia.info). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο κήπος της Νεάπολης επιλέχθηκε για ανάπλαση µε σκοπό να γίνει πιο 

λειτουργικός, µε περισσότερους και πιο ενδιαφέροντες χώρους χαλάρωσης, µε 

περισσότερα περάσµατα και µεγαλύτερη ποικιλία φυτικού υλικού.  

Η υπάρχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από µεγάλους χώρους µε χλοοτάπητα 

και µεγάλους πλακόστρωτους διαδρόµους και πλατείες. Τα δένδρα που κυριαρχούν στο 

χώρο κουβαλούν πολλά έτη ζωής, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν διάφορα 

προβλήµατα µε τις ρίζες και τα κλαδιά τους. Αν ληφθεί υπόψη και το πολύ σπάνιο 

κλάδεµα τους, γίνεται κατανοητή η άναρχη κατανοµή τους στο χώρο όπου τα κλαδιά 

συναντούν καλώδια της ∆ΕΗ, παρεµποδίζουν τη διάβαση των πεζών στα πεζοδρόµια 

και αποτελούν αντιαισθητικό θέαµα. Επίσης έχουν φυτευτεί σε πολύ ακατάλληλες 

κοντινές αποστάσεις, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν αφενός έντονα προβλήµατα 

ανταγωνισµού µεταξύ τους και αφετέρου προβλήµατα στα πεζοδρόµια και στους 

περιπατητές, των οποίων η σωµατική υγεία κινδυνεύει αφού µπορεί να σκοντάψουν και 

να χτυπήσουν, εξαιτίας του ριζικού τους συστήµατος.  

Στο παρόν σχέδιο θα χρησιµοποιηθούν κυρίως φυτά που απαιτούν λίγο νερό, 

έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εξοικονόµηση νερού που συγχρόνως 

όµως θα δίνει ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσµα. ∆ηλαδή έναν κήπο µε άρτιο 

καλλωπιστικό αλλά και οικολογικό προφίλ. Έναν µεσογειακό κήπο. Για το λόγο αυτό, 

σ’ αυτήν τη θεµατική ενότητα γίνεται µια προσπάθεια λεπτοµερούς προσέγγισης της 

έννοιας µεσογειακός κήπος και των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει σε µια τοποθεσία 

µε χαρακτηριστικά όπως είναι η περιοχή µελέτης.  

 

5.1 Μεσογειακό τοπίο  

Το τοπίο αποτελεί συστατικό της φυσικής κληρονοµιάς ενός τόπου σε ένα 

συγκεκριµένο χωρικό και χρονικό πλαίσιο, µαζί µε τα γονίδια (µε τη µορφή υπoειδών, 

φυλών και ποικιλιών), τα είδη και τους τύπους των βιοτόπων. Στη λεκάνη της 

Μεσογείου η φυσική κληρονοµιά δεν µπορεί να θεωρηθεί χωριστά από την πολιτισµική 

κληρονοµία της περιοχής (Catsadorakis, 2007). Το µεσογειακό τοπίο είναι ένας 

συνδυασµός δράσης, φύσης και ανθρώπου. Η τελική γεωµορφολογική βιολογική και 
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κλιµατική εξέλιξη της Μεσογείου, συνέπεσε µε τις µεγάλες φάσεις της ανθρώπινης 

πολιτισµικής εξέλιξης. Με αυτή την έννοια τα οικοσυστήµατα της περιοχής δεν 

υπήρξαν ποτέ σε “φυσική κατάσταση”. Εγκαθιδρύθηκε µια στενή σύνδεση µεταξύ 

βιολογικής και πολιτισµικής ποικιλότητας, ως αποτέλεσµα των στενά συνδεδεµένων 

φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν την από κοινού 

εξέλιξη των µεσογειακών ανθρώπων και των πολιτισµικών τους τοπίων.  

Η µακρόχρονη συνύπαρξη ανθρώπινης παρέµβασης και φύσης στην περιοχή της 

Μεσογείου, έχει οδηγήσει σε ορισµένες ιδιαιτερότητες. Το οικοσύστηµα στη Μεσόγειο 

δεν παραµένει σε µια κατάσταση ισορροπίας, ούτε επιστρέφει σε αυτή από µια 

διαταραχή, αλλά διαγράφει την ίδια τροχιά αλλαγών για όσο χρόνο αυτές οι περιοδικές 

διαταραχές συνεχίζουν µε παρόµοιες εντάσεις και συχνότητες. Τέτοιες περιοδικές 

διαταραχές, έχουν εισαχθεί εδώ και αιώνες µε την εκ περιτροπής βόσκηση, το κάψιµο, 

την υλοτοµία και άλλες ανθρώπινες χρήσεις. ∆ηµιουργήθηκε έτσι µια διατηρητέα από 

τον άνθρωπο δυναµική ισορροπία ροής ανάµεσα στους διάφορους τύπους βλάστησης. 

Αυτά τα εξαρτώµενα από τις διαταραχές συστήµατα, απέκτησαν µακροπρόθεσµη 

προσαρµοστική ευστάθεια (Ντασιοπούλου, 2008).  

Οι αλλαγές και οι διαταραχές στις χρήσεις γης το τελευταίο µισό του 20ου αιώνα 

λόγω οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών µεταβολών, έφερε δραµατικές 

αλλαγές στη δοµή και ποικιλότητα του Μεσογειακού τοπίου (Rundel, 1998).  

Επείγουσα λοιπόν ανάγκη για την βιώσιµη διαχείριση του τοπίου ενόψει της 

ταχύτατης υποβάθµισης του και της απώλειας των βιολογικών, πολιτιστικών και 

θεµατικών στοιχείων του, είναι µια καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ 

του τοπίου και των πολιτιστικών και κοινωνικών δυνάµεων που το οδήγησαν στην 

παρούσα κατάσταση και µορφή του (Naveh, 1995). 

 

5.1.1 Μεσογειακά οικοσυστήµατα στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα, σύµφωνα µε τη λίστα των 250 Κέντρων για την Ποικιλία των 

Φυτικού Υλικού (Centers For Plant Diversity, CPDs), που καλύπτει ολόκληρο τον 

κόσµο και δηµιουργήθηκε από το Παγκόσµιο Ταµείο για την Άγρια Ζωή (World 

Wildlife Fund) και την Παγκόσµια Ένωση για την Προστασία της Φύσης (World 

Conservation Union), ανήκει στα οκτώ κέντρα που καταγράφηκαν στη λεκάνη της 

Μεσογείου. Συγκεκριµένα η νότια και κεντρική Ελλάδα καθώς και η Κρήτη, 
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περιλαµβάνονται σ’ αυτή τη λίστα. Επιπλέον σε κάποια άλλη έρευνα που σκοπό είχε 

την καλύτερη αποτίµηση των προτεραιοτήτων για τη διαχείριση της χλωρίδας στη 

λεκάνη της Μεσογείου, οι ίδιες περιοχές της Ελλάδας τοποθετούνται στα δέκα θερµά 

σηµεία (hotspot). «Ως θερµό σηµείο, χαρακτηρίζεται µια περιοχή µε ιδιαίτερα σηµεία 

βιοποικιλότητας και ποσοστό ενδηµισµού, τα οποία ωστόσο απειλούνται» (Medail and 

Quezel, 1999).  

Τα µεσογειακά τύπου οικοσυστήµατα στην Ελλάδα µπορούν να οµαδοποιηθούν 

σε τρείς σηµαντικές κατηγορίες σύµφωνα µε την επικρατούσα βλάστηση και το 

καθεστώς βροχοπτώσεων της κάθε περιοχής. Οι τρείς αυτές κατηγορίες είναι 

(Arianoutsou, 1998) οι εξής:  

1. Φυτοκοινότητες µε εποχικά διµορφικά, µικρόσωµα φυτά, γνωστά ως φρύγανα. 

Συναντάται κυρίως στα νησιά των Κυκλάδων, στην Κρήτη, στη Λήµνο, στην 

Κεφαλονιά, στη Λευκάδα, στη ∆υτική Αιτωλοακαρνανία και Νότια Πελοπόννησο. 

Τα κυρίαρχα είδη θάµνων σπάνια ξεπερνούν τα 50cm. Τα περισσότερο γνωστά 

είναι: το Θυµάρι (Thymus capitatus), η Λαδανιά (Cistus creticus), η Αστοιβή ή 

Αφάνα (Phlomis fruticosa ) και η Γαλαστοιβή (Euphobia acanthothamnos). Η 

πλειονότητα των ξυλωδών αυτών φυτών είναι εποχικά, διµορφικά, επιπολαιόριζα 

και φύονται σε ασβεστολιθικά, σχετικά φτωχά εδάφη.  

2. Φυτοκοινότητα αείφυλλων διαπλάσεων, ονοµάζονται ‘µακκί’ ή ‘µακία’ και 

συναντώνται στη Χαλκιδική, στην Ηπειρωτική κεντρική Ελλάδα και σε µέρος των 

Ιόνιων νήσων.  

3. ∆ασικές φυτοκοινότητες µε πεύκα σε Αττική, Εύβοια, ∆υτική Πελοπόννησο, 

Χαλκιδική. 

 

5.1.2 Εξέλιξη του Μεσογειακού τοπίου στην Κρήτη 

Οι αλλαγές στη χρήση του τοπίου και οι συγκρούσεις στο Μεσογειακού τύπου 

οικοσύστηµα της δυτικής Κρήτης εξετάστηκαν από τους Papanastasis and Kazaklis 

(1998). Η Κρήτη υπέστη αλλαγές κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ακολουθώντας το 

µοντέλο που είχε ήδη εδραιωθεί και σε άλλες Μεσογειακές περιοχές. Η οικονοµία της 

µετασχηµατίστηκε από παραδοσιακή, κλειστή και αυτάρκης, σε ανοιχτή αγορά µε 

εκατοµµύρια τουρίστες να την επισκέπτονται κάθε χρόνο. Έτσι µεγάλες ορεινές 

περιοχές εγκαταλείφθηκαν γιατί οι άνθρωποι µετακινήθηκαν στα αστικά κέντρα και 
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στις παράκτιες περιοχές προσπαθώντας να αποκτήσουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο, 

δουλεύοντας στην εξυπηρέτηση του ολοένα και αυξανόµενου µαζικού τουρισµού.  

Αυτή η εξέλιξη άλλαξε δραµατικά τη σχέση του ανθρώπου µε τη γη στα πεδινά 

κτήµατα της περιοχής και είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία σοβαρών συγκρούσεων 

σε θέµατα χρήσεως της γης. Παρόµοιες συγκρούσεις δηµιουργήθηκαν και στις ορεινές 

περιοχές όπου οι παραδοσιακές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες 

αντικαταστάθηκαν από σύγχρονες αγροτοβιοµηχανικές πρακτικές. Τα συµπεράσµατα 

που προέκυψαν από αυτή την έρευνα έδειξαν ότι η αλλαγή των χρήσεων της γης στα 

µεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα της ∆υτικής Κρήτης, υπήρξαν προς διάφορες 

κατευθύνσεις µε θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στις οικολογικές διαδικασίες, 

λειτουργώντας ταυτόχρονα ή διαδοχικά στο χώρο και στο χρόνο.   

Λόγω της διακοπής των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και της µείωσης του 

αγροτικού πληθυσµού, χαµηλές κοινωνίες θάµνων όπως τα φρύγανα αντικαταστάθηκαν 

από υψηλότερους θάµνους και από πευκοδάση κάτι που οδήγησε στην οµοιογένεια και 

σε ένα λιγότερο διαφοροποιηµένο τοπίο το οποίο είναι πολύ ευάλωτο στις πυρκαγιές. Η 

διατήρηση αυτών των οικοσυστηµάτων σε ένα πλαίσιο υπερπροστασίας και 

εγκατάλειψης, έρχεται σε σύγκρουση µε την “ανάπτυξη” που εφαρµόζεται είτε µε την 

εγκατάσταση ελαιώνων σε αναβαθµίδες, είτε ως εντατική κτηνοτροφία, είτε ως 

αναψυχή στο πλαίσιο του µαζικού τουρισµού. Ο µόνος τρόπος για να ξεπεραστεί το 

πρόβληµα είναι η δηµιουργία ετερογενών τοπίων µε κατάλληλη διαχείριση της 

µεσογειακής βλάστησης, έτσι ώστε το µωσαϊκό που θα δηµιουργηθεί να επαναφέρει 

την ισορροπία µεταξύ ανθρώπου και φύσης.  

Ψηλά βουνά, απόκρηµνες ακτές, µικρές νησίδες ή µεγάλα οροπέδια µε στέπες, 

οι περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο µοιάζουν µε ένα πραγµατικό µωσαϊκό εδαφών και 

µικροκλιµάτων, όπου η βιοποικιλία είναι µοναδική. Το µεσογειακό κλίµα συνέβαλε στη 

σταδιακή προσαρµογή των φυτών στην ξηρασία. Αυτή η εξέλιξη, που συνδέεται µε την 

καθοριστική επίδραση του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του, έχει την αφετηρία 

της στην τελευταία περίοδο των παγετώνων, ενώ το αποτέλεσµα της ήταν ο 

εµπλουτισµός της χλωρίδας στη Λεκάνη της Μεσογείου. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα 

εκπληκτικό απόθεµα φυτών για κήπους.  

 Η πρώτη ευθύνη όσων ασχολούνται µε την κηπουρική στις µεσογειακές χώρες 

είναι να µάθουν να αναγνωρίζουν και να αγαπούν τα φυτά που τους περιβάλλουν. Επί 
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αιώνες τα άγρια φυτά των θαµνοτόπων αγνοούνταν, καίγονταν ή ξεριζώνονταν. Τώρα 

έφτασε η στιγµή να αποκτήσουν νέα υπόσταση, καθώς διαθέτουν µία ασύγκριτη 

ιδιότητα: αντέχουν στην ξηρασία. 

 

5.2 Παράγοντες επιτυχίας ενός Μεσογειακού Κήπου 

Για να έχει ένας Μεσογειακός Κήπος το επιθυµητό αισθητικό αποτέλεσµα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται ζωτικής σηµασίας τόσο 

κατά την προετοιµασία του εδάφους και την επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού, 

όσο και κατά την κατασκευή και µετέπειτα συντήρησή του, οι οποίοι εξετάζονται στη 

συνέχεια. 

 

5.2.1 Μείωση της αναγκαιότητας για νερό 

Σε περιοχές όπου η απώλεια υγρασίας είναι σηµαντική, εµφανίζεται η ανάγκη 

εφαρµογής κάποιων αρχών που θα µειώσουν την απαίτηση των φυτών σε νερό, 

µειώνοντας έτσι το βαθµό και το κόστος συντήρησης τους. Σηµαντικές αρχές είναι 

(Κυριαζής, 2008): 

• Η σωστή επιλογή και τοποθέτηση φυτών µε µικρότερη απαίτηση σε νερό.  

• Η µείωση των περιοχών µε γρασίδι στις απολύτως απαραίτητες λειτουργικά και η 

αντικατάσταση µε φυτά που απαιτούν µικρότερη ποσότητα νερού.  

• Η προτίµηση ενδηµικών φυτών που θα έχουν µεγαλύτερο βαθµό 

προσαρµοστικότητας στο νέο τους περιβάλλον, θα ταιριάζουν φυσικά µε το 

υπόλοιπο σύνολο των φυτών στην πόλη και θα µπορούν να αναπτυχθούν στις 

συνθήκες που καθορίζει το κλίµα που χαρακτηρίζει την περιοχή.  

• Η ορθολογική άρδευση σύµφωνα µε τις ανάγκες των φυτών.  

• Η βελτίωση του εδάφους, έτσι ώστε να αυξηθεί η ικανότητα συγκράτησης νερού.  

• Η χρησιµοποίηση όλων των τύπων λιπασµάτων (οργανικά και ανόργανα).  

• Η παροχή συχνής και κατάλληλης συντήρησης των φυτών.  

Στους κήπους η ξηρασία θεωρείται περιοριστική. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες 

κατοικιών µε κήπο έχουν επηρεαστεί από το πρότυπο των κήπων σε πιο εύκρατα 

κλίµατα, όπου καταπράσινοι θάµνοι και πλούσια πολυετή φυτά περιβάλλουν έναν 

τέλειο χλοοτάπητα. Τα περιοδικά ανθοκοµίας, προβάλλουν υπέροχους κήπους, 

ειδυλλιακά εξοχικά µε τριανταφυλλιές και κληµατίδες που αναπτύσσονται 
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αγκαλιασµένες. Αλλά στο νότο αυτές οι ιδανικές συνθήκες είναι όνειρο απατηλό. Αντί 

για γλυκό φώς, υπάρχει δυνατός ήλιος και αντί για εύφορη γη, υπάρχουν θαµνότοποι 

γεµάτοι πέτρες. Όσο πιο ξηρό είναι το κλίµα, τόσο δυσκολότερη µοιάζει η δηµιουργία 

ενός κήπου, σαν να επρόκειτο για έναν διαρκή αγώνα ενάντια σε εχθρικό περιβάλλον. 

Παρόλα αυτά η ξηρασία προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες κηπουρικής.  

Παραδόξως, στην Αγγλία, χάρη στη µακραίωνη 

ενασχόληση µε τους κήπους και στην έρευνα γύρω από 

τα φυτά, έχουν συγκεντρωθεί οι µεγαλύτερες συλλογές 

ανθεκτικών στην ξηρασία ειδών. Τα ξηρόφυτα, που 

αντιµετωπίζονται σαν να ήταν σπάνια συλλεκτικά 

κοµµάτια, καλλιεργούνται σε βραχόκηπους ώστε να 

επιτυγχάνεται απόλυτη αποστράγγιση. Συχνά καλλιεργούνται σε θερµοκήπια, για να 

προστατευτούν από την υπερβολική χειµερινή υγρασία. Στον γνωστό κήπο της «Royal 

Horticultural Society» στο Ουίσλει, στα νότια του Λονδίνου, οι λάτρεις των κήπων 

συνωστίζονται για να θαυµάσουν έναν πολυσύνθετο βραχόκηπο που έχει δηµιουργηθεί 

µέσα σε θερµοκήπιο. Οι θησαυροί του βραχόκηπου δεν είναι παρά άγρια φυτά στα 

οποία συνήθως δεν δίνεται καµιά σηµασία όταν συναντώνται σε χώρες της Μεσογείου, 

όπως το Rhodanthemum στο Μαρόκο, το Erodium (Ερώδιο) στην Ελλάδα ή το Sideritis 

(τσάι του βουνού) στην Τουρκία.  

Και ενώ οι Άγγλοι υπερηφανεύονται για τις συλλογές τους από ξηρόφυτα, οι 

κάτοικοι του νότου ποτίζουν το γκαζόν τους απεγνωσµένα, πετυχαίνοντας µόνο φτωχές 

αποµιµήσεις των αγγλικών κήπων. Συχνά, ο λάθος τρόπος άρδευσης περιορίζει 

περισσότερο από ότι η ξηρασία την γκάµα των φυτών στους µεσογειακούς κήπους.  

Πολλά φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία είναι πολύ εύκολο να καλλιεργηθούν όταν 

αντιµετωπίζονται µε σεβασµό οι συνθήκες ανάπτυξης και ο τόπος προέλευσης τους. Τα 

πράγµατα δυσκολεύουν όταν αρχίζουν να ποτίζονται το καλοκαίρι. Οι κίστοι στους 

θαµνότοπους της Γαλλίας, οι κεάνωθοι στους λόφους της Καλιφόρνιας ή οι καππάρεις 

στις απόκρηµνες ακτές της Σικελίας δεν αντέχουν το συνδυασµό ζέστης και υγρασίας. 

Το πότισµα κατά τη διάρκεια των καυτών καλοκαιριών συχνά αποβαίνει µοιραίο για 

αυτά τα φυτά. Η όµορφη Salvia candelabrum δεν είναι παρά ένα όνειρο, το µαγευτικό 

Fremontodendron californicum, που καλύπτεται από κίτρινα λουλούδια, δεν έχει καµία 

πιθανότητα επιβίωσης. Και ούτε σκέψη για το έντονο µπλε της Lithodora fruticosa ή τα 



 

 

57

ροζ, απαλά και µεταξένια άνθη του Ebenus cretica (κρητικός έβενος ή πλουµί ή 

αρχοντόξυλο). Το πότισµα θα τα σκοτώσει το ίδιο όπως µια ισχυρή δόση 

ζιζανιοκτόνου.  

Το αυτόµατο πότισµα είναι µια από τις χειρότερες ανακαλύψεις της σύγχρονης 

κηπευτικής σε ότι αφορά τη Μεσόγειο. Υπάρχει η αντίληψη ότι έτσι διευκολύνεται η 

ανάπτυξη φυτών, ενώ στην πραγµατικότητα περιορίζεται δραστικά ο αριθµός των 

ειδών που θα µπορέσουν να επιβιώσουν στον κήπο. Αποτέλεσµα είναι η καταστροφή 

της ποικιλοµορφίας των κήπων.  

Σε όλες τις περιοχές οι κήποι καταλήγουν να είναι όµοιοι, χάνοντας τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα τους που συνδέεται µε το κλίµα και το έδαφος. Αν διακοπεί 

εντελώς το πότισµα τα φυτά που έχουν ανάγκη το νερό θα πεθάνουν το ένα µετά το 

άλλο. Κανείς δεν επιθυµεί ένα θλιβερό κήπο, µε σκονισµένα παρτέρια όπου πασχίζουν 

να επιζήσουν δύο τρία µαραζωµένα φυτά και µερικοί καχεκτικοί θάµνοι.  

Στη φύση η χλωρίδα είναι πολύ πλουσιότερη στις περιοχές µε µεσογειακό κλίµα 

παρά στις εύκρατες. Μερικοί αριθµοί θα βοηθήσουν στη διαµόρφωση της εικόνας 

αυτής της ποικιλοµορφίας: Στη Γαλλία πάνω από το 60% των φυτικών ειδών 

βρίσκονται συγκεντρωµένα στη µεσογειακή ζώνη, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί παρά 

ένα µικρό τµήµα της συνολικής της έκτασης. Σε όλη τη µη µεσογειακή Ευρώπη δεν 

φυτρώνουν πάνω από 6000 είδη, ενώ το διαµέρισµα Ερό στη νότια Γαλλία αριθµεί από 

µόνο του πάνω από 2000 είδη. Η χλωρίδα της µεσογειακής λεκάνης είναι από τις 

πλουσιότερες του κόσµου. Σε παγκόσµια κλίµακα, οι βοτανολόγοι υπολογίζουν σε 

περίπου 75000 τα είδη των φυτών που ζουν σε συνθήκες θερινής ξηρασίας και τα οποία 

προέρχονται από διαφορετικές περιοχές µε µεσογειακό κλίµα σε όλο τον κόσµο. 

Ενδεικτικό αυτής της πολυµορφίας είναι το γεγονός ότι συχνά σε ξηρές περιοχές ο 

αριθµός των ενδηµικών ειδών, δηλαδή εκείνων που δεν φυτρώνουν πουθενά αλλού, 

είναι µεγαλύτερος. Στη Νότια Αφρική, για παράδειγµα, στην περιφέρεια του Κέιπ 

Τάουν, που έχει κλίµα µεσογειακού τύπου, φύονται 5800 ενδηµικά είδη. Πρόκειται για 

έναν τεράστιο αριθµό αν σκεφτεί κανείς ότι στη Μεγάλη Βρετανία, τρεις φορές 

µεγαλύτερη σε έκταση, δεν υπάρχουν παρά µόνο 20 ενδηµικά είδη. 

Για να επιβιώσουν σε δύσκολο περιβάλλον, τα ξηρόφυτα αναγκάστηκαν να 

αναπτύξουν επιµέρους χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια εξέλιξης τους. 

∆ιαφοροποιήθηκαν σε πολύ µεγάλο βαθµό, προσαρµοσµένα στις εκάστοτε συνθήκες 
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ως προς το έδαφος, τον προσανατολισµό, το υψόµετρο ή το γεωγραφικό πλάτος. Αντί 

λοιπόν να περιορίσει τη χλωρίδα, η ξηρασία συνέβαλε εδώ και χιλιετίες στο να 

εµπλουτίσει τη φυτική βιοποικιλία στις περιοχές µε µεσογειακό κλίµα. Αυτή η 

ποικιλοµορφία αποτελεί ανεξάντλητη πηγή για τους κήπους. Τα φυτά που 

προσφέρονται για έναν άνυδρο κήπο προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από διαφορετικές 

περιοχές µε µεσογειακό κλίµα, ζεστά και ξηρά καλοκαίρια και υγρούς χειµώνες, ήπιους 

και ζεστούς. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται στη Χιλή, στην Καλιφόρνια, στη Νότια 

Αφρική, στην Αυστραλία και κυρίως στη Λεκάνη της Μεσογείου. Υπάρχουν επίσης 

πολύ ενδιαφέροντα φυτά για τον άνυδρο κήπο προερχόµενα από ενδιάµεσες ζώνες, 

γειτονικές των περιοχών µε µεσογειακό κλίµα: βουνά, άνυδρες στέπες, τµήµατα 

ερήµων (Φιλίππι, 2008).  

Όσοι ασχολούνται µε την κηπευτική αγνοούν την ποικιλοµορφία του 

περιβάλλοντος, τον πλούτο της χλωρίδας και την οµορφιά των τοπίων των ξηρών 

περιοχών του πλανήτη. Οι περιοχές αυτές παρά το γεγονός ότι είναι αποµακρυσµένες η 

µια από την άλλη, έχουν αναπτύξει έναν κοινό τύπο βλάστησης, µε ιδιαίτερη µορφή και 

σύνθεση, προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες θερµικές, υδατικές, φυτικές και λοιπές 

συνθήκες της µεσογειακής ζώνης, καθώς και στις συχνές πυρκαγιές και τη συχνή 

επιβάρυνση τους από την κτηνοτροφία (Ντασιοπούλου, 2008).  

 

5.2.2 ∆ιαφορετική ξηρασία σε κάθε κήπο 

Μπορεί να είναι ευχάριστο να βλέπει κανείς το κλιµατικό διάγραµµα της 

περιοχής του, δεν πρέπει όµως να παραβλέπονται οι πολλές άλλες παράµετροι που 

καθορίζουν την πραγµατική ξηρασία για τα φυτά στο περιβάλλον κάθε κήπου. Η 

σύσταση και το βάθος του χώµατος, η σκιά, ο ανταγωνισµός των ριζών, ο αέρας ή το 

αλάτι µπορούν να αλλάξουν αισθητά τη συµπεριφορά των φυτών. Ανάλογα µε τη 

σύσταση και το βάθος τους, τα διαφορετικά εδάφη δεν έχουν την ίδια ικανότητα 

συγκράτησης του νερού. Τα πετρώδη ή τα αργιλικά εδάφη, οι προσχώσεις στις παλιές 

κοίτες των ποταµών, το φυτόχωµα από ξερά φύλλα στα δάση ή η άµµος των ακτών, 

διαφέρουν πολύ ως προς την ποσότητα του νερού που διαθέτουν στις ρίζες των φυτών. 

Ένα αργιλώδες έδαφος συγκρατεί καλά την υγρασία και οι ρίζες βρίσκουν σε αυτό 

δροσιά ακόµα και σε µεγάλη ξηρασία. Αντίθετα, ένα αµµώδες έδαφος κατακρατά λίγη 

υγρασία.  
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Στις περιοχές όπου η κλιµατική καµπύλη δείχνει µηδενική θερινή ξηρασία, η 

απουσία της βροχής µπορεί να δηµιουργήσει κατάσταση προσωρινού υδατικού 

ελλείµµατος για τα φυτά που αναπτύσσονται σε έδαφος καλά αποστραγγισµένο. 

Πρόκειται για την περίπτωση ορισµένων περιοχών των ακτών του Ατλαντικού, όπως, 

για παράδειγµα, του νησιού Ρε, όπου η φύτευση µεσογειακών φυτών επιτρέπει την 

αντιστάθµιση της ξηρασίας που οφείλεται στο αµµώδες έδαφος.  

Ο προσανατολισµός παίζει σηµαντικό ρόλο στην εξατµισοδιαπνοή. Αυτό 

γίνεται αντιληπτό στα βουνά της Μεσογείου όταν η βλάστηση της ίδιας κοιλάδας 

αλλάζει πλήρως από τη µια µεριά στην άλλη, ανάλογα µε την έκθεση στον ήλιο. Για 

παράδειγµα, στην Προβηγκία, το όρος Σεντ Μπόµ χαρακτηρίζεται από µια έντονη 

αντίθεση. Η βόρεια πλευρά του φιλοξενεί ένα φηµισµένο δάσος, του οποίου οι οξιές και 

οι τεράστιες φλαµουριές σκιάζουν πουρνάρια και αιωνόβιους ίταµους. Ανεβαίνοντας 

υψηλότερα, η έξοδος από το δάσος είναι απότοµη και συναντά µια θερµή 

ασβεστολιθική έκταση, που δέρνεται από το µαϊστράλι. Από την απόκρηµνη αυτή 

περιοχή η θέα προς τη θάλασσα είναι ελεύθερη, αφού στους βράχους δε φυτρώνουν 

παρά µόνο χαµηλοί συµπαγείς θάµνοι, όπως οι Santolina chamaecyparissus, Teucrium 

aureum και Genista lobelia (Φιλίππι, 2008).  

Η ξηρασία διαφέρει αισθητά ανάλογα µε το αν ο κήπος είναι κατηφορικός µε 

πρόσωπο προς το νότο ή δροσερός µε βόρειο προσανατολισµό, έστω και αν οι δύο 

µεριές βρίσκονται σε απόσταση µόνο λίγων εκατοντάδων µέτρων. 

 

5.2.3 Ο άνεµος 

Ο άνεµος επιδεινώνει τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες µεγαλώνουν 

τα φυτά, όπως το κρύο το χειµώνα, η ξηρασία το καλοκαίρι, το αλάτι στις ακτές και 

µερικές φορές η τριβή της άµµου. Η αύξηση της εξατµισοδιαπνοής των φύλλων, που 

οφείλεται στον άνεµο, είναι ένας από τους παράγοντες που προκαλούν ακόµα 

µεγαλύτερη ξηρασία, είτε σε µεσογειακό είτε σε ωκεάνιο κλίµα (Φιλίππι, 2008). 

 

5.2.4 Ανταγωνισµός  

Ο “ανταγωνισµός” ανάµεσα στις ρίζες των δέντρων αποτελεί άλλη µια αιτία 

ξηρασίας που συναντάται συχνά στους κήπους, ανεξαρτήτως κλιµατικής ζώνης. Τα 

µεγάλα δέντρα λειτουργούν σαν αντλίες νερού και αποξηραίνουν το έδαφος, 
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απορροφώντας µέσω του πυκνού ριζικού τους συστήµατος όλη την υπάρχουσα 

υγρασία. Σε τέτοια περίπτωση, ακόµα και σε σχετικά υγρό κλίµα, η ξηρασία γίνεται 

πρόβληµα για τα πολυετή φυτά ή τους θάµνους που ζουν κοντά στο δέντρο. 

Το υδατικό στρες το καλοκαίρι, µπορεί να είναι πιο έντονο κάτω από µια 

γερασµένη φλαµουριά στην Τουλούζη, παρά σε ένα ανοιχτό έδαφος στην Περπινιάν. 

Έτσι, τα προσφερόµενα φυτά περιορίζονται σε µεγάλο βαθµό, εφόσον πρέπει να 

αντιµετωπίσουν και την ξηρασία και τη σκιά (Φιλίππι, 2008). 

 

5.2.5 Τα σταγονίδια θαλασσινού νερού  

Τα σταγονίδια θαλασσινού νερού που επικάθονται στα φυτά των παράκτιων 

περιοχών έχουν καταλυτική επίδραση στα φύλλα. Τα περισσότερα φυτά δεν αντέχουν 

το αλάτι. Τα φύλλα ξεραίνονται γρήγορα λόγω της αφυδάτωσης που προκαλείται από 

την επαφή µε την αρµύρα, καθώς το αλάτι απορροφά όλη την υγρασία. Σε όλους τους 

κήπους που βρίσκονται κοντά σε ακτές χρειάζεται µετατροπή των δεικτών αντοχής 

στην ξηρασία σε συνάρτηση µε την απόσταση από τη θάλασσα και µε τη συχνότητα 

που η αρµύρα νοτίζει τα φυτά. Εν πάση περιπτώσει, µόνο τα πραγµατικά αλόφυτα 

(αυτά που αγαπούν τη θάλασσα από την ελληνική λέξη αλς-αλός, δηλαδή θάλασσα) 

µπορούν να φυτευτούν µπροστά στη θάλασσα (Φιλίππι, 2008). 

 

5.2.6 Προετοιµασία του εδάφους 

Για να γίνει κατανοητό πώς πρέπει να γίνει η προετοιµασία του εδάφους σε ένα 

άνυδρο κήπο, αρκεί η παρατήρηση των µεσογειακών φυτών στο φυσικό τους 

περιβάλλον. Οι πυρκαγιές, η βόσκηση των ζώων και η καταστροφή των δασών έχουν 

υποβαθµίσει εδώ και πολλές χιλιετίες το έδαφος, που υφίσταται σηµαντική διάβρωση. 

Παρατηρώντας ένα θαµνότοπο, το καλό χώµα έχει εξαφανιστεί, καθώς έχει παρασυρθεί 

από τις ορµητικές βροχές. ∆εν έχουν µείνει παρά µόνο πέτρες, ενώ σε πολλά σηµεία 

έχει βγει στην επιφάνεια το βραχώδες υπόστρωµα. Αυτό το περιβάλλον ωστόσο, 

φιλοξενεί αξιοσηµείωτη ποικιλία φυτών, τα οποία εκµεταλλεύονται και τη µικρότερη 

σχισµή, για να αναπτύξουν τις ρίζες τους όσο το δυνατόν βαθύτερα στις πέτρες.  

Στη διάρκεια της εξέλιξης τους, τα ξηρόφυτα προσαρµόζονται σε εδαφικές 

συνθήκες που µοιάζουν δύσκολες, αλλά που τους ταιριάζουν απόλυτα. ∆εν 

αναπτύσσονται σε όµορφο, βαθύ και υγρό χώµα, αλλά σε πετρώδες, φτωχό και καλά 
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αποστραγγισµένο. Τα ξηρόφυτα έχουν πάνω απ’ όλα ανάγκη από έδαφος καλά 

αποστραγγισµένο. Η ξηρασία δεν τα επηρεάζει επειδή ο µηχανισµός επιβίωσης που 

έχουν αναπτύξει είναι ιδανικός για την αντιµετώπιση της. Αντίθετα η ανάπτυξη τους 

επηρεάζεται σε ασφυκτικά εδάφη, σε βαρύ και συµπαγές χώµα καθώς και σε κήπους 

όπου το νερό βαλτώνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα την εποχή των βροχοπτώσεων.  

Ο πιο απλός τρόπος αποστράγγισης του εδάφους είναι η δηµιουργία 

υπερυψωµένων παρτεριών. Ένα χαµηλότερο µονοπάτι ανάµεσα τους, στρωµένο µε 

λεπτό χαλίκι, είναι αρκετό για την αποµάκρυνση των υδάτων. Επίσης µπορεί να 

τοποθετηθεί κάτω από τα µονοπάτια ένας υπόγειος σωλήνας εκροής για να 

αποστραγγιστεί µια ιδιαίτερα υγρή περιοχή. ∆ε χρειάζεται να δηµιουργούνται τεράστιοι 

σωροί για την ανύψωση των παρτεριών. Ένα στρώµα χώµατος ύψους 20-30cm πάνω 

από το επίπεδο εδάφους είναι υπεραρκετό. Αν το έδαφος είναι αργιλώδες, το ιδανικό 

είναι η ανάµειξη του χώµατος µε ακατέργαστη ποταµίσια άµµο σε αναλογία άµµου που 

µπορεί να φτάσει σε 30-50%. Χρειάζεται προσοχή στο είδος της άµµου που θα 

χρησιµοποιηθεί, επειδή η ποταµίσια άµµος, της οποίας οι κόκκοι είναι 

στρογγυλευµένοι, είναι καλύτερη για την αποστράγγιση, ενώ η άµµος λατοµείου, που 

προέρχεται από θρυµµατισµένα χαλίκια, έχει αιχµηρούς κόκκους και κάνει την άργιλο 

σκληρή σαν τσιµέντο.  

Υπάρχουν βέβαια και άλλες τεχνικές και υλικά που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση της αποστράγγισης, όπως βότσαλα, στρογγυλευµένο 

γαρµπίλι, πουζολάνη ή ξερολιθιές, αλλά η τεχνική των υπερυψωµένων παρτεριών µε 

ανάµειξη χώµατος και άµµου είναι συχνά πιο εύκολα εφαρµόσιµη. Παράλληλα, 

επιτρέπει τη δηµιουργία ενός επίπεδου, ουδέτερου εδάφους πριν από τη φύτευση, το 

οποίο θα αποτελέσει µια καλή βάση για τη διαµόρφωση του τοπίου.  

Επιπλέον ο σχεδιασµός µονοπατιών µεταξύ των παρτεριών θα προσδώσει 

µεσογειακό ύφος στον κήπο, θυµίζοντας τα µονοπάτια που διασχίζουν τους φυσικούς 

θαµνότοπους. Αν µετά την ολοκλήρωση ενός υπερυψωµένου παρτεριού το χώµα έχει 

γίνει αφράτο, δε µένει παρά να ξεκινήσει η φύτευση. Αν όµως ξεκινήσει κατευθείαν σε 

χώµα που δεν έχει καλλιεργηθεί για πολύ καιρό, πρέπει να αποσυµπιέσουµε το έδαφος 

σε βάθος 30-40cm. Όσο περισσότερο αερίζεται το έδαφος τόσο γρηγορότερα µπορούν 

οι ρίζες να διεισδύσουν σε βάθος επιτρέποντας στα φυτά να αντέξουν το πρώτο τους 

καλοκαίρι (Φιλίππι, 2008). 
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5.2.7 Η εποχή φύτευσης 

 Σε έναν µεσογειακό κήπο η ιδανική εποχή για τη φύτευση είναι το φθινόπωρο 

ακριβώς πριν αρχίσουν οι βροχές. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εκµετάλλευση του 

φυσικού κύκλου ανάπτυξης του φυτού, που έχει µπροστά του αρκετό χρόνο για να 

δυναµώσει κάτω από όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκές συνθήκες. Τα φυτά που είναι 

προσαρµοσµένα στην ξηρασία, έχουν αντίστροφο κύκλο βλάστησης από εκείνα του 

εύκρατου κλίµατος: ανάπτυξη το φθινόπωρο, το χειµώνα και την άνοιξη και ανάπαυση 

στη διάρκεια του καλοκαιριού. Μόλις ξεκινήσουν τα πρωτοβρόχια, οι ρίζες αρχίζουν να 

αναπτύσσονται, εκµεταλλευόµενες το υγρό έδαφος και το χώµα που είναι ακόµα ζεστό. 

Το φυτό δε φαίνεται να µεγαλώνει πολύ κατά τη διάρκεια των πρώτων µηνών αλλά 

αυτό δεν έχει σηµασία επειδή οι βασικότερες λειτουργίες λαµβάνουν χώρα κάτω από το 

έδαφος. Οι ρίζες αναπτύσσονται και διακλαδίζονται προσπαθώντας να διεισδύσουν σε 

βάθος όσο το δυνατόν γρηγορότερα.  

Την περίοδο που ακολουθεί τη φύτευση αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση, µέχρι 

την έλευση της ζέστης και της ξηρασίας. Όσο νωρίτερα φυτευτούν τα φυτά, τόσο 

περισσότερο καιρό έχουν να εγκλιµατιστούν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του 

χειµώνα, για να περάσουν χωρίς προβλήµατα το πρώτο καλοκαίρι. ∆εν θα υπάρξει 

γρήγορη ανάπτυξη από τον πρώτο χρόνο, αλλά η πρόσθεση κοπριάς ή λιπάσµατος ή 

κάποιου τεχνητού µέσου για την ενίσχυση της βλάστησης, θα πρέπει να αποφεύγεται. 

Μόνο τη δεύτερη χρονιά το φυτό αρχίζει πια να µεγαλώνει, συχνά µάλιστα µε 

εντυπωσιακό τρόπο, σαν να θέλει να ανακτήσει το χαµένο χρόνο. Τότε το ριζικό 

σύστηµα είναι πλέον αρκετά ισχυρό για να στηρίξει την ανάπτυξη του, ενώ µέσα σε 

λίγα χρόνια είναι φανερό ότι τα φυτά έχουν µεγαλώσει τόσο πολύ που συµβάλλουν 

καθοριστικά στο τοπίο του κήπου.  

Σε ένα άνυδρο κήπο τα φυτά φυτρώνουν πολύ πιο γρήγορα από ότι θα ήταν 

αναµενόµενο, αρκεί στο ξεκίνηµα να τους προσφερθούν οι απαραίτητες καλές 

συνθήκες: επιλογή του κατάλληλου εδάφους για κάθε είδος, προετοιµασία του εδάφους 

και φύτευση το φθινόπωρο (Φιλίππι, 2008). 

 

5.2.8 Εποχή και τρόποι άρδευσης 

Για να συνηθίσει ένα νέο φυτό στην ξηρασία, η καλύτερη λύση είναι να 

αρδεύεται όσο το δυνατόν σπανιότερα. Ωστόσο κάθε πότισµα θα πρέπει να είναι 
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πλούσιο. Το νερό πρέπει να υγραίνει σε βάθος, αρκετά χαµηλότερα από το επίπεδο που 

βρίσκονται οι ρίζες, ώστε να τις παρασύρει προς τα κάτω, δεδοµένου ότι οι ρίζες 

κατευθύνονται πάντα προς τις πιο υγρές ζώνες. Με αραιά αλλά πλούσια ποτίσµατα οι 

ρίζες θα εισχωρήσουν στα πιο χαµηλά στρώµατα του εδάφους, εκεί όπου η υγρασία δεν 

έχει εξατµιστεί. Έτσι το φυτό θα διατηρήσει τις ρίζες του δροσερές και θα µπορέσει να 

αντέξει δύο ή τρείς εβδοµάδες το καλοκαίρι χωρίς προβλήµατα, έστω κι αν ο αέρας, ο 

ήλιος και η ζέστη ξεραίνουν την επιφάνεια του εδάφους. Αντίθετα, τα ελαφρά 

ποτίσµατα καθιστούν το φυτό ευάλωτο στην ξηρασία. Η άρδευση µε λεκάνη στη βάση 

του φυτού είναι πολύ πιο αποτελεσµατική. Αντί να καταβρέχεται όλη η επιφάνεια του 

παρτεριού χωρίς λόγο, ποτίζεται προσεκτικά η λεκάνη έτσι ώστε το νερό να 

κατευθύνεται αργά, χάρη στη βαρύτητα, σε βάθος 30-40cm.  

Ο ρυθµός του ποτίσµατος προγραµµατίζεται ανάλογα και µε τη σύσταση του 

εδάφους και τις κλιµατικές συνθήκες. Ένα αµµώδες έδαφος δεν συγκρατεί καλά το 

νερό οπότε πρέπει τροφοδοτείται µε µικρότερη ποσότητα νερού αλλά πιο συχνά. Ένα 

αργιλώδες έδαφος διατηρεί περισσότερο την υγρασία, οπότε το πότισµα µπορεί να 

γίνεται αραιότερα. Σε βραχώδες έδαφος, οι υγροί θύλακες διατηρούνται για ακόµα 

περισσότερο καιρό κάτω από µεγάλες πέτρες, µια πραγµατική ευχαρίστηση για τις 

ρίζες. Η αυτόµατη άρδευση είναι επίσης αποτελεσµατική, ωστόσο συχνά δε γίνεται 

σωστή χρήση της στους κήπους. Μια µικρή εισροή νερού σε µεγάλη συχνότητα την 

εβδοµάδα, δηµιουργεί µια περιορισµένη υγρή ζώνη στην οποία συγκεντρώνονται οι 

ρίζες. Αυτό καθιστά το φυτό ευάλωτο, διότι δεν το βοηθάει να συνηθίσει στην ξηρασία. 

Αν χρησιµοποιηθεί σύστηµα αυτόµατης άρδευσης, πρέπει τα φυτά να ποτίζονται αραιά 

αλλά σε βάθος, όπως γίνεται και µε το πότισµα σε λεκάνη άρδευσης (Φιλίππι, 2008). 

 

5.2.9 Ασθένειες και βλαβερά έντοµα σε κήπο µεσογειακού τύπου 

Για να αποφευχθούν οι ασθένειες σε έναν καλλωπιστικό κήπο, συνίσταται η 

εφαρµογή δύο αρχών: 

• Μεγαλύτερη ποικιλία φυτών και όσο το δυνατόν λιγότερη παρέµβαση. 

• Αποφυγή µονοκαλλιέργειας, είτε πρόκειται για φράκτες, είτε για παρτέρια 

πολυετών φυτών και θάµνων, είτε για τα φυτά εδαφοκάλυψης. 

Αν παρά την µεγάλη ποικιλία, ένα φυτό δεχθεί επίθεση εντόµων, η χηµική 

αντιµετώπιση δεν είναι αποτελεσµατική λύση. Οι χηµικές επιθέσεις ευνοούν 
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µακροπρόθεσµα τα έντοµα αντί να τα καταπολεµούν, ενώ µε λίγη υποµονή το 

πρόβληµα ξεπερνιέται µόνο του σε λίγες εβδοµάδες.  

Πριν γίνει οποιαδήποτε κίνηση πρέπει να βρεθεί η πηγή του προβλήµατος. 

Εξάλλου σε έναν µεσογειακό κήπο οι περισσότερες ασθένειες των φυτών προκαλούνται 

συνήθως από υπερβολικό πότισµα ή λίπανση (Φιλίππι, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

6.1 Θέση της υπό διαµόρφωση περιοχής: Νεάπολη Κρήτης 

Ο ∆ήµος Νεάπολης διοικητικά ανήκει στο νοµό Λασιθίου Κρήτης (Εικόνα 5). 

Συνορεύει ανατολικά και νότια µε το ∆ήµο Αγίου Νικολάου και δυτικά µε την 

κοινότητα Βραχασίου. Βόρεια βρέχεται από το Κρητικό πέλαγος. Η έδρα του ∆ήµου 

βρίσκεται στη Νεάπολη, µια πόλη µε 2767 κατοίκους κατά την πιο πρόσφατη 

απογραφή. Η εύφορη κοιλάδα της Νεάπολης, αποτελεί µια επιµήκη και ευκολοδιάβατη 

δίοδο ανάµεσα στους κάµπους και τους κόλπους των Μαλίων και του Αγίου Νικολάου 

και είχε ανέκαθεν εξαιρετική οικονοµική και στρατηγική σηµασία, καθώς αποτελεί την 

κυριότερη οδό επικοινωνίας αλλά και τον ενδιάµεσο σταθµό διακίνησης ανθρώπων, 

αγαθών και ιδεών µεταξύ κεντρικής και ανατολικής Κρήτης (Παραγκαµιάν και 

Νικολουδάκης, 2007). 

 

 
Εικόνα 5. Χάρτης Νοµού Λασιθίου και άποψη της πόλης της Νεάπολης από δορυφόρο (www.vres.gr; 
www.google.com/earth). 

 

Από τα αρχαία χρόνια µέχρι και σήµερα ο άνθρωπος επεδίωξε να εκµεταλλευτεί 

το σύνολο του παραγωγικού χώρου και ίσως να ελέγξει σε κάποιο βαθµό και τα 

περάσµατα. Η στρατηγική θέση και οι φυσικοί πόροι της περιοχής, επέτρεψαν την 

σταδιακή ανάπτυξη και πολιτική ισχυροποίηση µιας σηµαντικής υστεροµινωικής 

πόλης, της ∆ρήρου, η οποία άκµασε ιδιαίτερα από τον 8ο π.Χ. αιώνα µέχρι και τους 2 

επόµενους αιώνες. Την ανάπτυξη οπωσδήποτε θα ευνόησε και η δυνατότητα 

εκµετάλλευσης µικρότερων λεκανών, εκατέρωθεν της κοιλάδας, οι οποίες δε διέθεταν 

τις απαραίτητες πλουτοπαραγωγικές πηγές ώστε να εξασφαλίσουν στους κατοίκους 

τους αυτάρκεια αγαθών και εποµένως αυτονοµία. Τέτοιες είναι για παράδειγµα οι 
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κοιλάδες Λαγκάδας - ∆ρασίου - Αγ. Κωνσταντίνου στα νοτιοδυτικά και των 

Κουρουνών, Περάµπελων, Καστελλίου - Φουρνής στα βόρεια και βορειοανατολικά.  

Σήµερα, ο ∆ήµος Νεάπολης περιλαµβάνει 10 δηµοτικά διαµερίσµατα και εκτός 

της πόλης υπάρχουν 38 µικρά και µεγάλα χωριά διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια. Η 

περιοχή οριοθετείται από µια σειρά µικρών και µεγάλων υψωµάτων. Στα δυτικά 

βρίσκεται ο Ανάβλοχας (623m) και τα υψώµατα Καλαρίτης, Μουτσούνας (510m) µαζί 

µε άλλους χαµηλότερους λόφους τη χωρίζουν από την περιοχή Βραχασίου - Μιλάτου. 

Νοτιοδυτικά και στη συνέχεια νότια, οι Ακρόλακκοι (915m), η Λαγκάδα, το Πυφλάρι 

(1184m), ο Μαχαίρας (1487m), οι Αχινόλακκοι, η Χιονίστρα (931m) και οι Κοπράνες, 

χωρίζουν την περιοχή από τις επικράτειες των ∆ήµων Οροπεδίου Λασιθίου και Αγίου 

Νικολάου. Ανατολικά, τα υψώµατα Ανεµόσπηλο (552m), Λούτσι (718m), Πυργού 

(348m), Κατσολιός (549m), Κουτσούρα (699m) και Μεγάλο Καστρί (499m) θέτουν τα 

όρια µε τον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα.  

Το ανάγλυφο είναι σχετικά έντονο. Το βόρειο τµήµα χαρακτηρίζεται από τα 

πολλά υψώµατα και τις µικρές αποµονωµένες κοιλάδες ανάµεσα τους. Πέντε από τα 

υψώµατα αυτά ξεπερνούν τα 700m: ο Τίµιος Σταυρός (793m), η Στειροµάντρα ή 

Μεσακή Κορφή (762m), τα Πεζά (759m), η Τράπεζα (732m) και το Βαθύλακκο 

(701m).  

Ανάµεσα στα υψώµατα κυλούν ρυάκια που σχεδόν όλα εκβάλλουν στην βόρεια 

ακτογραµµή. Από δυτικά προς ανατολικά, τα σηµαντικότερα και µεγαλύτερα είναι: ο 

ρύακας Μαλλιάρης στην περιοχή του Σούβλου, ο ρύακας Χαλάσµατα στην περιοχή των 

Ρωµανού-Κουδουµάλου, ο ρύακας Μεσοµούρι κοντά στο ∆ίλακκο και στο 

Πατσόπουλο, ο ρύακας Λαγκός στο Καρύδι και τέλος ο ρύακας Σφάδες που καταλήγει 

ανατολικά στον Όρµο της Σπιναλόγκας.  

Νοτιότερα βρίσκεται ο κάµπος της Νεάπολης, µια λίγο πολύ οµαλή περιοχή µε 

µικρούς χωµάτινους λόφους. Νότια, το ανάγλυφο γίνεται εντονότερο µε λόφους που 

αποτελούν τους πρόποδες των Λασιθιώτικων βουνών. Τα κυριότερα υψώµατα είναι η 

Καβαλλαρά (767m) ακριβώς νότια της Νεάπολης και ο Αγκιναράς (574m) που είναι η 

ανατολικότερη προέκταση της οροσειράς της Σελένας. Ακόµα νοτιότερα, στα όρια του 

∆ήµου Νεάπολης µε το ∆ήµο Αγίου Νικολάου, βρίσκονται οι Αχινόλακκοι και ο 

Μαχαιράς µε υψόµετρο 1487m που είναι το ψηλότερο σηµείο της επικράτειας του 

∆ήµου (Παραγκαµιάν και Νικολουδάκης, 2007). 
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6.1.1 Ιστορικά στοιχεία της Νεάπολης  

Η ιστορία της Νεάπολης χάνεται στα βάθη των αρχαίων 

χρόνων, καθώς φαίνεται να συνδέεται µε την ύπαρξη της (υπό 

µινωικών χρόνων) αρχαίας πόλης ∆ρήρου, στα βορειοανατολικά 

της. Η νεότερη πόλη συναντάται µε τον γνωστό συνοικισµό Καρές 

ως η φυσική συνέχεια του τελευταίου. Οι πρώτοι οικιστές ήταν 

µυλωνάδες που προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τα τότε άφθονα 

νερά της πηγής του Βιγλιού, εγκαθιστώντας κατά µήκος της 

πλαγιάς µύλους. Από τον οικισµό αυτό λέγεται ότι προέρχεται και ο Πέτρος Φίλαργης 

ή Φίλαργος, ο µετέπειτα Πάπας Ρώµης Αλέξανδρος ο Ε’.  

Οι πρώτοι αυτοί κάτοικοι µετεγκαταστάθηκαν στη συνέχεια σε έναν νέο 

οικισµό πιο κοντά στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής, την Απάνω Γειτονιά. 

Παράλληλα µε τον οικισµό αυτό και την ίδια περίπου χρονική περίοδο άρχισε να 

αναπτύσσεται σηµαντικά ένας άλλος οικισµός, το Λιβάδι, όπως είναι γνωστός και 

σήµερα. Η παράδοση αναφέρει ότι ο οικισµός αυτός κτίστηκε από κολίγους κάποιας 

µονής (της Μεγάλης Παναγίας) που βρισκόταν στα βόρεια του συνοικισµού Λιβάδι, 

µάλλον προς την πλευρά του βουνού Αφέντης Χριστός.  

Με τον καιρό οι δύο αυτοί συνοικισµοί της Απάνω Γειτονιάς και του Λιβαδιού 

επεκτείνονταν µέχρι που σχεδόν ενώθηκαν και άρχισαν να παίρνουν το όνοµα 

«Καινούργιο Χωριό». Το Καινούργιο Χωριό αναφέρεται στην επαρχία Μεραµπέλου το 

1577 από τους Fr. Barrozi, Chienurio Ghorio. Οι οικογένειες του νέου χωριού άρχισαν 

να πληθαίνουν και οι κάτοικοι του άρχισαν να επιδίδονται και σε άλλα επαγγέλµατα 

εκτός του µυλωθρού. Η επόµενη σηµαντική στιγµή στην ιστορία της περιοχής λαµβάνει 

χώρα κατά την πρόσφατη ιστορική περίοδο και είναι η εφαρµογή του Οργανικού 

Νόµου 1868. Από την περίοδο της Ενετοκρατίας και µέχρι την Τουρκοκρατία όλες οι 

Ανατολικές Επαρχίες υπάγονταν στη ∆ιοίκηση Ηρακλείου µε φρούρια στη Σητεία, την 

Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Φουρνή. Με το νόµο του 1868 οι ∆ιοικήσεις της 

Κρήτης άλλαξαν σε πέντε από τρεις που ήταν. Οι επαρχίες Μεραµβέλλου, Ιεράπετρας, 

Σητείας, Βιάννου και Λασιθίου αποτέλεσαν ξεχωριστό νοµό µε έδρα το «Καινούργιο 

Χωριό» και πρώτο ∆ιοικητή µια λαµπρή προσωπικότητα τον Αδοσίδη Κωστή Πασά.  

Ο Αδοσίδης Κωστής Πασάς ανέλαβε πρώτος Χριστιανός ∆ιοικητής Λασιθίου 

και εγκαταστάθηκε στο Καινούργιο Χωριό δίνοντας του και τη µετονοµασία Νεάπολη. 
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Από τότε αρχίζει µια αλµατώδης εξέλιξη υπό την καθοδήγηση του και µε την ενεργό 

συµµετοχή των κατοίκων να γίνει η Νεάπολη µια προοδευτική κωµόπολη. 

Εγκαταστάθηκαν αµέσως οι από το νοµό προβλεπόµενες αρχές, Μικτό ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, Μικτό ∆ικαστήριο, Φυλακές, ∆ηµογεροντία, ενώ µε πρωτοβουλία του 

Χριστιανού ∆ιοικητή µεταφέρθηκε και η Επισκοπή Πέτρας στη Νεάπολη.  

Ακολούθησε η έντονη ανοικοδόµηση της περιοχής µε την κατασκευή 

∆ικαστικού Μεγάρου (σεράγιο), το σεραγάκι (κατοικία του Πασά και σηµερινό 

οικοτροφείο), στρατώνες που έκαψαν οι Χριστιανοί κατά την Επανάσταση του 1897 

και το Νοσοκοµείο που δε λειτούργησε ποτέ ως τέτοιο αλλά ως γυµνάσιο το οποίο ως 

το 1928 ήταν το µοναδικό του Νοµού. Παράλληλα την ίδια περίοδο διαµορφώθηκε το 

πρώτο τµήµα του αµαξωτού δρόµου Νεάπολη-Ηράκλειο.  

Εκτός από αυτά, πολλά ακόµα έργα πολιτισµού και προόδου έλαβαν χώρα την 

ίδια περίοδο, όπως Ρυµοτοµικά, αποχετευτικά, κρήνες κ.α. µε χαρακτηριστικότερο ίσως 

το εξαγωνικό σιντριβάνι της πλατείας που δυστυχώς και άγνωστο για ποιο λόγο, 

κατεδάφισε ο µετέπειτα ∆ιοικητής Αξελός.  

Σήµερα στη Νεάπολη βρίσκονται ακόµα πολλές διοικητικές υπηρεσίες του 

Νοµού Λασιθίου, ενώ το χαρακτηριστικότερο κτίριο είναι η Εκκλησία της Μεγάλης 

Παναγίας που χτίστηκε στη θέση της παλιάς µονής της Μεγάλης Παναγίας και είναι η 

δεύτερη µεγαλύτερη εκκλησία της ανατολικής Κρήτης µετά τον Άγιο Μηνά του 

Ηρακλείου.  

Ακόµη, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει µεγάλος αριθµός εκκλησιών που 

χρονολογούνται από την εποχή της Ενετοκρατίας όπως φανερώνουν οι ηµεροµηνίες 

που αναγράφονται στα λιθόγλυπτα υπέρυθρα τους.  

Πολλά από τα κτίρια της χρυσής εποχής της πόλης σώζονται µέχρι σήµερα, 

δίνοντας της ακόµα ένα αρκετά γραφικό χαρακτήρα µε λιθόστρωτα, κρήνες και παλιά 

αρχοντικά, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια να διασωθεί ότι περισσότερο γίνεται από την 

παλαιότερη λάµψη της (www.kpeneapolis.gr). 

 

∆ρήρος  

∆ύο χιλιόµετρα περίπου βορειοανατολικά της Νεάπολης Λασιθίου, στην 

περιοχή Άγιος Αντώνιος, σώζονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης της ∆ρήρου, που ήταν 

χτισµένη στις πλαγιές και στο διάσελο δύο λόφων, κατέχοντας στρατηγική θέση στο 
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δρόµο που ενώνει την κεντρική µε την ανατολική Κρήτη. Η ακριβής θέση της µικρής 

ως προς το µέγεθος, αλλά αξιοσήµαντης πόλης-κράτους, έγινε γνωστή το 1854, όταν το 

άροτρο δύο γεωργών από τη Νεάπολη έφερε στο φώς την περίφηµη επιγραφή µε τον 

όρκο των νέων της πόλης. Η κατοίκηση στην περιοχή ξεκινά από τους υποµινωικούς 

χρόνους (1050-900 π.Χ.) όπως φαίνεται από έναν τάφο της περιόδου αυτής. Στον 8ο 

αιώνα π.Χ. παρουσιάζεται σαφής πολεοδοµική οργάνωση, ενώ η ραγδαία ανάπτυξη της 

πόλης στα τέλη του ίδιου αιώνα είναι εµφανής από την ίδρυση δηµόσιων 

οικοδοµηµάτων. Η ακµή συνεχίζεται και στον επόµενο αιώνα, όπως δηλώνεται και από 

τα δηµόσια έγγραφα που περιλαµβάνουν νοµοθετικά κείµενα, θρησκευτικού και 

διοικητικού χαρακτήρα, µεταξύ των οποίων και µία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα 

συνταγµατικές ρυθµίσεις, µε την οποία απαγορεύεται η επανεκλογή των αρχόντων πριν 

την έλευση δεκαετίας. Στους αιώνες αυτούς οι ∆ρήριοι εµφανίζονται από τη µια πλευρά 

ως κληρονόµοι και συνεχιστές της µινωικής πολιτιστικής παράδοσης και από την άλλη 

πρωτοπόροι στη ναϊκή αρχιτεκτονική, τη µεταλλοτεχνία και τους θεσµούς.  

Από το 550 ως το 300 π.Χ. δεν υπάρχουν στοιχεία για την ιστορία της πόλης. 

Τον 3ο αιώνα π.Χ. η ∆ρήρος περνά σε νέα φάση της ιστορίας της, µε έντονη οικονοµική 

δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων (3ος-1ος αιώνας π.Χ.), που 

σηµατοδοτούνται από τις έντονες συγκρούσεις µεταξύ των πόλεων-κρατών της Κρήτης, 

εµφανίζεται ως πιστή σύµµαχος των Κνωσσίων. Γύρω στα µέσα του 3ου αιώνα π.Χ. 

συµµετέχει µε άλλες πόλεις κράτη της Κρήτης στη συνθήκη που συνάπτει η Κνωσός µε 

την ισχυρή Μίλητο της Μικράς Ασίας, για να ρυθµίσει θέµατα σχετικά µε το 

δουλεµπόριο. Όπως φαίνεται από το κείµενο του όρκου των νέων της πόλης, στα τέλη 

του 3ου αιώνα π.Χ. οι σχέσεις της µε τις γειτονικές πόλεις Λύττο και Μίλατο ήταν πολύ 

τεταµένες, ενώ και µέσα στην ίδια τη ∆ρήρο υπήρχαν πολιτικές διαµάχες. Την ίδια 

περίπου περίοδο αρκετοί ∆ρήριοι µε τους Μιλάτιους εγκαταστάθηκαν στη Μίλητο, 

αφού προηγουµένως η πόλη της Μικράς Ασίας ζήτησε σχετικό χρησµό από το µαντείο 

του Απόλλωνα.  

Τα περίφηµα σφυρήλατα αγαλµατίδια που έχουν ερµηνευτεί ως 

Απόλλων, Άρτεµις και Λητώ (βλέπε εικόνα) χρονολογούνται στον 8ο 

αιώνα π.Χ. και αποτελούν έργα πολυσήµαντα για την ιστορία της 

τέχνης. Η γυµνή ανδρική µορφή, ύψους 80cm παριστάνει κούρο µε τα 

χέρια απλωµένα προς τα εµπρός, να κρατούν ίσως κάποια σύµβολα. Οι 
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δυο ενδεδυµένες γυναικείες µορφές, ύψους 50cm η κάθε µία, παριστάνονται µε τα 

χέρια ενωµένα µε το σώµα. Είχαν πυρήνα από ξύλο πάνω στον οποίο προσαρµόζονταν 

τα πάµπολλα λεπτά χάλκινα ελάσµατα από τα οποία διαµορφώνονταν πρώτα χωριστά 

τα διάφορα µέλη µε σφυρηλάτηση και έπειτα συνηλούνταν µεταξύ τους. Βρίσκονται 

στο Μουσείο Ηρακλείου. Αλλά στη ∆ρήρο ήταν εγκατεστηµένοι και ξένοι, όπως 

φαίνεται από το προξενικό ψήφισµα που απέδιδε τιµές στον Ορέστη από την Άσπενδο 

της Παµφυλίας. Τελικά οι Λύττιοι οι άσπονδοι εχθροί της ∆ρήρου κατέλαβαν την πόλη 

στα τέλη του 3ου µε αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. και µάλιστα γιόρταζαν το γεγονός κάθε 

χρόνο µε επισηµότητα.  

Ο κατεξοχήν λατρευόµενος θεός της πόλης ήταν ο Απόλλων, ως ∆ελφίνιος και 

Πύθιος. Οι ∆ρύριοι λάτρευαν ακόµη και επικαλούνταν στους όρκους τους την Αθηνά 

Πολιούχο, που εικονίζονταν και στα νοµίσµατα της πόλης, το ∆ία ως Ταλλαίο και ως 

Αγοραίο, πολλούς άλλους θεούς του Ολύµπιου πανθέου, τη Λυτώ, τη Βοντόµαρτι, τον 

Ήλιο, ήρωες και ηρωίδες µεταξύ των οποίων το Φοίνικα και την Αµφιόνη, καθώς και 

προσωποποιηµένα στοιχεία της φύσης όπως τον Ουρανό και τη Γη. Από το ηµερολόγιο 

της αυτόνοµης αυτής πόλης είναι γνωστοί οι µήνες Αλιαίος που σχετίζεται προφανώς 

µε µια γιορτή αφιερωµένη στον ήλιο -Άλιο στη δωρική διάλεκτο- Υπερβώιος, που 

συνδέεται µε µια σηµαντική στην αρχαία Κρήτη γιορτή της νεότητας και Κοµνοκάριος 

(www.neapolinet.gr).  

Η µικρής έκτασης ανασκαφικές έρευνες που 

διεξήχθησαν στις αρχές του 20ου αιώνα από Έλληνες και 

Γάλλους αρχαιολόγους αποκάλυψαν ένα τµήµα της πόλης, η 

οποία είχε διπλή ακρόπολη και απλωνόταν σε άνδηρα (διπλανή 

εικόνα). Αναλήµµατα οικιών και δρόµων, τοίχοι κτιρίων, θύρες 

και δεξαµενές είναι παντού ορατά. Στο κέντρο του οικιστικού 

ιστού κυριαρχεί η Αγορά, το κέντρο δηλαδή των συνελεύσεων, αλλά και των 

συναλλαγών και των θρησκευτικών συναθροίσεων. Τη βόρεια πλευρά της ορίζει 

αναληµµατικός τοίχος, ενώ κατά µήκος της νότιας πλευράς της πλατείας σχηµατίζονται 

βαθµίδες όπου ίσως κάθονταν οι πολίτες κατά τη συνέλευση τους ή για να 

παρακολουθήσουν θρησκευτικά δρώµενα. Οι κορυφές των δύο λόφων περιβάλλονταν 

από οχυρωµατικό τείχος που χρονολογείται σε διάφορες περιόδους κατοίκησης της 

περιοχής.  
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Στην κορυφή σχεδόν του δυτικού λόφου εκεί όπου 

βρέθηκε η επιγραφή µε τον όρκο των νέων της πόλης, 

ανασκάφτηκε ένα κτίριο ίσως ναός ή “ανδρείον” (διπλανή 

εικόνα) απ’ όπου προέρχονται επίσης αρκετά κυρίως χάλκινα 

αντικείµενα µεταξύ των οποίων ξεχωρίζει τµήµα κράνους µε 

διακόσµηση λιονταριού. Η επιγραφή µε τον όρκο των εκατόν 

ογδόντα «αγελάων νέων» είναι ένα σηµαντικό κείµενο που 

χρονολογείται στα τέλη του 3ου ή στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. Οι νέοι ορκίζονταν, 

επικαλούµενοι στους θεούς, υπακοή στην πόλη τους –«τέλοµαι φιλιδρήριος»- πίστη 

στους συµµάχους Κνωσσίους και µίσος στους Λυττίους. Ακολουθούσαν ευχές για 

όσους έδιναν τον όρκο. Μέρος της τελετουργίας αποτελούσε η υποχρέωση να 

φυτεύσουν ένα ελαιόδεντρο και να το δείχνουν αφού αναπτυχθεί.  

Ένα απόσπασµα από το περιεχόµενο της επιγραφής η οποία βρίσκεται στο 

Μουσείο της Κωνσταντινούπολης είναι:  

«Μη µάν εγώ ποκα τοις λυτίοις καλώς φρονήσειν µήτε τέχνα µήτε µάχανα µήτε εν 

νυκτί µήτε πεδ αµέραν και σπεύσιω ότι κα δύναµαι κακόν τα πόλει τα των λυτίων», που 

µεταφράζεται: «Ορκίζοµαι να µην συµφιλιωθώ ποτέ µε τους Λυττίους, µα ποτέ και µε 

κανέναν απολύτως τρόπο και νύκτα και µέρα και να τους κάνω το µεγαλύτερο κακό που 

περνάει απ το χέρι µου».  

Επίσης άλλο αξιοσηµείωτο µέρος αποτελεί το: «Ει δε τάδε µη κατέχοιµι τους 

γεµοί θεούς τους ωµόσα εµανέας ηµέν πάντας τε και πάσας και κάκιστω όλεθρω 

εξολλυσθαι αυτός τε και χρηία τάµα και µήτε µοί γάν καρπόν φέρειν µήτε µοι γυναίκας 

τίκτειν κατά φύσιν µήτε κτήµατα», που µεταφράζεται: «Αν δεν κάνω όσα ορκίστηκα, να 

ξεσπάσει ο θυµός όλων των θεών απάνω µου και να καταστραφώ ολοσχερώς κι εγώ και 

τα υπάρχοντα µου. Να σπέρνω και να µη θερίζω κι οι γυναίκες µας και τα υποστατικά 

µας (ζώα µας) να πεθαίνουν στις γέννες τους» (Τσαγκαράκης, 1993). 

 

Κωστής Αδοσίδης: ∆ιοικητής Λασιθίου και Γενικός Κρήτης - Ο πρώτος χριστιανός 

Πασάς στη Κρήτη 

Ο Κωστάκης Αδοσίδης Πασάς όπως χαϊδευτικά τον αποκαλούσαν οι 

Νεαπολίτες, γεννήθηκε το έτος 1818 στην Κωνσταντινούπολη από Έλληνες γονείς που 

κατάγονταν από την Καισαρεία. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και τη Σύρο. 
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Έπειτα διορίστηκε καθηγητής της Τουρκικής στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Μετά 

εισήλθε στην Τουρκική ∆ιπλωµατία και από το 1846 µέχρι το 1854 ήταν σύµβουλος 

της Τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα. Το έτος 1856, µετέβη στο Παρίσι ως σύµβουλος 

της Στρατιωτικής Τουρκικής Αποστολής, στο Συνέδριο το οποίο συνέταξε τη συνθήκη 

ειρήνης µε τη νικηµένη Ρωσία στον Κριµαϊκό πόλεµο.  

Ακολούθως χρησιµοποιήθηκε από την Υψηλή Πύλη για την ειρήνευση το 1858 

της Κρήτης και του 1860 του Μαυροβούνιου και της Βοσνίας, πάντοτε στον 

∆ιπλωµατικό τοµέα. Την ίδια ειρηνευτική αποστολή ανέλαβε και το 1867 που 

συνοδεύοντας τον Μεγάλο Βεζύρη Ασλή Πασά στην Κρήτη, προσπάθησε να πετύχει 

συµφωνία µε τους επαναστάτες της Κρήτης. Σύµφωνα µε τον Οργανικό Νόµο του 

1868, οι επαρχίες Μεραµπέλλου, Σητείας, Ιεράπετρας, Λασιθίου και Βιάννου 

αποσπάστηκαν από την Κεντρική ∆ιοίκηση Ηρακλείου και αποτέλεσαν άλλο νοµό, µε 

πρωτεύουσα την Νεάπολη η οποία ονοµάζονταν µέχρι τότε Καινούργιο Χωριό. Πρώτος 

∆ιοικητής Πασάς του Νέου Νοµού, διορίστηκε ο Φιλέλληνας, δραστήριος και 

δηµιουργικός Κωστής Αδοσίδης Πασάς που εγκαταστάθηκε εκεί οικογενειακώς.  

Αµέσως, θέλοντας η πρωτεύουσα του να γίνει η τέταρτη πόλη της Κρήτης, 

ξεκίνησε τα απαραίτητα έργα έχοντας τη βοήθεια και κατανόηση του συνόλου του 

πληθυσµού της κωµόπολης. Μαζί µε τα έργα που προηγουµένως αναφέρθηκαν έγιναν 

και άλλα πολλά. Κτίστηκαν βρύσες σε κεντρικά σηµεία µε άφθονο νερό που 

µεταφέρθηκε από τις κατάφυτες, και µε πολλές πηγές, πλαγιές του βουνού Καβαλλαρά.  

Ο Αδοσίδης στόλισε την κεντρική µεγάλη πλατεία µε δύο θαυµάσιους 

δηµοτικούς κήπους και µε ένα εξάγωνο σιντριβάνι, εξαιρετικής τέχνης και οµορφιάς 

στο οποίο εντοιχίστηκαν δεξιά και αριστερά της πρόσοψης, δύο επιγραφές, η µία στην 

Τουρκική και η άλλη στην Ελληνική. Το θαυµάσιο αυτό έργο κατεδαφίστηκε όπως 

προαναφέρθηκε, για άγνωστο λόγο από τον επόµενο ∆ιοικητή Αξελό Πασά και στη 

θέση του έχτισε στη γωνία της εισόδου των δυο δηµοτικών κήπων ένα άλλο σιντριβάνι, 

µεγάλο µέν, αλλά πολύ κατώτερης αρχιτεκτονικής µορφής, Τετράγωνο µε θόλο, µε δυο 

γούρνες και δυο βρύσες (µουσουλούκια) µπρούτζινα και µεγάλα και σ’ αυτό εντοίχισε 

τις επιγραφές που είχαν αφαιρεθεί από το εξάγωνο σιντριβάνι. Αλλά κι αυτό 

κατεδαφίστηκε το 1960, άγνωστο για ποιο λόγο.  

Παράθεση του κείµενου της µιας επιγραφής αναφέρει (Τσαγκαράκης, 1993):  

«Πίνετ’ εµεύ, νίζεσθ’ υδρεύσθ’  
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 Ούτι µεγαίρω µεµνησθ’ αλλ’ έµπης 

 Και Θεόν ευλογέειν.  

 Κείνος γάρ ύδωρ ίησιν,  

εγώ δ’υµίν καταλείβω.   

Αέναος Κείνος, νώι δ’απορέοµεν αωο.» 

Ο καθηγητής Φιλοσοφικής Θεοχάρης ∆ετοράκης, κορυφαίος του τόπου 

µετέφρασε (Τσαγκαράκης, 1993): 

«Πίνετε από µένα, νίπτεσθε,  

Παίρνετε νερό, δεν φθονώ,  

Αλλ’ όµως να θυµάστε να 

Ευλογείτε τον Θεό.  

Εκείνος στέλνει το νερό,  

εγώ σας δροσίζω.  

Εκείνος είναι αιώνιος, εµείς είµαστε φθαρτοί.» Έτος 1870 

 

Αλέξανδρος ο Ε’ ο Κρητικός Πάπας - µονή Φραρώ 

Ο Αλέξανδρος, κατά κόσµο Πέτρος Φίλαργος, 

γεννήθηκε το 1324 κατά τον Αχιλλέα Κύρου και το 

1329 κατά την Μαρία Πυτικάκη, στο συνοικισµό Καρές 

της Νεάπολης Λασιθίου.Ο Καρές στην «Απάνω 

Γειτονιά» υπήρχε από τους πρώτους χρόνους της 

Βενετοκρατίας και διέθετε νερόµυλους κινούµενους από 

το νερό της πηγής Βιγλί. Τον οικισµό κατέστρεψαν οι Βενετοί κατά την Επανάσταση 

των Ψαροµηλίγκων, όπως αναφέρει ο Ερρίκος ∆άντολος στο λήµµα Νεάπολις της 

Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας ∆ρανδράκη – Πυρσού. Αλλά είναι πιθανό να ερηµώθηκε ο 

οικισµός αυτός από την επιδηµία που µάστιζε την περιοχή.  

Ο Αλέξανδρος ήταν γιός µυλωθρού, πτωχότατος. 

Η φοβερή φτώχια του επιδεινώθηκε όταν από το λοιµό 

της εποχής εκείνης πέθαναν οι γονείς του. Από 

φιλανθρωπία και οίκτο, τον παρέλαβε κάποιος 

Φραγκισκανός µοναχός µιας, κοντινής στην περιοχή, 

µονής των Καθολικών, του Αγίου Αντωνίου, της οποίας τα ερείπια σώζονται µέχρι 
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σήµερα. Η τοποθεσία αυτή ονοµάζεται σήµερα Φραγκοκλησιά. Οι µοναχοί της µονής 

τον έστειλαν στη µεγάλη σχολή των Φραγκισκανών της Candia. Οι καθηγητές του 

λόγω της φιλοµάθειας και της ευφυΐας του, αποφάσισαν να τον βοηθήσουν στέλνοντας 

τον στο Πανεπιστήµιο στην Πάδοβα της Ιταλίας.  

Από τα αρχεία του Πανεπιστηµίου, προκύπτει ότι ο Πέτρος Φίλαργος ήταν εκεί 

το 1357. Το επόµενο έτος πήγε στο Πανεπιστήµιο της Βολώνιας όπου και πάλι φοίτησε. 

Μεταξύ των ετών 1370 και 1375 ο Πέτρος Φίλαργος πήγε στο Παρίσι όπου είχε φτάσει 

η φήµη του και τιµήθηκε µε το βαθµό του καθηγητού της Θεολογίας του 

Πανεπιστηµίου. Το 1402 ανακηρύσσεται Αρχιεπίσκοπος Μιλάνου. Ο Φίλαργος µετέβη 

πάλι στη Ρώµη όπου ο νέος πάπας εκτίµησε αµέσως την εξαιρετική ικανότητα και 

σοφία του Κρητικού Κληρικού, τον ανακήρυξε Καρδινάλιο και τον κράτησε κοντά του 

ως πολύτιµο συνεργάτη και σύµβουλο του. Από την εποχή εκείνη αρχίζει µια νέα 

περίοδος στη ζωή του όπου το έµβληµα του, ο ανατέλλων ήλιος, αρχίζει να γίνεται 

γνωστότερο στον καθολικό κόσµο.  

Το 1409 στην Πίζα συγκροτήθηκε µεγάλη καθολική σύνοδος που αποφάσισε να 

καθαιρέσει δυο πάπες και εκδήλωσε επιθυµία αναθεωρήσεως της παπικής εξουσίας 

έτσι ώστε να της δώσει λιγότερο µοναρχικό χαρακτήρα. Μετά την καθαίρεση των δύο 

παπών, Ρώµης και Αβινιόν, η καθολική σύναξη της Πίζας εξέλεξε σχεδόν οµοφώνως 

ως νέο πάπα τον Πέτρο Φίλαργο, ο οποίος και έλαβε το όνοµα Αλέξανδρος ο Ε’.  

Ο Πάπας Αλέξανδρος ο Ε’ δεν λησµόνησε ποτέ την µακρινή πατρίδα του 

Κρητικού µοναχού Πέτρου Φίλαργου. Με κάθε τρόπο εκδήλωνε ως Καρδινάλιος, 

Αρχιεπίσκοπος και Πάπας την αγάπη του προς την Κρήτη και ιδίως προς τη µονή 

Φραγκισκανών του Ηρακλείου, η οποία χάρη στη δική του προστασία αναδείχθηκε ως 

η πιο λαµπρή της πόλης. Έστειλε στη µονή πλούσια δώρα, κατασκεύασε ωραία 

µαρµάρινη πύλη, στην οποία φαίνεται το οικόσηµο του, του Ανατέλλοντος Ηλίου, και 

έχτισε ένα λαµπρό παρεκκλήσι. Η πύλη αυτή είναι εντοιχισµένη σήµερα στην είσοδο 

του δικαστικού µεγάρου Ηρακλείου (Τσαγκαράκης, 1993).  

 

Ιστορικές ιερές µονές της Νεάπολης 

Ιστορικές ιερές µονές της Νεάπολης αποτελούν ο Άγιος Ιωάννης στην Κριτσά, 

η Ιερά Μονή Κρεµαστών (Εικόνα 6), η Μονή Αγίας Τριάδας Αρετίου στο Καρύδι και η 

Μονή Βιγλιώτισσας στη Βουλισµένη (Εικόνα 7). 
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Εικόνα 6. Αριστερά ο Άγιος Ιωάννης στην Κριτσά και δεξιά η Ιερά Μονή Κρεµαστών (crete.tournet.gr;  
www.neapolis-kritis.gr ). 
 

  
Εικόνα 7. Αριστερά η Μονή Αγίας Τριάδας Αρετίου στο Καρύδι και δεξιά η Μονή Βιγλιώτισσας στη 
Βουλισµένη (www.impeh.gr; lasithitour.bpis.teicrete.gr). 
 

6.1.2 Οικισµοί και µετόχια της Νεάπολης 

Ο ∆ήµος Νεάπολης χαρακτηρίζεται οικιστικά από ένα σχετικά µεγάλο αριθµό 

χωριών και µετοχιών, πολλά από τα οποία ιδρύθηκαν για την αγροτική εκµετάλλευση 

των διαδοχικών µικρών κοιλάδων. Σήµερα, πολλά από αυτά είναι σχεδόν έρηµα και ο 

επισκέπτης έχει την αίσθηση, ότι ο χρόνος σταµάτησε σε κάποια εποχή του περασµένου 

αιώνα. Κατοικηµένα ή όχι, οι οικισµοί και τα µετόχια, αποτελούν ανοιχτά µουσεία µιας 

πολιτισµικής κληρονοµιάς ανεκτίµητης αξίας, που τόσο οι επισκέπτες όσο οι ίδιοι οι 

κάτοικοι του ∆ήµου Νεάπολης οφείλουν να σεβαστούν. Ο ∆ήµος Νεάπολης έχει 6765 

κατοίκους σε 10 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και η πόλη 2767 κατοίκους.  

Το Καινούριο Χωριό, όπως λεγόταν στα χρόνια της ενετοκρατίας η Νεάπολη, 

αναφέρεται από το 1577 ως ο 2ος σε πληθυσµό οικισµός της επαρχίας Μεραµπέλλου, 

µετά την Κριτσά. Ο αρχικός όµως οικισµός υπήρχε τουλάχιστον από την Β’ Βυζαντινή 

περίοδο κοντά στην πηγή Βιγλί στα σύνορα µε την Βουλισµένη. Το όνοµα Νεάπολη 

δόθηκε το 1868 από τον Χριστιανό διοικητή, Αδοσίδη Κωστή Πασά, ο οποίος µετέφερε 
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εκεί την έδρα της Τουρκικής διοίκησης από το Καστέλι Φουρνής. Είναι η περίοδος 

άνθησης της πόλης. Τότε έγιναν πολλά δηµόσια έργα και χτίστηκαν όµορφα κτίρια που 

ακόµη και σήµερα αποτελούν στολίδι της. ∆ιακρίνουµε τρείς χαρακτηριστικούς τύπους 

οικιών: τα όµορφα νεοκλασικά µε υπέροχα µπαλκόνια και κατάφυτους κήπους, τα λιτά 

πετρόκτιστα σπίτια χτισµένα µε το σκληρό γκρίζο ασβεστόλιθο του Μεραµπέλλου και 

τα τσιµεντένια της δεκαετίας του ’60 και ’70.  

Η ανάπτυξη του Αγίου Νικολάου αλλά και της Χερσονήσου και των Μαλίων 

αποδυνάµωσαν οικιστικά και οικονοµικά την πόλη τις προηγούµενες δεκαετίες, κάτι 

που αντιστρέφεται τα τελευταία χρόνια αφού η ευκολία των µετακινήσεων έχει 

κρατήσει πολλούς κατοίκους στον τόπο καταγωγής τους. Εξάλλου η Νεάπολη 

προσφέρει την ηρεµία, την αρχοντιά και εν τέλει την ποιότητα ζωής, που δύσκολα θα 

απολαύσει ο κάτοικος άλλων, πιο αστικοποιηµένων ή τουριστικών πόλεων. Στην 

κεντρική πλατεία ξεχωρίζει µε την επιβλητικότητα του ο Καθεδρικός Ναός της 

Μεγάλης Παναγίας (Εικόνα 8), ο οποίος µαγνητίζει αµέσως το βλέµµα του επισκέπτη 

προκαλώντας του δέος και ψυχική ανάταση.  

 

 
Εικόνα 8.   Η Μητρόπολη Μεγάλης Παναγίας στη Νεάπολη (www.impeh.gr). 

 

Η πόλη διαθέτει Αστυνοµικό τµήµα, Νοσοκοµείο, Κ.Α.Π.Η., Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών, ∆ικαστήρια, Τράπεζες, Παιδούπολη (οικοτροφείο), εξαιρετικά 

ενδιαφέρον Λαογραφικό Μουσείο µε πλούσιες συλλογές, Αρχαιολογική συλλογή, την 

Ηλιάκειο ∆ηµοτική βιβλιοθήκη, αλλά και ένα πολύ δραστήριο Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επίσης, στη Νεάπολη εδρεύει η Μητρόπολη Πέτρας 

και Χερσονήσου, η οποία προσφέρει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο στις εκτεταµένες 

κτιριακές της εγκαταστάσεις. 
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι πολλές αµυγδαλιές που έντυναν 

τις πλαγιές της περιοχής και έδιναν οµορφιά αλλά και υλικό για συνταγές γλυκών, 

καθώς και εργασία σε πολλούς Νεαπολίτες και κατοίκους των γύρω χωριών. Στην 

ντόπια κουζίνα το αµύγδαλο είχε σχεδόν καθηµερινή χρήση. Συνόδευε πάντα την 

τσικουδιά στα τραταρίσµατα και τα κεράσµατα, ενώ στα αµυγδαλωτά, στους 

κουραµπιέδες, στη µουσταλευριά, το αµύγδαλο ήταν απαραίτητο. Στο Μεραµπέλο 

όµως η πιο χαρακτηριστική χρήση της αµυγδαλόψιχας ήταν στην παρασκευή της 

σουµάδας, παραδοσιακού, µυρωδάτου και τονωτικού ποτού, χωρίς συντηρητικά και 

ανθρακικό, που προσφερόταν στα σπίτια και στα καφενεία της περιοχής, είτε ως 

αναψυκτικό είτε ως ζεστό ρόφηµα. ∆εν µπορούσε να γίνει γάµος χωρίς την προσφορά 

αυτού του ποτού. «Άντε και στις σουµάδες σου» εύχονταν στους απάντρευτους. 

Ο ∆ήµος Νεάπολης έχει 6765 κατοίκους σε 10 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και η 

πόλη 2767 κατοίκους. Οι οικισµοί του ∆ήµου Νεάπολης και τα κύρια µετόχια είναι τα 

εξής: 

� Οικισµοί του ∆ιαµερίσµατος της Νεάπολης είναι: ο Αδάβαστος, η Αµυγδαλιά, ο 

∆ίλακκος και η Αγία Σοφία, ο Κουδουµάλος, και οι Κουρούνες (οικισµός 

ανατολικά της Νεαπόλεως, στο δρόµο για Νοφαλιά και Κουδουµάλο). Οι 

Κουρούνες είχαν 104 κατοίκους κατά την απογραφή του 1981 και 66 το 2001. Ο 

οικισµός δηµιουργήθηκε από την συνένωση κοντινών µετοχιών. Σε απόσταση 

500m νότια του χωριού δεσπόζουν δυο επιβλητικοί 

ανεµόµυλοι, (εικόνα) ενώ 800m ανατολικά σώζεται 

ακόµα ένας σε εξαιρετική κατάσταση. Το 

σηµαντικότερο περιβαλλοντικό στοιχείο είναι ένας 

υγρότοπος 2,5 στρ. που βρίσκεται στο νότιο άκρο του 

χωριού και που τους ανοιξιάτικους µήνες προσελκύει πλήθος µεταναστευτικών και 

µη πουλιών αποτελώντας µια όαση δροσιάς στο κατά τα άλλα ξηρό και άνυδρο 

περιβάλλον). Άλλοι οικισµοί του διαµερίσµατος της Νεάπολης είναι: η 

Μακρυγέννησα, ο Νοφαλιάς, ο Πατσόπουλος, τα Περάµπελα, οι Περονίδες, ο 

Πέτρος, ο Ρωµανός, ο Σούβλος, ο Φινοκαλιάς και η Λιθοµάνδρα.  

� Οικισµοί του ∆ιαµερίσµατος Αγίου Αντωνίου: Άγιος Αντώνιος, Αµυγδαλόλακκος, 

Ανώγεια, Κουνάλι, Τσαµπί.  

� Οικισµοί του ∆ιαµερίσµατος Βουλισµένης: Βουλισµένη, Ξερολίµνη. 
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� Οικισµοί του ∆ιαµερίσµατος Βρυσών: Βρύσες, ∆ράσι. Οι Βρύσεςς βρίσκονται στο 

δρόµο για το οροπέδιο Λασιθίου νοτιοανατολικά της Νεάπολης. Το χωριό είναι 

χτισµένο στη βορειοανατολική πλαγιά της Καβαλλαράς. Τα περισσότερα σπίτια 

είναι πετρόκτιστα και σχεδόν όλα έχουν πανοραµική θέα της Νεάπολης. Είχε 315 

κατοίκους κατά την απογραφή του 2001. Λίγο µετά το τέλος του χωριού βρίσκεται 

το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία µε ακόµα πιο πανοραµική θέα, αφού φαίνονται 

ακόµα και τα βουνά του Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και µέρος της κοιλάδας του 

∆ρασίου. Όλη η πλαγιά στην οποία είναι κτισµένος ο οικισµός, διατηρεί πλούσια 

µακία βλάστηση και αποτελεί την ανατολική κατάληξη του ορεινού όγκου της 

Σελένας. Στην περιοχή του Προφήτη Ηλία διενεργούνται αρχαιολογικές έρευνες 

που έχουν αναδείξει και δεύτερο υστεροµινωικό οικισµό, εκτός από τη ∆ρήρο). 

� ∆ηµοτικό διαµέρισµα Καρυδίου: Καρύδι.  

� ∆ηµοτικό διαµέρισµα Καστελίου Φουρνής: Καστέλι.  

� ∆ηµοτικό διαµέρισµα Λατσίδας: Λατσίδα, Αγόροι, Ζούρβα. Η Λατσίδα 

(αναφέρεται ήδη από το 1305 σε έγγραφο του P. Pizolo) βρίσκεται στο δυτικό 

άκρο της λεκάνης του Μεραµπέλλου και είχε 279 κατοίκους κατά την απογραφή 

του 2001.  

� ∆ηµοτικό διαµέρισµα Νικηθιανού: Νικηθιανός, 

Πλατυπόδι. Ο Νικηθιανός βρίσκεται ανατολικά της 

Νεάπολης. Κατά την απογραφή του 2001 είχε 88 

κατοίκους. Στο βορειότερο άκρο του οικισµού, 

εφαπτόµενα στην εθνική οδό, σώζονται τα ερείπια 

δεκαπέντε ανεµόµυλων, (εικόνα) που εκµεταλλεύονταν την αιολική ενέργεια για 

να αλέσουν την άλλοτε πλούσια παραγωγή σιτηρών του κάµπου της Νεάπολης. 

Σήµερα κυριαρχεί η καλλιέργεια της ελιάς. 

� ∆ηµοτικό διαµέρισµα Φουρνής: Φουρνή Επάνω και Κάτω, ∆οριές. Η Κάτω 

Φουρνή λεγόταν και Αµπραµοχώρι από τη µεγάλη βενετοκρητική οικογένεια των 

Αµπράµων, που κατοικούσαν τότε εκεί. Αναφέρεται ως Αµπραµοχώρι από το 

1577.  

� ∆ηµοτικό διαµέρισµα Χουµεριάκου: Χουµεριάκος,  Άγιος Κωνσταντίνος. Ο 

Χουµεριάκος (βρίσκεται 3Km νοτιοανατολικά της Νεάπολης και είχε 273 

κατοίκους στην απογραφή του 2001. Κατά την περίοδο της ενετοκρατίας, ήταν ο 
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αµέσως µεγαλύτερος οικισµός της περιοχής µετά την Νεάπολη. Σώζονται µέχρι 

σήµερα δύο ναοί του 16ου αιώνα: ο ναός των Αγίων Νικολάου και Ιωάννου και ο 

ναός της Αγίας Τριάδας. Ο οικισµός αναφέρεται ως Commeriaco το 1700 από τον 

περιηγητή Joseph Pittn de Tournefort. O Άγιος Κωνσταντίνος (Παρακαλούρι) 

είναι ένας µικρός οικισµός που σήµερα δεν έχει µόνιµους κατοίκους. Βρίσκεται 

στο δρόµο προς τα Μέσα και Έξω Λακώνια, που καταλήγει στον Άγιο Νικόλαο. 

Τα σπίτια βρίσκονται κατά µήκος µιας στροφής του δρόµου, κρύβοντας έτσι τη 

µικρή και καταπράσινη κοιλάδα µε τον εποχικό υγρότοπο, εκτάσεως 7 στρ., που 

βρίσκεται βορειοανατολικά του οικισµού. Ο επισκέπτης βρισκόµενος στις όχθες 

της λίµνης, χάνει πραγµατικά την αίσθηση του προσανατολισµού, περικυκλωµένος 

από την πλούσια βλάστηση και την εντυπωσιακή 

ορνιθοπανίδα. Στο βόρειο άκρο του οικισµού 

βρίσκεται το εκκλησάκι των Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης (εικόνα) µε εξαιρετικές τοιχογραφίες 

που δυστυχώς δε σώζονται στο σύνολο τους 

(Παραγκαµιάν και Νικολουδάκης, 2007). 

 

6.2 Οικολογικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης 

6.2.1 Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής 

Η γεωλογική δοµή της περιοχής είναι απλή σε σχέση µε άλλες περιοχές της 

Κρήτης. Υπάρχει απόλυτη σχεδόν κυριαρχία των ανθρακικών πετρωµάτων. Όσο και αν 

φαίνεται περίεργο τα πετρώµατα αυτά είναι ιζηµατογενή βιογενούς προέλευσης. 

∆ηµιουργήθηκαν δηλαδή µε τη συσσώρευση των ανόργανων υπολειµµάτων (όστρακα, 

σκελετοί) θαλάσσιων οργανισµών που ζούσαν και πέθαιναν πριν πολλές δεκάδες 

εκατοµµύρια χρόνια στην Τηθύ, ένα πανάρχαιο ωκεανό που υπήρχε µεταξύ της 

Ευρασίας και της Αφρικής πολύ πριν εµφανιστεί ο Ελλαδικός χώρος. Σε γενικές 

γραµµές υπάρχουν δυο τύποι ανθρακικών πετρωµάτων που αντιστοιχούν σε δύο 

γεωτεκτονικές, όπως λέγονται, ενότητες: των πλακωδών ασβεστόλιθων και της 

Τρίπολης.  

Ολόκληρη η περιοχή βόρεια και βορειοανατολικά της Νεάπολης µέχρι τη 

θάλασσα, αποτελείται από πλακώδεις ασβεστόλιθους. Πρόκειται για πετρώµατα που 

σχηµατίστηκαν πριν από 250-300 εκατοµµύρια χρόνια και στη συνέχεια 
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µεταµορφώθηκαν, δηλαδή διαλύθηκαν και ανακρυσταλλώθηκαν µέσα στη θάλασσα σε 

συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας, σχηµατίζοντας τα σηµερινά µάρµαρα µε τη 

χαρακτηριστική κρυσταλλική δοµή. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί είναι στρωµατοποιηµένοι 

και τα στρώµατα (πλάκες) έχουν πάχος συνήθως 10-40cm ενώ συχνά ανάµεσα τους 

υπάρχουν ενστρώσεις πυριτόλιθων που επίσης προέρχονται από σκελετικά στοιχεία 

θαλάσσιων οργανισµών (πρωτόζωα, σπόγγοι, κ.α.). Οι πυριτόλιθοι αυτοί εξορύσσονταν 

συστηµατικά στο παρελθόν (και σε µικρότερο βαθµό σήµερα σε περιοχές κοντά στην 

Ελούντα) για τη δηµιουργία και εµπορία ακονιών. Έχει υπολογιστεί ότι το πάχος των 

πλακωδών ασβεστόλιθων στην Κρήτη ξεπερνά τα 3Km. 

Στο νότιο τµήµα του ∆ήµου Νεάπολης, στους πρόποδες δηλαδή των 

Λασιθιώτικων βουνών, υπάρχουν κυρίως µαζώδεις ασβεστόλιθοι και δολοµίτες που 

ανήκουν στη γεωτεκτονική ενότητα της Τρίπολης και δηµιουργήθηκαν πριν από 150 

έως 60 εκατοµµύρια χρόνια. Εδώ τα πετρώµατα αυτά έχουν πάχος που δεν υπερβαίνει 

τα 350m. Αντίθετα µε τους πλακώδεις ασβεστόλιθους, δεν έχουν κρυσταλλική δοµή, 

κατακερµατίζονται σχετικά εύκολα και διαβρώνονται εντονότερα από το νερό της 

βροχής κι έτσι το ανάγλυφο είναι ανώµαλο και τραχύ.  

Ανάµεσα στις δυο ανθρακικές ενότητες παρεµβάλλονται σχιστολιθικά και 

φυλλιτικά πετρώµατα της ενότητας των Φυλλιτών-χαλαζιτών. Τα πετρώµατα αυτά 

σχηµατίστηκαν πριν 300-200 εκατοµµύρια χρόνια και εµφανίζονται επιφανειακά στον 

κάµπο της Νεάπολης αλλά και νοτιότερα πριν το οροπέδιο του Καθαρού. Επειδή είναι 

αδιαπέραστα από το νερό, διαβρώνονται πολύ αργά, οµοιόµορφα και επιφανειακά και 

έτσι το ανάγλυφο τους είναι οµαλό. Τα δύο ανώτερα καλύµµατα (Φυλλίτες και 

Χαλαζίτες- Τρίπολη) έχουν αποσαθρωθεί και εξαφανιστεί πλήρως βόρεια και 

βορειοανατολικά της Νεάπολης όπου υπάρχουν σχεδόν αποκλειστικά οι πλακώδεις 

ασβεστόλιθοι. Τρία µικρής έκτασης υπολείµµατα ασβεστόλιθων της ενότητας της 

Τρίπολης υπάρχουν στις βόρειες ακτές: στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος ανατολικά της 

παραλίας Μιλάτου και ανατολικά και δυτικά του ακρωτηρίου ∆ρεπάνι. 

Στις βόρειες ακτές υπάρχουν πετρώµατα πολύ πιο πρόσφατα που έχουν 

δηµιουργηθεί είτε από τη συγκόλληση των συσσωρευµένων ακανόνιστων θραυσµάτων 

του ασβεστολιθικού πετρώµατος των απότοµων πλαγιών (λατυποπαγή), είτε από τη 

συγκόλληση των συσσωρευµένων αποστρογγυλεµένων πετρών, που αποθέτουν οι 

χείµαρροι στις εκβολές τους (κροκαλοπαγή). Τα πάχη αυτών των πετρωµάτων είναι 
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από λίγα µέτρα ως λίγες δεκάδες µέτρα. Σε αρκετά σηµεία της βόρειας ακτογραµµής το 

κύµα της θάλασσας έχει αποκαλύψει τη στρωµατογραφία τους που αντιστοιχεί σε 

διαφορετικές εντάσεις της διάβρωσης ως αποτέλεσµα των κλιµατικών αλλαγών που 

συνέβησαν στη διάρκεια του Πλειστοκαίνου και κυρίως τα τελευταία ένα εκατοµµύρια 

χρόνια. Εκεί δε που αποκαλύπτονται τα µητρικά πετρώµατα (πλακώδεις ασβεστόλιθοι) 

είναι ορατά τα σηµάδια των αλλαγών της στάθµης της θάλασσας κατά τις τελευταίες 

δεκάδες χιλιάδες χρόνια καθώς διακρίνονται ορίζοντες µε τρύπες που είχαν διανοίξει 

θαλάσσια ελασµατοβράγχια (οι λιθοφάγοι) όταν η στάθµη βρισκόταν 2 έως 30m 

ψηλότερα απ’ ότι είναι σήµερα.  

Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί από το Τµήµα Κρήτης της 

Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας 43 σπήλαια, οπωσδήποτε όµως ο πραγµατικός 

τους αριθµός είναι µεγαλύτερος. Από αυτά έχουν εξερευνηθεί τα 12 χωρίς να 

εντοπιστεί κάποιο πραγµατικά µεγάλου µεγέθους ή µε ανεπτυγµένο διάκοσµο. Παρόλα 

αυτά δίνουν µια ενδιαφέρουσα εικόνα για το υπόγειο περιβάλλον της περιοχής. Τα 

βάραθρα Κανή Λατσίδα (βάθος 25m) και Λατσίδα Ξερολίµνης (βάθος 15m) 

φιλοξενούν ενδηµικά είδη σπηλαιόβιων ασπόνδυλων. Ακόµα δυο στη βόρεια 

ακτογραµµή έχουν απολιθώµατα σπονδυλωτών. Το σπήλαιο του Αγίου Ανδρέα βόρεια 

του Φινοκαλιά είναι ένας από τους οµορφότερους σπηλαιώδεις ναούς της Κρήτης 

(Παραγκαµιάν και Νικολουδάκης, 2007). 

 

6.2.2 Κλίµα και βλάστηση της περιοχής 

Τρείς είναι οι κύριοι παράγοντες που έχουν καθορίσει τη βλάστηση της 

περιοχής: το κλίµα, η έντονη βόσκηση και ο άνθρωπος. Τα είδη που συνιστούν τη 

βλάστηση της Νεάπολης, όπως και στο µεγαλύτερο τµήµα της Κρήτης είναι εξαιρετικά 

ανθεκτικά στην ξηρασία καθώς έχει προσαρµοστεί ο βιολογικός τους κύκλος και τα 

µορφολογικά τους χαρακτηριστικά στο µεσογειακό κλίµα (θερµά και ξηρά καλοκαίρια 

– ψυχροί και υγροί χειµώνες).  

Παρατηρώντας κανείς πρόχειρα το τοπίο θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι οι 

εκτεταµένοι θαµνότοποι της περιοχής είναι αποτέλεσµα της βόσκησης από πρόβατα και 

κατσίκια. Αν και σε µεγάλο βαθµό σωστή η εκτίµηση αυτή, δεν ερµηνεύει απόλυτα την 

ύπαρξη και τη σύνθεση της βλάστησης, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η 

υπερβόσκηση δεν είναι κάτι ξένο στην περιοχή.  
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Αρκετά είδη µεγάλων φυτοφάγων ζώων έβοσκαν στην περιοχή επί εκατοντάδες 

χρόνια και µάλιστα ελλείψει θηρευτών οι πληθυσµοί τους ήταν οι µέγιστοι δυνατοί, µε 

κύριο περιοριστικό παράγοντα τη διαθεσιµότητα της τροφής. Η βλάστηση εποµένως 

εάν δεν ήταν ήδη προσαρµοσµένη στην υπερβόσκηση θα είχε εξαφανιστεί πλήρως από 

τα αιγοπρόβατα, κάτι που έχει συµβεί σε αρκετά ωκεάνια νησιά στα οποία δεν υπήρχαν 

φυτοφάγα ζώα πριν τα εισάγει ο άνθρωπος. Τα τελευταία τουλάχιστον 8000 χρόνια, ο 

άνθρωπος στην προσπάθεια του να επιβιώσει και να αναπτυχθεί επέδρασε τόσο έντονα 

σε αυτό που ορίζεται ως “φυσικό περιβάλλον” ώστε η φυσιογνωµία του είναι σε πολύ 

µεγάλο ποσοστό ανθρωπογενής.  

Τους τελευταίους αιώνες αυτή η φυσιογνωµία είναι ίσως εντονότερη από ποτέ. 

Σχεδόν όλη η περιοχή ήταν εκχερσωµένη, διαµορφωµένη και καλλιεργούνταν τόσο για 

τις ανθρώπινες ανάγκες όσο και για ζωοτροφές. ∆εκάδες µικροί οικισµοί και 

µοναστήρια, απειράριθµες αναβαθµίδες (πεζούλες), πολλά χιλιόµετρα πετρόχτιστων 

διαχωριστικών τοιχίων (τράφοι) και ένα εκτεταµένο δίκτυο καλντεριµιών 

διαµερισµατοποιούσαν έντονα την περιοχή. Η χρήση της φωτιάς για την αναβλάστηση 

των θάµνων ήταν συστηµατική δραστηριότητα στις περιοχές που εξασκούνταν η 

κτηνοτροφία. Τις τελευταίες δεκαετίες όµως υπάρχει µια δραµατική κάµψη του 

ανθρώπινου πληθυσµού στην ύπαιθρο. Οι περισσότερες καλλιέργειες εγκαταλείφθηκαν, 

τα οικόσιτα ζώα σχεδόν δεν υπάρχουν πλέον, η βόσκηση µειώθηκε και φαίνεται ότι 

αρχίζει µια νέα περίοδος για το «φυσικό περιβάλλον» της περιοχής. Φυτά που είχαν 

περιοριστεί στο παρελθόν σε απόκρηµνες πλαγιές βουνών επανεποικίζουν πλέον το 

χώρο. Οι θαµνότοποι εξαπλώνονται µε σχετικά ταχείς ρυθµούς και τοπικά η µακία 

βλάστηση αποκτά δενδρώδη µορφή. Ακόµα και οι φυλλοβόλες δρύες αναβλαστάνουν 

στο νότιο τµήµα του ∆ήµου.  

Στην περιοχή οι βροχοπτώσεις κυµαίνονται κατά µέσο όρο από 1200mm στις 

νότιες περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο, έως 400mm στα βόρεια παράλια, ενώ η 

θερµοκρασία φτάνει µερικούς βαθµούς κάτω του µηδενός το χειµώνα και ξεπερνά 

αρκετές φορές τους 38οC το καλοκαίρι. Σε γενικές γραµµές ένας ετήσιος κύκλος ξεκινά 

τον Οκτώβριο µε τις πρώτες σποραδικές και συχνά κατακλυσµιαίες βροχές που 

πληθαίνουν προς τα τέλη του Νοεµβρίου και κορυφώνονται τον Ιανουάριο. Την 

περίοδο αυτή όλη η περιοχή πρασινίζει καθώς τα φυτά ανταποκρίνονται σχεδόν 

αµέσως. Τα ξυλώδη αείφυλλα είδη (δέντρα και θάµνοι) ρίχνουν τα µικρά τους φύλλα 
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που τους εξασφάλιζαν µικρή απώλεια νερού το καλοκαίρι και εκπτύσσουν µεγαλύτερα. 

Τα ετήσια φυτά φυτρώνουν κατά εκατοµµύρια από τα σπέρµατα στο έδαφος και τα 

βολβώδη είδη αναπτύσσουν τα νέα φύλλα τους. Την Άνοιξη οι βροχές ελαττώνονται 

σταδιακά και σταµατούν σχεδόν εντελώς τον Απρίλιο ή το Μάιο. Οι νότιοι-ανατολικοί 

άνεµοι που φυσούν αυτή την περίοδο φέρνουν από τη µακρινή Σαχάρα της Αλγερίας 

και της Λιβύης µεγάλες σχετικά ποσότητες σκόνης που αποτίθεται στην περιοχή µε τις 

τελευταίες βροχές και το χιόνι στα βουνά αποκτά ένα χαρακτηριστικό χρώµα ώχρας. 

Τις φωτεινές ηµέρες της Άνοιξης όλη η περιοχή σφύζει από ζωή ιδιαίτερα τον Απρίλιο.  

Τα ρυάκια και οι εποχικοί υγρότοποι έχουν αρκετό νερό για να υποστηρίξουν 

την ανάπτυξη των υδρόβιων και ηµιυδρόβιων φυτικών οργανισµών που θα 

πυροδοτήσουν την παραπέρα ανάπτυξη της ζωής καθώς αποτελούν την βάση της 

τροφικής αλυσίδας για πολλά υδρόβια ζώα. Σφύζοντας από ζωή οι εποχικοί υγρότοποι 

υποδέχονται αυτή την περίοδο τα µεταναστευτικά πουλιά τα οποία έρχονται από την 

Αφρική για να ξεκουραστούν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Βορρά.  

Τον Ιούνιο κατά κανόνα οι βροχοπτώσεις σταµατούν και η θερµοκρασία αρχίζει 

να ανεβαίνει. Την εποχή αυτή δοκιµάζονται σκληρά όλες οι προσαρµογές που 

απέκτησαν τα ιθαγενή φυτά και ζώα από τότε που βρέθηκαν στην περιοχή. Τα γεώφυτα 

µπαίνουν στο θερινό τους λήθαργο ενώ τα ετήσια φυτά πεθαίνουν αφήνοντας τα 

σπέρµατα τους στο έδαφος για να βλαστήσουν τον επόµενο χειµώνα.  

Ο Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι πιο δύσκολοι µήνες καθώς οι θερµοκρασίες 

είναι υψηλές και υπάρχει ξηρασία. Ο Σεπτέµβριος ζεστός, συνήθως απάνεµος και µε 

ελάχιστες βροχές είναι ο µήνας κατά τον οποίο η φύση προετοιµάζεται για ένα ακόµη 

ετήσιο κύκλο. Στις σελίδες 81-82 δίνονται πίνακες (1 και 2) που αναλύουν τα 

µετεωρολογικά δεδοµένα.  

∆ύο είναι οι κυρίαρχοι τύποι βλάστησης που απαντούν στα όρια του ∆ήµου 

Νεάπολης: η φρυγανική και µακία. Και οι δύο τύποι αποτελούνται από θαµνώδη είδη 

φυτών αλλά τα είδη της µακίας µπορούν να αναπτυχθούν σε µεγάλα δέντρα 

δηµιουργώντας ακόµα και πραγµατικά δάση. Επίσης µοιράζονται κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά που αποτελούν είτε προσαρµογές στο µεσογειακό κλίµα, είτε στην 

υπερβόσκηση. Η φρυγανική βλάστηση συναντάται σε φτωχότερα εδάφη και/ή σε 

ξηρότερες περιοχές απ’ ότι η µακία, στις µεσογειακές περιοχές. Η βροχόπτωση στα 

φρύγανα υπερβαίνει τα 275mm. Στα φρυγανικά φυτά το ριζικό σύστηµα δεν είναι 
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ανεπτυγµένο, όπως στα φυτά της µακίας και δεν φτάνει πάνω από ένα µέτρο βάθος. 

Πρόκειται για χαµηλή θαµνώδη βλάστηση, πολλά είδη της οποίας έχουν ισχυρά αιθέρια 

έλαια, όπως για παράδειγµα το θυµάρι, το θρούµπι, η λεβάντα, το δεντρολίβανο, το 

φασκόµηλο κλπ. Χαρακτηριστικό επίσης για τα φρύγανα είναι κάποια ακανθώδη φυτά 

ορισµένα από τα οποία είναι η αστοιβίδα, η γαλαστοιβίδα, ο ασπάλαθος και το 

αχινοπόδιο. Όπως για τη µακία έτσι και για τα φρύγανα οι ευνοϊκότερες συνθήκες είναι 

η Άνοιξη και το Φθινόπωρο.  

Σχεδόν όλα τα φυτά των κατηγοριών αυτών παρουσιάζουν εποχικό διµορφισµό 

στα φύλλα και στους βλαστούς τους, ώστε το καλοκαίρι να έχουν µικρότερα φύλλα και 

να χάνουν λιγότερο νερό µε τη διαπνοή. Στην ακραία εκδήλωση αυτού του φαινοµένου 

κάποια είδη δεν έχουν καθόλου φύλλα κατά την ξηρή περίοδο, όπως η δενδροειδής 

γαλατσίδα. Επίσης χαρακτηριστικά της φρυγανικής βλάστησης είναι πολλά βολβώδη 

φυτά, τα οποία έχουν εξελιχθεί ώστε να περνούν τη δυσχερή ξερή περίοδο στην αδρανή 

µορφή του βολβού. Παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας αποτελούν οι ασφόδελοι και 

οι σκυλοκρεµµύδες. 

Οι σπόροι των φρυγάνων έχουν προσαρµοστεί ώστε να βλαστάνουν µόνο το 

φθινόπωρο, τότε που η υπάρχουσα διαθεσιµότητα νερού, δίνει στα αρτίβλαστα (τα 

πολύ νεαρά φυτάρια) πιθανότητες επιβίωσης και έχουν χρόνο έξι ως οκτώ µηνών για να 

αναπτύξουν ριζικό σύστηµα και να αποθηκεύσουν θρεπτικές ουσίες έως ότου χρειαστεί 

να αντιµετωπίσουν το πρώτο τους τραχύ καλοκαίρι.  

Στη διάπλαση των φρυγάνων, βοηθούν πολλά έντοµα-επικονιαστές. Αυτόν τον 

ρόλο τον επιφορτίζονται κυρίως τα Υµενόπτερα, δηλαδή µέλισσες και συγγενή έντοµα, 

αλλά χρησιµεύουν επίσης, ανάλογα και µε το φυτικό είδος ∆ίπτερα, Λεπιδόπτερα και 

Κολεόπτερα, που θεωρείται ότι έχουν αλληλεπιδράσεις, µέσω συνεξέλιξης, µε τα φυτά 

των περιοχών αυτών.   

Τα φρύγανα είναι ο κοινότερος τύπος βλάστησης στην περιοχή. Συνίστανται 

από χαµηλούς και συνήθως αραιούς θάµνους οι οποίοι έχουν κατά κανόνα µικρά 

φύλλα, είναι συχνά χνουδωτοί και κατά περίπτωση έχουν αγκαθωτούς βλαστούς. Στις 

παράκτιες περιοχές των βόρειων ορίων του ∆ήµου αλλά και εσωτερικά, στα πλέον ξηρά 

µέρη, τα φρύγανα έχουν την τυπικότερη µορφή τους. Το σχήµα των θάµνων είναι 

χαρακτηριστικά ηµισφαιρικό, σχήµα που παίρνουν τα φυτά για να ελαχιστοποιήσουν 

την επιφάνεια τους.  
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Τυπικά φυτικά είδη αυτής της βλάστησης είναι η Αστοιβή (Sacropoterium 

spinosum), ο Θύµος (Thymus capitatus), η Γαλαστοιβή (Euphorbia acanthothamnos), η 

Αγκαραθιά (Phlomis lanata), οι Λαδανιές (Cistus spp.), το Φασκόµηλο (Salvia 

fruticosa), το Αµάραντο (Helichrysum siculum), ο Ασπάλαθος (Callicotome villosa), το 

Αχινοπόδι (Genista acanthoclada) κ.α.  

Σε µια πρώτη µατιά τα φρύγανα φαίνονται φτωχά οικοσυστήµατα αλλά αυτό 

δεν είναι πραγµατικότητα. Η ποικιλία φυτών και ζώων που συναντά κανείς στα 

φρύγανα είναι µεγαλύτερη από όλα σχεδόν τα οικοσυστήµατα της Κρήτης. Ανάµεσα 

στους πολυετείς ξυλώδεις θάµνους των φρυγάνων αναπτύσσονται πάρα πολλά είδη 

ετήσιων φυτών αλλά και αρκετά ποώδη βολβόφυτα, µε συνηθέστερα τον Ασφόδελο 

(Asphodelus aestivus), την Ασκελετούρα (Charybdis maritima) και πολλά είδη 

αρχιδεοειδών. Στην περιοχή επικρατούν οι λιγότερο τυπικές µορφές φρυγάνων όσον 

αφορά τη µορφολογία των θάµνων, αλλά µε λίγο πολύ την ίδια χλωριδική σύνθεση.  

Όλες οι εγκαταλελειµµένες καλλιέργειες αλλά και οι υποβαθµισµένοι πρινώνες 

έχουν εποικιστεί από αυτά τα φυτά και συνυπάρχουν µαζί µε σποραδικής εξάπλωσης 

φυτών µακίας (πρινάρια, αγριελιές, κ.α.). Η τυπική µακία βλάστηση µε πυκνά και ψηλά 

φυτά αείφυλλων πλατύφυλλων και απουσία ποωδών φυτών στον υποόροφο είναι 

περιορισµένη σε µικρές εκτάσεις στα νότια κυρίως της επικρατείας του δήµου. Γενικά 

στη µακία βλάστηση της περιοχής κυριαρχούν οι θαµνώδεις µορφές του πριναριού 

(Πρίνοι Quercus coccifea). Υποβαθµισµένη µακκία µε θαµνώδεις µορφές πριναριών 

και αγριελιών (Olea Europea var. oleaster) και σπανιότερα Σχίνων (Pistacia lentiscus) 

και Χαρουπιών (Ceratonia siliqua) συνυπάρχει πάντα µε την φρυγανική βλάστηση στο 

µεγαλύτερο µέρος της περιοχής. Στις συγκεκριµένες όµως περιοχές όπως ανατολικά της 

Μονής Κρεµαστών, περιµετρικά της κοιλάδας του ∆ρασίου, στο λόφο της ∆ρήρου, 

µεταξύ Περονίδων και Αδραβάστου, η µακία βλάστηση ανακάµπτει και αναπτύσσεται.  

Παντού σχεδόν ο επισκέπτης µπορεί να παρατηρήσει µια από τις πιο 

εντυπωσιακές προσαρµογές της αγριελιάς και κυρίως του πουρναριού που τους 

επέτρεψαν να επιβιώσουν στην υπερβόσκηση χιλιάδων ετών. Σε αυτά τα φυτά οι νεαροί 

βλαστοί ξεραίνονται στην άκρη τους όταν βοσκηθούν και µετατρέπονται σε αιχµηρά 

αγκάθια. Αµέσως µετά την αποκοπή της άκρης αναπτύσσονται 2 ή 3 νέοι βλαστοί από 

τους οφθαλµούς που υπάρχουν λίγο χαµηλότερα. Το Κατσοπρίνι, όπως λέγεται στην 

Κρήτη το υπερβοσκηµένο πουρνάρι, αναπτύσσεται αργά για πολλές δεκαετίες µέχρις 
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ότου να είναι αρκετά υψηλό για να ξεφύγει ένα κλαδί το οποίο δεν µπορεί να βοσκηθεί. 

Τότε µόνο το φυτό αναπτύσσεται σε δέντρο.  

Η υγρόφιλη, και ακόµη περισσότερο, η υδρόβια βλάστηση είναι πολύ 

περιορισµένη σε τµήµατα ρυακιών (πλατάνια, καλάµια) και σε εποχικά λιµνίδια. Ο 

τελευταίος τύπος υγροτόπου έχει πολύ µεγάλη σηµασία και αξία για την περιοχή όπου 

εντοπίζονται εποχιακά λιµνίδια ή εποχιακά µεσογειακά τέλµατα, όπως λέγονται.  

Χαρακτηριστικά είδη φυτών που απαντούν σ’ αυτούς είναι τα ψαθιά, τα 

βούρλα, οι ποταµογετόνες, οι ρανούνκουλοι αλλά και το µικρότερο αγγειόσπερµο του 

κόσµου (το µελισσόχορτο Lemna minor). Οι σηµαντικότεροι υγρότοποι και µε έκταση 

0,5–7 στρέµµατα βρίσκονται: στον Άγιο Κωνσταντίνο, ανατολικά του Καστελίου, 

µεταξύ Καστελίου και Φουρνής, στις Κουρούνες, νότια από το Σύρµεσο και νότια και 

βόρεια από τις ∆οριές. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και οι δεκάδες µεγάλων 

διαστάσεων στέρνες που υπάρχουν στην περιοχή (Παραγκαµιάν και Νικολουδάκης, 

2007). 

 

6.2.2.1 Χλωρίδα της περιοχής  

Ένα στα δυο φυτά της Ελλάδας εξαπλώνονται µόνο στη Μεσόγειο και πουθενά 

αλλού στον κόσµο. Πολλές περιοχές έχουν µεγάλη ποικιλία φυτών, όµως η Κρήτη µε 

1735 ιθαγενών ειδών αποτελεί ένα πραγµατικό βοτανικό παράδεισο. Παράλληλα είναι 

το νησί της Μεσογείου µε τον µεγαλύτερο αριθµό ενδηµικών φυτών (πάνω από 200 

ενδηµικά είδη και υποείδη). Η χλωρίδα της Κρήτης είναι εξαιρετικά φτωχή σε δασικά 

είδη. Αντίθετα, είναι πάρα πολλά τα µικρού µεγέθους είδη, ετήσια ή πολυετή, µε 

προσαρµογές για την αποφυγή, αντίσταση ή ανάκαµψη από τη βόσκηση.  

Ο άνθρωπος έχει εισάγει κατά λάθος ή σκόπιµα πολλά είδη φυτών, ελάχιστα 

όµως έχουν προσαρµοστεί στο περιβάλλον και έτσι δεν αναπαράγονται από µόνα τους. 

Εξαίρεση αποτελούν η φραγκοσυκιά και ιδιαίτερα η οξαλίδα, η οποία έφτασε πριν από 

ένα περίπου αιώνα από την Νότια Αφρική, πιθανά µε χώµα µέσα στο οποίο υπήρχαν οι 

βολβοί του, και σήµερα είναι πλέον συστατικό της χλωρίδας όλων σχεδόν των 

οικοσυστηµάτων της Κρήτης. 

Η χλωρίδα στην περιοχή της Νεάπολης είναι τυπική αυτής των µέσων και 

χαµηλών υψοµέτρων. Ακόµα υπάρχουν πολλά ετήσια που αν και εδώδιµα 

προστατεύονται από τη βόσκηση µε πολύ αιχµηρά αγκάθια. Τυπικές περιπτώσεις είναι 
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η Κενταουρέα (Centaurea idaea) και τα Γαϊδουράγκαθα (Silybum marianum, 

Onopordum bracteatum, Notobasis syriaca, κ.α.). Ένα ακόµα χαρακτηριστικό της 

Κρητικής χλωρίδας είναι η παρουσία πολλών αρωµατικών φυτών. Μερικά από αυτά 

είναι η Φασκοµηλιά (Salvia fruticosa), η Ρίγανη (Origanum onites) και το Θυµάρι 

(Coridothymus capitatus).  

Μερικά φυτά δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στους 

τοίχους και τα δάπεδα των ερειπωµένων κτιρίων της 

περιοχής. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι τα περδικούλια, οι 

τσουκνίδες και οι συκιές, όµως υπάρχουν και πολλά 

χασµόφυτα. Τουλάχιστον το 8% των φυτικών ειδών της 

περιοχής είναι ενδηµικά της Κρήτης και το ποσοστό 

ανεβαίνει κατακόρυφα όσο αφορά τη χλωρίδα των 

απόκρηµνων πλαγιών. Μερικά είναι εντυπωσιακά και εύκολα 

αναγνωρίσιµα όπως το Πετροµάρουλο (Petromarula pinnata) 

στη διπλανή φωτογραφία και οι Καµπανούλες (Campanula spp.).  

Κάποια ενδηµικά της περιοχής είναι τα εξής: το κίτρινο 

Μελισσάκι (Orphrys cressa, διπλανή φωτογραφία), το Μελισσάκι 

(Orphrys heldreichi), το Orphrys holoserica, ο Μανδαγόρας 

(Mandagora officinarum), η τετράστικτη Ορχιδέα (Orchis 

quatripunctata), κ.α. (Παραγκαµιάν και Νικολουδάκης, 2007). 

 

6.2.2.2 Μετεωρολογικά στοιχεία Νεάπολης 

Παρακάτω δίνονται πίνακες µετεωρολογικών δεδοµένων της περιοχής της 

Νεάπολης που αφορούν στοιχεία θερµοκρασίας και βροχοπτώσεων.  

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1, η ετήσια µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας αέρα κατά 

την περίοδο 2000-2006 κυµαίνεται από 16,54 - 17,83οC, µε τιµές µέγιστης και 

ελάχιστης θερµοκρασίας αέρα από 27,33 - 29,83οC και 5,08 -6,92οC αντίστοιχα. 

Επίσης, ψυχρότεροι µήνες κατά την περίοδο αυτή είναι ο Ιανουάριος, ο ∆εκέµβριος και 

ο Φεβρουάριος, ενώ θερµότεροι µήνες είναι ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέµβριος. 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 2, κατά την περίοδο 2000-2006, το ετήσιο ύψος των 

βροχοπτώσεων κυµάνθηκε µεταξύ  699,3 και 950,3mm, ενώ παρατηρείται ότι κατά το 

µήνα Ιούλιο δεν έβρεξε καθόλου. 
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Πίνακας 1. Θερµοκρασία αέρα (οC) (∆ήµος Νεάπολης, 2009). 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Μέσος 
όρος 

Μέσος 
όρος/ 
µήνα 

Ιαν.  
19 19 17 22 18 20 17 18,86 

9 
-1 1 -1 3 -2 -3 -3 -0,86 

Φεβ.  
18 22 22 15 28 28 18 21,57 

9,93 
-1 -3 -2 1 -2 -3 -2 -1,71 

Μάρτ.  
19 33 27 20 25 24 18 23,71 

11,43 
-3 3 -1 -1 -2 -2 0 -0,86 

Απρίλ.  
28 29 25 26 27 28 25 26,86 

14,14 
4 0 4 -1 0 2 1 1,43 

Μάης 
30 36 28 31 29 33 30 31 

19,64 
9 7 9 8 4 11 10 8,29 

Ιούν.  
33 35 35 35 35 38 36 35,29 

23,29 
12 11 10 12 12 11 11 11,29 

Ιούλ.  
41 38 37 36 33 38 37 37,14 

27,36 
19 12 18 17 23 17 17 17,57 

Αύγ.  
34 38 40 38 32 35 37 36,29 

26,07 
15 15 16 17 19 14 15 15,86 

Σεπτ.  
36 36 32 37 36 34 35 35,14 

24,29 
10 14 13 15 14 14 14 13,43 

Οκτ.  
31 28 28 35 32 28 29 30,14 

18,29 
4 9 5 9 9 4 5 6,43 

Νοέµ.  
28 25 24 28 28 24 25 26 

13,93 
1 2 3 4 4 -2 1 1,86 

∆εκ.  
20 19 20 19 20 22 21 20,14 

9,57 
-2 -1 0 -1 -1 -2 0 -1 

Μέσος  
Όρος 
Έτους 

28,08 29,83 27,92 28,5 28,58 29,33 27,33 Max  

5,58 5,83 6,17 6,92 6,5 5,08 5,75 Min  

16,83 17,83 17,04 17,71 17,54 17,21 16,54 ΜΕΣΗ  
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Πίνακας 2. Ύψος βροχόπτωσης (mm) (∆ήµος Νεάπολης, 2009). 

 
 

6.3 Υπάρχουσα κατάσταση του υπό µελέτη χώρου 

Ο δηµοτικός κήπος βρίσκεται στην πλατεία της Νεάπολης, καταλαµβάνοντας το 

µεγαλύτερο ποσοστό της, και αποτελεί πέρασµα προς το ∆ηµαρχείο και το ∆ικαστικό 

Μέγαρο. Επίσης είναι χώρος παιχνιδιού για παιδιά και τόπος διεξαγωγής µικρών 

πολιτιστικών εκδηλώσεων καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.  

Η υπάρχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από µεγάλους χώρους χλοοτάπητα σε 

κακή κατάσταση λόγω ελλιπούς συντήρησης και µεγάλους πλακόστρωτους διαδρόµους 

και πλατείες, µε χαµηλής αισθητικής αξίας πλάκες πεζοδροµίου, χωρίς καµία 

λειτουργικότητα. Τα δένδρα που κυριαρχούν στο χώρο είναι πεύκα, λεύκες, 

κυπαρίσσια, ευκάλυπτοι, φοίνικες κανάριοι, άναρχα κατανεµηµένα στο χώρο και σε 

πολύ ακατάλληλες κοντινές αποστάσεις, πολλά από τα οποία κουβαλούν πολλά έτη 

ζωής. Αν ληφθεί υπόψη και η πολύ σπάνια συντήρησή τους, το γεγονός αυτό έχει ως 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 
ΜΗΝΑ 

Ιαν.  265,3 157,5 244,5 85 326,7 232,2 130 205,89 

Φεβ.  114 218,6 75,3 247,8 76,2 89,5 164,5 140,84 

Μάρτ.  56,7 5 62,9 183,9 28,7 45,5 69,1 64,54 

Απρίλ.  15,5 46,3 51,5 84 18,2 49,2 58,3 46,14 

Μάης 20,3 42,6 - 25,6 18,3 38,5 - 20,76 

Ιούν.  - 3 - - - - - 0,43 

Ιούλ.  - - - - - - - 0,00 

Αύγ.  - - 38 - - - - 5,43 

Σεπτ.  - - 46 - - 2,5 9,3 8,26 

Οκτ.  20,3 7 45,4 - 41,3 41,5 312,8 66,90 

Νοέµ.  103,5 154,6 82,5 49,4 176,7 119,5 144,7 118,70 

∆εκ.  122,6 325,5 141,2 274,6 69,2 80,9 4,3 145,47 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΟΥΣ 

718,2 960,1 787,3 950,3 755,3 699,3 893 
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αποτέλεσµα να δηµιουργούν διάφορα προβλήµατα µε τις ρίζες και τα κλαδιά τους. Τα 

κλαδιά των δέντρων συναντούν τα ηλεκτροφόρα καλώδια της ∆ΕΗ και µαζί µε τις ρίζες 

τους εµποδίζουν τη διάβαση των πεζών στα πεζοδρόµια και δηµιουργούν ένα συνολικά 

µη αποδεκτό, αισθητικά και λειτουργικά, αποτέλεσµα. Άλλα φυτικά είδη που υπάρχουν 

στον κήπο, είναι η Αγγελική, ο Ράµνος, ο Ιβίσκος, η Ροδιά, ο Πλάτανος, η Πικροδάφνη. 

Όπως είναι ορατό, τα είδη και η ποσότητα των φυτών είναι ελάχιστα και η κατανοµή 

τους στο χώρο άναρχη τοποθετηµένα δηµιουργώντας µάζες που αποπροσανατολίζουν 

το µάτι του περιπατητή. Ένα άλλο σηµαντικό ελάττωµα του κήπου, είναι ότι τα 

συγκεκριµένα φυτικά είδη και κυρίως ο χλοοτάπητας συνεργούν στην υπερσπατάληση 

νερού.  

Ο κήπος διαθέτει δύο παιδότοπους στρωµένους µε χαλίκι, στον ένα µάλιστα 

έχουν φυτευτεί και φυτικά είδη δηλητηριώδη, όπως είναι η Πικροδάφνη. Επίσης 

υπάρχει ένα εστιατόριο και µία καφετέρια σε παλιοµοδίτικο στιλ, ενώ στο χώρο 

υπάρχουν διάσπαρτα αγάλµατα και παγκάκια. Αν εξαιρεθεί η καφετέρια και το 

εστιατόριο, ο κήπος υστερεί σηµαντικά σε χώρους ανάπαυσης, αφού δεν διαθέτει 

καθιστικά σε ήρεµες γωνιές, παρά µόνο ελάχιστα παγκάκια.  

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η περιήγηση στον υπάρχοντα κήπο της 

Νεάπολης δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τον κάτοικο ή τον επισκέπτη, παρά ένα 

γρήγορο πέρασµα ή µία στάση για µια ολιγόωρη πολιτιστική εκδήλωση. Ο κήπος της 

Νεάπολης επιλέχθηκε για ανάπλαση µε σκοπό να γίνει πιο λειτουργικός, µε 

περισσότερα περάσµατα, χώρους χαλάρωσης και είδη φυτών. Παρακάτω παραθέτονται 

φωτογραφίες (Εικόνες 9-17) για την καλύτερη κατανόηση όσων αναφέρθηκαν και το 

σχέδιο της υπάρχουσας κατάστασης (Εικόνα 18). 

 

 
Εικόνα 9. Ευρύτερος χώρος της πλατείας. ∆εξιά διακρίνεται ο χώρος των δικαστηρίων, της εφορίας και 
του δήµου (www.google.com/earth). 
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Εικόνα 10. Η καφετέρια και ο διάδροµος µπροστά από αυτήν. 

 

  
Εικόνα 11. Χώρος δίπλα στην καφετέρια και παιδότοπος. 

 

  
Εικόνα 12. ∆ιάδροµος και εστιατόριο. 

 

  
Εικόνα 13. Αριστερά κεντρικό σηµείο του κήπου καλυµµένο µε χλοοτάπητα και δεξιά θέα προς την 
πλατεία της Νεάπολης. 
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Εικόνα 14. Αριστερά δρόµος στη βόρεια πλευρά του κήπου, δίπλα στο Ναό της Μεγάλης Παναγίας και 
δεξιά ο κεντρικός διάδροµος του κήπου στον οποίο δεσπόζει το άγαλµα του Βενιζέλου. 
 

  
Εικόνα 15. Παιδότοπος και έργο τέχνης αριστερά από τον κεντρικό διάδροµο. 

 

  
Εικόνα 16. Πλακόστρωτη περιοχή στη βόρεια πλευρά του κήπου. 

 

 
Εικόνα 17. Αποθήκη και ο δρόµος δίπλα στο ∆ηµαρχείο και στο ∆ικαστήριο. 
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Εικόνα 18. Σχέδιο υπάρχουσας κατάστασης. 
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6.3.1 Έδαφος δηµοτικού κήπου 
Κατά την επίσκεψη στον δηµοτικό κήπο Νεάπολης, έγινε δειγµατοληψία 

εδάφους από διάφορα σηµεία του οικοπέδου και το δείγµα στάλθηκε για ανάλυση στο 

εργαστήριο εδαφολογίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηρακλείου 

Κρήτης. 

 

6.3.1.1 Μηχανική σύσταση του εδάφους 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης µε την µέθοδο Βουγιούκου έδειξαν ότι το 

ποσοστό της άµµου βρέθηκε 54,16%, της ιλύος 24% και της αργίλου 21,84%. Από 

αυτά τα ποσοστά συµπεραίνεται ότι το έδαφος είναι αµµοαργιλοπηλώδες. Εδάφη στα 

οποία η περιεκτικότητα της άµµου είναι σε υψηλό ποσοστό, όπως στο συγκεκριµένο 

έδαφος  χαρακτηρίζονται ως ελαφριά και καλλιεργούνται εύκολα. Επίσης αερίζονται 

καλά και θερµαίνονται εύκολα. Ωστόσο, η παραγωγή τους είναι µειωµένη, αφού 

αδυνατεί να συγκρατήσει νερό και θρεπτικά στοιχεία σε ικανοποιητικά ποσοστά για τα 

φυτά (Σινάνης Κ. 2003). 

 

6.3.1.2 Χηµική σύσταση του εδάφους 

Οι εργαστηριακές αναλύσεις έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: 

� Ολικό Ανθρακικό Ασβέστιο: Το CaCO3  του δείγµατος είναι της τάξης των 16,56%, 

ποσοστό που κρίνεται πολύ ικανοποιητικό και το έδαφος δε χρειάζεται βελτίωση, 

αν ληφθεί υπόψη ότι τα περισσότερα εδάφη στην Κρήτη έχουν ποσοστό CaCO3 70-

80%. 

� Οργανική Ουσία: Η οργανική ουσία στο δείγµα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα είναι 

της τάξεως του 1,51%. Το ποσοστό κρίνεται ικανοποιητικό, αφού το σύνηθες 

ποσοστό των Ελληνικών εδαφών σε οργανική ουσία είναι 1-2,5%.  

� pH: Το pH µετρήθηκε 7,6. Όπως είναι γνωστό εδάφη µε pH>7 χαρακτηρίζονται ως 

αλκαλικής αντίδρασης. Εδάφη µε pH>7,5 παρουσιάζουν προβλήµατα σε ότι αφορά 

την ανάπτυξη των φυτών λόγω της επίδρασης που ασκείται στην αφοµοίωση των 

θρεπτικών στοιχείων. Το ιδανικότερο ποσοστό για την ανάπτυξη των φυτών σε pH 

είναι 6,0-6,5, όµως τα φυτά στην πλειοψηφία τους µπορούν να αναπτύσσονται σε 

εύρος µεταξύ 5,5-8,4. Για τη µείωση του pH χρησιµοποιούνται πηγές θείου, ενώ για 

την αύξηση του πηγές ασβεστίου, εποµένως στο χώρο µελέτης θα χρειαστεί 

επέµβαση µε θείο για τη διόρθωση του εδαφικού pH. 
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6.3.2 Νερό του δηµοτικού κήπου  

Εκτός από την ανάλυση του εδάφους έγινε και ανάλυση δείγµατος νερού, κατά 

την οποία µετρήθηκε το pH και η αγωγιµότητα (EC) του. 

 

6.3.2.1 Ηλεκτρική αγωγιµότητα του νερού άρδευσης του δηµοτικού κήπου Νεάπολης 

1. Η αλατότητα του νερού εκφράζεται σε miliquivalents (meq/l) ή milligrams/L 

(mgr/L) ή parts per million (ppm) ή ως ηλεκτρική αγωγιµότητα (EC) σε µmhos/cm 

στους 25οC. Με βάση την τιµή της ηλεκτρικής αγωγιµότητας και ανάλογα µε το 

έδαφος και την αντοχή των φυτών στα άλατα, το νερό άρδευσης ταξινοµείται σε 5 

κατηγορίες καταλληλότητας: 

2. Κατηγορία C1: Νερό χαµηλής αλατότητας, κατάλληλο για όλα τα εδάφη και τα 

φυτά. Χαρακτηρίζεται από ηλεκτρική αγωγιµότητα EC<250µmhos/cm στους 25οC.  

3. Κατηγορία C2: Νερό µέτριας αλατότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µέτρια 

έκπλυση και για καλλιέργειες µέτρια ανθεκτικές στα άλατα. Η ηλεκτρική του 

αγωγιµότητα κυµαίνεται µεταξύ 250-750µmhos/cm ή 250-500ppm.  

4. Κατηγορία C3: Νερό µέσης αλατότητας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί εφόσον 

εξασφαλίζεται επαρκής έκπλυση και για καλλιέργειες µέτρια ανθεκτικές στα άλατα. 

Η ηλεκτρική του αγωγιµότητα κυµαίνεται µεταξύ 750 και 2250µmhos/cm ή 500-

1500ppm 

5. Κατηγορία C4: Νερό υψηλής αλατότητας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εδάφη 

πολύ διαπερατά µε επαρκή έκπλυση και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στα άλατα.  

6. Κατηγορία C5: Νερό υψηλής αλατότητας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

περιστασιακά και κάτω από ειδικές και αυστηρές ελεγχόµενες συνθήκες. Αυτά τα 

εδάφη πρέπει να είναι πολύ διαπερατά µε πολύ καλή έκπλυση και στράγγιση και σε 

καλλιέργειες πολύ ανθεκτικές στα άλατα. Η ηλεκτρική του αγωγιµότητα είναι 

µεταξύ 4000-6000µmhos/cm ή 2500-4000ppm (Καλύβα – Τωµαδάκη 2003). 

Η ηλεκτρική αγωγιµότητα στο συγκεκριµένο δείγµα τοποθετεί το νερό στη 

τρίτη κατηγορία (µέτρια αλατότητα), αφού η µέτρηση είναι 835µmhos/cm. Λόγω της 

όχι και τόσο καλής ποιότητας του νερού άρδευσης προτείνεται η άρδευση από πηγές 

µε νερό άριστης ποιότητας ή η βελτίωσή του µε ανάµιξή του µε νερό άριστης 

ποιότητας από άλλες πηγές ή η επεξεργασία του µε ειδικό εξοπλισµό αφαλάτωσης, 

προκειµένου να θεωρηθεί κατάλληλο για την άρδευση του φυτικού υλικού. 
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6.3.2.2 pH του νερού άρδευσης του δηµοτικού κήπου Νεάπολης 

Το νερό άρδευσης πρέπει να έχει ένα εύρος pH µεταξύ 6,5 – 8,4 

(http://www.envifriendly.tuc.gr/gr/docs/valitsaki/4_fusikoxhmika_xarakthristika.pdf). 

Το pH σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών αναλύσεων βρέθηκε 7,06 

εποµένως κρίνεται κατάλληλο για άρδευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

ΠΡΟΤΑΣΗ 

7.1 Γενικά στοιχεία 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η δηµιουργία ενός 

λειτουργικού κήπου µεσογειακού χαρακτήρα µε ιστορικές αναφορές και πολλά είδη 

φυτών µε λίγες απαιτήσεις σε νερό µέτριας αλατότητας, καθώς επίσης και η δηµιουργία 

ήρεµων χώρων ανάπαυσης και καθιστικών για χαλάρωση και αναψυχή, συνδεδεµένων 

µεταξύ τους µε καλαίσθητα µονοπάτια για περίπατο.  

Σχεδιαστικά στην πρόταση ανάπλασης κύριο στοιχείο αποτελεί η γεωµετρία, όχι 

όµως η αυστηρή γεωµετρία, µε, ως επί το πλείστον, οριζόντιους και κάθετους 

διαδρόµους διακίνησης. Η γεωµετρία του χώρου απαλύνεται από την ύπαρξη 

ελικοειδών διαδρόµων διακίνησης. Στο χώρο προτείνεται η ύπαρξη 7 σηµείων εισόδων-

εξόδων προς και από τον κήπο, µε οριζόντια και κάθετη χάραξη. Στην πρόταση 

ανάπλασης υπάρχουν τρεις οριζόντιοι και τέσσερεις κάθετοι άξονες, καθώς επίσης και 

τρία ελικοειδή µονοπάτια  Μάλιστα, στον κεντρικό διάδροµο που διασχίζει οριζόντια 

το χώρο προτείνεται η κατασκευή δυο αψίδων στα σηµεία εισόδου-εξόδου.  

Κεντρικά κατασκευαστικά στοιχεία του χώρου αποτελούν ο ανεµόµυλος, ο 

οποίος θα έχει πολλαπλές χρήσεις (λαογραφικό µουσείο, εκθεσιακός χώρος, χώρος 

διάφορων ηµερίδων και περιορισµένης έκτασης εκδηλώσεων), η λίµνη, το σιντριβάνι, 

ένας ασφαλής παιδότοπος και τα τέσσερα ποικίλου µεγέθους κιόσκια. Σηµαντικό ρόλο 

στη διαµόρφωση του πάρκου παίζουν και οι πλακοστρώσεις, οι οποίες χρησιµεύουν για 

την ασφαλή παραµονή και διακίνηση των επισκεπτών στους διάφορους χώρους του 

κήπου.  

Για την κάλυψη των σκληρών επιφανειών προτείνεται η χρήση διάφορων ειδών 

πλακόστρωσης (ακανόνιστες πλάκες στους διαδρόµους διακίνησης, ακανόνιστες 

φυσικές πέτρες για τα ελικοειδή µονοπάτια, βοτσαλωτό πλακόστρωτο στον 

περιβάλλοντα χώρο του ανεµόµυλου και στην µικρή πλατεία µε το σιντριβάνι µε 

εξαίρεση ένα κυκλικό πλακόστρωτο µε κυβόλιθους γύρω από αυτό, διακοσµητικό 

τούβλο στη µεγάλη πλατεία και ξύλινο πάτωµα µπροστά από το χώρο εστιατορίου και 

καφετέριας). Για την ασφαλή παραµονή των παιδιών στον παιδότοπο προτείνεται η 

κάλυψη του εδάφους µε φυσικό φλοιό πεύκου. Για τη φύτευση των χώρων πρασίνου 
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χρησιµοποιήθηκαν διάφορα είδη φυτών µε ιδιαίτερη ιστορική και καλλωπιστική αξία 

(δέντρα, θάµνοι, αναρριχώµενα, αρωµατικά και φυτά εδαφοκάλυψης). 

 

7.2 Περιγραφή πρότασης 

Ξεκινώντας την περιήγηση στο χώρο ο επισκέπτης από την µοναδική κάθετη 

είσοδο βόρεια του κήπου, διασχίζει ένα κάθετο διάδροµο πλάτους 2m, ο οποίος 

δηµιουργεί δυο ανεξάρτητες περιοχές. Στα αριστερά βρίσκεται ένα βοτσαλωτό 

πλακόστρωτο στο οποίο έχει χτιστεί ένας πετρόκτιστος ανεµόµυλος. Στα εξωτερικά 

όρια του πλακόστρωτου αυτού και του δρόµου έχουν φυτευτεί Ελαίαγνοι, ενώ στα 

εσωτερικά όρια του φύονται Μυρτιές και Αµυγδαλιές. Στα όρια του χώρου φύτευσης 

και του διαδρόµου υπάρχουν Μυρτιές και Βαλωτές. Στη νότια πλευρά και κατά µήκος 

του οριζόντιου διαδρόµου έχουν φυτευτεί Πυράκανθοι. Μέσα στην εδαφοκάλυψη 

υπάρχουν 2 πέργκολες µε τραπεζοκαθίσµατα που αριστερά και δεξιά τους φυτεύτηκαν 

Φλόµοι. Ο υπόλοιπος χώρος είναι καλυµµένος µε Phyla nodiflora. Ο προτεινόµενος 

ηλεκτροφωτισµός για αυτό τον χώρο είναι ο εξής: ψηλά φωτιστικά σώµατα υψηλής 

έντασης φωτισµού στην πλευρά των δρόµων, χαµηλός φωτισµός µεσαίας έντασης 

φωτισµού στις πλευρές των διαδρόµων και επιτοίχια φωτιστικά σώµατα υψηλής 

έντασης φωτισµού στο κτίριο του ανεµόµυλου. 

∆εξιά από τον κάθετο διάδροµο υπάρχει ένας χώρος φύτευσης στο κέντρο του 

οποίου είναι τοποθετηµένο ένα µεγάλο κιόσκι µε αναρριχώµενα (Γιασεµί), στο οποίο 

οδηγούν 2 µονοπάτια, το ένα από τον κάθετο διάδροµο και το άλλο από την πλευρά του 

πρώτου οριζόντιου διαδρόµου. Πλάι στα µονοπάτια έχουν φυτευτεί κατά µήκος 

αρωµατικά φυτά (∆ίκταµος και Μαντζουράνα) και Πασχαλιές, αριστερά και δεξιά, στα 

σηµεία ένωσης τους µε τον κάθετο και τον οριζόντιο διάδροµο. Ο χώρος αυτός βόρεια 

και ανατολικά στα όρια του µε τους δρόµους, είναι φυτεµένος µε Ακακίες 

Κωνσταντινουπόλεως, ∆άφνες Απόλλωνα και Λεύκες Αργυρόφυλλες. Νότια του χώρου 

αυτού, προς την πλευρά του οριζόντιου διαδρόµου έχει φυτευτεί µπορντούρα µε 

Λυγαριές και αριστερά και δεξιά από τις Πασχαλιές. Ο υπόλοιπος χώρος είναι 

καλυµµένος µε Phyla nodiflora. Ο ηλεκτροφωτισµός που προτείνεται για αυτό τον 

χώρο είναι ο εξής: ψηλά φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού στις πλευρές 

των δρόµων, χαµηλός φωτισµός µεσαίας έντασης φωτισµού στις πλευρές των 

διαδρόµων και επιτοίχια φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού στο κιόσκι. 
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Καθώς ο επισκέπτης εξέρχεται από τον κάθετο διάδροµο, συναντά έναν άλλο 

ελαφρά διαγώνιο οριζόντιο διάδροµο που οδηγεί τον επισκέπτη από την πλατεία στα 

κτίρια των δικαστηρίων, του δήµου και της αστυνοµίας.  

Συνεχίζοντας, ο κάθετος διάδροµος οδηγεί στην πλακόστρωτη µε κόκκινο 

διακοσµητικό τούβλο µεγάλη πλατεία, κεντρικά της οποίας προτείνεται η κατασκευή 

κυκλικής λίµνης ακτίνας 5m και βάθους 0,5m, γύρω από την οποία φύονται Λαδανιές 

και Σκαµπιόζες εναλλάξ. Αριστερά και δεξιά της λίµνης έχει φυτευτεί από µια 

Ψευδοπιπεριά. Στη δυτική και ανατολική πλευρά του πλακόστρωτου είναι 

τοποθετηµένα 2 παγκάκια που ανάµεσα τους υπάρχουν 2 Φλόµοι. Στη νότια πλευρά 

του πλακόστρωτου, δηλαδή προς την πλευρά του κεντρικού οριζόντιου διαδρόµου, 

έχουν φυτευτεί Ρογδιές, Μελίες και ∆ενδρολίβανα. Στα εξωτερικά όρια της πλατείας 

υπάρχουν δυο συµµετρικά παρτέρια φυτεµένα κατά σειρά µε Λεµονιές, Μελιές, 

µπορντούρα από Ευώνυµο και Φασκοµηλιές, τα οποία διαχωρίζουν την πλατεία από 

τους υπάρχοντες παράπλευρους οριζόντιους και κάθετους διαδρόµους που οδηγούν σε 

άλλους χώρους φύτευσης και στον κεντρικό οριζόντιο διάδροµο του κήπου. Ο 

προτεινόµενος ηλεκτροφωτισµός αυτού του χώρου είναι ο εξής: Για τη λίµνη 

προτείνονται υποβρύχια φωτιστικά σώµατα χαµηλής έντασης φωτισµού, ψηλά 

φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού σε όλες τις πλευρές της πλατείας,  

φωτιστικά σώµατα σηµειακού φωτισµού µεσαίας έντασης στα δένδρα και δυο 

φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού στην έξοδο που οδηγεί στο βόρειο µέρος 

του κήπου.  

Μεταξύ των παράπλευρων αυτών διαδρόµων, του κάθετου και του διαγώνιου 

οριζόντιου διαδρόµου, σχηµατίζονται δυο νέοι χώροι φύτευσης.  

Ο χώρος στα ανατολικά είναι φυτεµένος  προς την πλευρά της πλατείας µε 

Πικροδάφνες και στα όρια µε τον διαγώνιο οριζόντιο διάδροµο µε Σπάρτο και Μυρτιά. 

Στο όριο του χώρου µε τον οριζόντιο παράπλευρο διάδροµο φυτεύονται Μυρτιές και 

Νεραντζιά, ενώ στο όριο του χώρου µε τον κάθετο παράπλευρο διάδροµο φυτεύονται 

Αβούτυλα. Στο νότιο όριο του χώρου φυτεύονται Λεβάντες, Λεβαντίνες, Θρούµπι και 

Μανζουράνες. Κεντρικά του χώρου προτείνεται η κατασκευή υποτυπώδους 

βραχόκηπου, µε διάσπαρτες πέτρες µικρών διαστάσεων, στον οποίο φυτεύονται 

Αµυγδαλιές και Αρωµατικά φυτά (Μαντζουράνα, Ρίγανη, Γλυκάνισο, ∆ίκταµος, 

Λεβαντίνη και ∆εντρολίβανο). Στα όρια του βραχόκηπου έχουν φυτευτεί δυο Κερκίδες. 
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Ο υπόλοιπος χώρος είναι καλυµµένος µε Phyla nodiflora.Ο προτεινόµενος 

ηλεκτροφωτισµός του συγκεκριµένου χώρου είναι ο εξής: Φωτιστικά σώµατα 

σηµειακού φωτισµού µεσαίας έντασης στον βραχόκηπο, ψηλά φωτιστικά σώµατα 

υψηλής έντασης φωτισµού στην πλευρά του δρόµου και στην πλευρά του κεντρικού 

διαδρόµου και τέλος χαµηλός φωτισµός µεσαίας έντασης φωτισµού στην πλευρά των 

διαδρόµων. 

Ο χώρος πρασίνου στα δεξιά της πλατείας µε τη λίµνη είναι φυτεµένος  προς 

την πλευρά των δικαστηρίων µε Κυπαρίσσια αειθαλή και στα όρια µε τον διαγώνιο 

οριζόντιο διάδροµο µε Σπάρτο και Μυρτιά. Στο όριο του χώρου µε τον οριζόντιο 

παράπλευρο διάδροµο φυτεύονται Μυρτιές και Νεραντζιά, ενώ στο όριο του χώρου µε 

τον κάθετο παράπλευρο διάδροµο φυτεύονται Αβούτυλα. Στο νότιο όριο του χώρου 

φυτεύονται Λεβάντες, Λεβαντίνες, Θρούµπι και Μανζουράνες. Κεντρικά του χώρου 

προτείνεται η κατασκευή ενός κιοσκιού µε αναρριχώµενα (Μπουκαµβίλια), στο οποίο 

οδηγούν 2 µονοπάτια από ακανόνιστες πλάκες, ένα οριζόντιο (φυτεµένο στα όρια του 

µε ∆ίκταµο, διακόπτοντας τη φύτευση των Αβούτυλων) που συνδέεται µε τον κάθετο 

παράπλευρο διάδροµο και ένα άλλο ελικοειδές µονοπάτι, που συνδέεται µε τον 

διαγώνιο οριζόντιο διάδροµο και είναι φυτεµένο αραιά µε Φασκοµηλιές. Στο χώρο 

έχουν φυτευτεί επίσης δυο Κερκίδες. Ο υπόλοιπος χώρος είναι καλυµµένος µε Phyla 

nodiflora. Ο προτεινόµενος ηλεκτροφωτισµός αυτού του χώρου είναι ο εξής: ψηλά 

φωτιστικά σώµατα στην πλευρά του δρόµου και στις δυο εσωτερικές γωνίες, καθώς και 

φωτιστικά σώµατα µέσης έντασης φωτισµού στις πλευρές των διαδρόµων, επιδαπέδια 

φωτιστικά σώµατα χαµηλής έντασης φωτισµού στα µονοπάτια που οδηγούν στο κιόσκι, 

επιτοίχια φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού στο κιόσκι και τέλος φωτιστικά 

σώµατα σηµειακού φωτισµού µεσαίας έντασης σε δένδρα. 

Φεύγοντας από το χώρο της πλατείας µε τη λίµνη ο επισκέπτης συναντάει τον 

κεντρικό οριζόντιο διάδροµο πλάτους 4m, o συνδέει την πλατεία µε τον κήπο και τα 

δικαστήρια. Στα αριστερά και δεξιά όρια του κεντρικού διαδρόµου προτείνεται η 

κατασκευή αψίδων από ξύλινους κορµούς που καλωσορίζουν τον επισκέπτη και 

αριστερά και δεξιά των οποίων έχει φυτευτεί Θρούµπι, Λεβαντίνη και Μαντζουράνα. 

Μετά την αψίδα σε µια απόσταση περίπου 7m αριστερά και δεξιά στα όρια του 

διαδρόµου είναι φυτεµένες Λεβάντες. Στις αψίδες προτείνεται η τοποθέτηση επιτοίχιων 

φωτιστικών σωµάτων υψηλής έντασης φωτισµού, ενώ στις εισόδους και σε όλο το 
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µήκος του κεντρικού διαδρόµου προτείνεται η τοποθέτηση ψηλών φωτιστικών 

σωµάτων υψηλής έντασης φωτισµού. 

Προχωρώντας προς τα νότια βρίσκεται µια µικρή υπερυψωµένη πλατεία και ένα 

κεντρικό εξαγωνικό σιντριβάνι µε κυκλική πλακόστρωση από κυβόλιθο για χαλάρωση. 

Το σιντριβάνι σχεδιάστηκε σκόπιµα εξαγωνικό για να θυµίζει εκείνο που υπήρχε επί 

διοίκησης Κωστή Αδοσίδη. Για τον ίδιο λόγο, η πλακόστρωση γύρω από το σιντριβάνι 

επιλέχτηκε να γίνει µε βοτσαλωτό πλακόστρωτο όπως ακριβώς και γύρω από τον 

ανεµόµυλο, επειδή και οι δυο χώροι συνδέονται µε το παρελθόν. Η υψοµετρική 

διαφορά των 0,5m καλύπτεται από δυο κλίµακες µε τέσσερα σκαλοπάτια, βόρεια και 

νότια της πλατείας. Αριστερά και δεξιά της βορινής κλίµακας είναι φυτεµένα σε 

οριζόντια σειρά Φλόµοι και µετά ψαλιδιζόµενες ∆άφνες Απόλλωνα. Προχωρώντας 

προς το σιντριβάνι υπάρχουν σε κάθετη φύτευση και σε πρώτο επίπεδο Μαντζουράνες, 

Λαδανιές και Θρούµπι, ενώ σε οριζόντιο επίπεδο Μηδικές. Σε πιο πίσω επίπεδα 

προτείνεται η φύτευση Μαργαριτών, Πικροδάφνης και Πασχαλιάς.  

Στην πλατεία αυτή έχουν τοποθετηθεί τέσσερις πέργκολες (δύο αριστερά και 2 

δεξιά από το κεντρικό σιντριβάνι) µε παγκάκια και αναρριχώµενα (Αµπέλι). Στην νότια 

πλευρά δίπλα από τις πέργκολες έχουν φυτευτεί Μαργαρίτες, ενώ στη βόρια πλευρά, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, Μηδικές. Ανάµεσα από τις πέργκολες έχει τοποθετηθεί ένα 

µικρό υπερυψωµένο εξαγωνικό σιντριβάνι, γύρω από το οποίο έχουν φυτευτεί 

τέσσερεις Βαλλωτές. Αριστερά και δεξιά στα όρια της πλατείας φύονται Μυρτιές και 

δυο Κελρεουτέριες. Ο ηλεκτροφωτισµός που προτείνεται σε αυτό τον χώρο είναι ο 

εξής: επιδαπέδια φωτιστικά σώµατα χαµηλής έντασης φωτισµού στις σκάλες και στο 

πλακόστρωτο του σιντριβανιού, φωτιστικά σώµατα σηµειακού φωτισµού µεσαίας 

έντασης στα δένδρα προς την πλευρά του κεντρικού διαδρόµου, υποβρύχια φωτιστικά 

σώµατα χαµηλής έντασης φωτισµού στο σιντριβάνι και δυο σειρές ψηλά φωτιστικά 

σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού. 

Στο κάτω µέρος της µικρής πλατείας, νότια δηλαδή, στο τέλος του 

πλακόστρωτου, αριστερά και δεξιά της νότιας κλίµακας, φυτεύονται δυο Κουµαριές, 

ενώ στη συνέχεια υπάρχουν δύο υπερυψωµένα παρτέρια από κορµούς δέντρων 

φυτεµένα µε αρωµατικά φυτά (∆ενδρολίβανο, Φλόµος, Γλυκάνισο, Ρίγανη, 

Μαντζουράνα, ∆ίκταµος). Ανάµεσα από τα παρτέρια ξεκινάει ένα κάθετο ελικοειδές 

µονοπάτι µε ακανόνιστες πέτρινες πλάκες, που οδηγεί σε έναν άλλο οριζόντιο διάδροµο 
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του κήπου (παράλληλος του κεντρικού διαδρόµου). Αριστερά και δεξιά αυτού του 

µονοπατιού υπάρχουν φυτεµένοι Ιβίσκοι σινικοί, Λεύκες Αργυρόφυλλες και το φυτό 

εδαφοκάλυψης Phyla nodiflora. Τα νότια όρια αυτού του χώρου µε τον κατώτερο 

οριζόντιο διάδροµο διαχωρίζονται µε µπορντούρες από Ευώνυµο στα αριστερά και 

Αβούτιλο στα δεξιά. Σε αυτό το χώρο προτείνεται ο εξής ηλεκροφωτισµός: φωτιστικά 

σώµατα σηµειακού φωτισµού µεσαίας έντασης στα δένδρα και επιδαπέδια φωτιστικά 

σώµατα χαµηλής έντασης φωτισµού στα µονοπάτια. 

∆υτικά του πλακόστρωτου µε το σιντριβάνι, υπάρχει ένας µεγάλος χώρος 

φύτευσης (ο οποίος φαίνεται και από την πλατεία της Νεάπολης) φυτεµένος µε Phyla 

nodiflora. Επίσης κεντρικά στο χώρο υπάρχουν, σε ευθεία γραµµή παράλληλη µε τον 

κάθετο διάδροµο, µια Μαγνόλια και 2 Βραχυχίτωνες, καθώς και 4 Αµυγδαλιές, 2 

µπροστά και 2 πίσω από την Μαγνόλια σε ορθογώνια διάταξη. Στα όρια του παρτεριού 

υπάρχει µπορντούρα από Τεύκριο από την πλευρά της πλατείας και µπορντούρα από 

Ιβίσκο σινικό κατά µήκος της πλευράς του κάθετου διαδρόµου. Στο βόριο όριο του 

χώρου έχουν φυτευτεί Θρούµπι, Λεβαντίνες, Μαντζουράνες και Λεβάντες, ενώ στο 

νότιο όριο Μυρτιές. Ο προτεινόµενος ηλεκτροφωτισµός για αυτό τον χώρο είναι ο εξής: 

Φωτιστικά σώµατα σηµειακού φωτισµού µεσαίας έντασης στα δένδρα, ψηλά φωτιστικά 

σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού στην πλευρά του δρόµου και προς την πλευρά του 

κεντρικού διαδρόµου και τέλος χαµηλός φωτισµός µεσαίας έντασης φωτισµού στην 

πλευρά του κάθετου διαδρόµου. 

Ανατολικά του πλακόστρωτου µε το σιντριβάνι, υπάρχει ένας επίσης µεγάλος 

χώρος πρασίνου µπροστά από τον οποίο περνάει ένας µεγάλος κάθετος ελικοειδής 

διάδροµος, φυτεµένος µε Τεύκριο, που συνδέει τον κεντρικό οριζόντιο διάδροµο µε τον 

οριζόντιο διάδροµο που βρίσκεται στα νότια. Στο βόριο όριο του χώρου έχουν φυτευτεί 

Θρούµπι, Λεβαντίνες, Μαντζουράνες και Λεβάντες, ενώ στο νότιο όριο Αβούτιλα. 

Νότια του χώρου προτείνεται η κατασκευή ενός κιοσκιού µε αναρριχώµενα (Βιγνόνια 

αειθαλής) και  Λαδανιές. Στη βοριοανατολική πλευρά του χώρου, προς τη µεριά των 

δικαστηρίων, υπάρχει πλακόστρωση µε κόκκινο διακοσµητικό τούβλο, κεντρικά της 

οποίας διατηρείται το κτίριο που χρησιµεύει ως αποθηκευτικός χώρος. Στο ανατολικό 

όριο της πλακόστρωσης έχουν φυτευτεί τρεις ψαλιδιζόµενες ∆άφνες Απόλλωνα και στη 

συνέχεια δυο Ακακίες Κωνσταντινουπόλεως, ενώ άλλη µια υπάρχει δυτικά από το 

κιόσκι. Ο υπόλοιπος χώρος είναι καλυµµένος µε Phyla nodiflora. Ο ηλεκτροφωτισµός 
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που προτείνεται σε αυτό τον χώρο είναι ο εξής: Ψηλά φωτιστικά σώµατα υψηλής 

έντασης φωτισµού στην πλευρά του δρόµου και στις πλευρές των διαδρόµων, επιτοίχια 

φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού στο κιόσκι και στο κτίριο της αποθήκης, 

επιδαπέδια φωτιστικά σώµατα χαµηλής έντασης φωτισµού στα µονοπάτια και τέλος 

φωτιστικά σώµατα σηµειακού φωτισµού µεσαίας έντασης στα δένδρα. 

Ακολουθώντας τον κάθετο διάδροµο, δυτικά από την µικρή πλατεία µε το 

σιντριβάνι, ο περιηγητής φτάνει στον καινούργιο και ανανεωµένο υπαίθριο χώρο του 

εστιατορίου αριστερά και της καφετέριας δεξιά, ο οποίος είναι κατασκευασµένος από 

ξύλο. Βόρεια από τον υπαίθριο αυτό χώρο υπάρχουν δυο µεγάλα παρτέρια, το ένα 

φυτεµένο µόνο µε ∆υόσµο και Μέντα και το άλλο µε διάφορα αρωµατικά (Γλαδίολος, 

Σκαµιόζα, Ρίγανη, ∆ίκταµος, Μαντζουράνα, Γλυκάνισο και Τσαι του βουνού), ενώ ο 

κάθετος διάδροµος που οδηγεί στο χώρο αυτό είναι φυτεµένος µε Λεβάντες. Ο ξύλινος 

υπαίθριος χώρος χωρίζεται σε δυο τµήµατα στο κέντρο των οποίων υπάρχει από µια 

Κερκίδα. Στα όρια του προαύλιου του εστιατορίου, έχουν φυτευτεί Ελαίαγνοι στα 

δυτικά, Πασχαλιές βόρια και ψαλιδιζόµενη ∆άφνη Απόλλωνα στη γωνία των κάθετων 

τοίχων. Περπατώντας προς τα ανατολικά ο επισκέπτης εισέρχεται στην καφετέρια όπου 

στο κέντρο της φύεται µια Κερκίδα. Στα βόρια όρια του προαύλιου της καφετέριας και 

συγκεκριµένα στις δυο γωνίες, έχουν φυτευτεί ∆άφνες Απόλλωνα διαµορφωµένα σε 

δέντρα και ψαλιδιζόµενη ∆άφνη Απόλλωνα στη γωνία των κάθετων τοίχων. Ο 

προτεινόµενος ηλεκτροφωτισµός για το εστιατόριο είναι ο εξής: Φωτιστικό σώµα 

σηµειακού φωτισµού στην Κερκίδα, χαµηλά φωτιστικά µεσαίας έντασης φωτισµού 

πριν το παρτέρι, ψηλά φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού στην πλευρά του 

δρόµου και επιτοίχια φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού στις πλευρές του 

κτιρίου. Επίσης, ο προτεινόµενος ηλεκτροφωτισµός για την καφετέρια είναι ο εξής: 

χαµηλός φωτισµός µεσαίας έντασης φωτισµού στην είσοδο, φωτιστικά σώµατα 

σηµειακού φωτισµού µεσαίας έντασης στα δένδρα, χαµηλά φωτιστικά µεσαίας έντασης 

φωτισµού πριν το παρτέρι και επιτοίχια φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού 

στις πλευρές του κτιρίου. 

Πηγαίνοντας από την καφετέρια προς τα ανατολικά, βρίσκεται ο παιδότοπος. Ο 

παιδότοπος είναι στρωµένος µε φλοιό δέντρων και διαχωρίζεται στα βόρια από τον 

οριζόντιο διάδροµο και στα δυτικά από την καφετέρια µε Κουµαριές. Στα όρια 

παιδότοπου και δρόµου (προς δήµο, δικαστήρια, αστυνοµία) έχουν φυτευτεί Ακακίες 
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Κυανόφυλλες µε σκοπό τη δηµιουργία φυτοφράκτη και σκίασης και έχει τοποθετηθεί 

ένα κιόσκι µε αναρριχώµενα (Αγιόκληµα). Ο ηλεκτροφωτισµός που προτείνεται στον 

παιδότοπο είναι ο εξής: ψηλά φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού στα όριά 

του και επιτοίχια φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού στο κιόσκι. 
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7.3 Σχέδια µελέτης 

7.3.1 Προσχέδιο  
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7.3.2 Τελικό σχέδιο 
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7.3.3 Σχέδιο φύτευσης 
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7.3.4 Σχέδιο άρδευσης 
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7.3.5 Σχέδιο ηλεκτροφωτισµού 
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7.4 Προτεινόµενη φύτευση 

Παρακάτω παραθέτονται εικόνες των φυτών και πληροφορίες για τις ιδιότητες 

και τα χαρακτηριστικά τους. 

 

7.4.1 Αναρριχώµενα 

Αγιόκληµα Lonicera japonica  Οικ. Caprifoliaceae  

Γενικά: Λονίκερα το αιγόφυλλο, αιγόκληµα, αγριόκληµα, αγιόφυλλο, 

µπιρµπιλιά, καπερφόλιο, της Παναγούδας τα χερούδια. Είναι φυτό γνωστό απ’ την 

αρχαιότητα. Πιθανόν να πρόκειται για το Κλύµενο του Θεοφράστου και το 

Περικλύµενο ή επίσης Κλύµενο του ∆ιοσκουρίδη. Αυτοφύεται σε θαµνοτόπους και 

χέρσα, ασβεστώδη µέρη σ’ όλη την Ελλάδα.  

 Βοτανική περιγραφή: Είναι αναρριχητικό φυτό, µε 

αειθαλή ή ηµιαειθαλή πράσινα φύλλα. Έχει βλαστό 

αναρριχώµενο, λεπτό, µε κλαδιά λεία ή λίγο χνουδωτά, ύψους 

1,5m. Τα φύλλα του είναι σχεδόν δερµατώδη, αµβλεία, τα 

ανώτερα συµφυή και τα υπόλοιπα επιφυή. Τα άνθη είναι 

λευκοκίτρινα – ελαφρά ρόδινα, εύοσµα, επιφυή, σε ακραίους 

σπονδύλους. Η άνθηση πραγµατοποιείται Ιούνιο-Αύγουστο. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε καταβολάδες και µε παραφυάδες. 

Ιδιαιτερότητες: Προσαρµόζεται καλά σε ασβεστούχα και σε κάθε τύπο εδάφους. 

Είναι ανθεκτικό στην αλατότητα. Η µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη. 

Χρήσεις: Είναι φυτό καλλωπιστικό, φαρµακευτικό και µελισσοτροφικό. Τα 

άνθη του περιέχουν αιθέριο έλαιο, κατάλληλο για την αρωµατοποιία, ενώ θεωρούνται 

θεραπευτικά κατά του άσθµατος. Τα φύλλα θεωρούνται κατάλληλα για γαργάρες και οι 

καρποί διουρητικοί και αντικαταρροϊκοί. Στην Κηποτεχνία το Αγιόκληµα 

χρησιµοποιείται σαν αναρριχώµενο αρωµατικό φυτό (psarianomeli.blogspot.com). 

 

Αµπέλι Vitis vinifera Οικ. Vitaceae (Ampelidaceae) 

Γενικά: Το Αµπέλι είναι ιθαγενές και ευκράτου ζώνης. Στην Ελλάδα 

καλλιεργείται από αρχαιοτάτων χρόνων. Το αµπέλι, ή κλήµα είναι αγγειόσπερµο φυτό, 

ανήκει δε στην τάξη των Ραµνωδών και στην οικογένεια των Αµπελοειδών, µε πολλές 

ποικιλίες που καλλιεργούνται στις εύκρατες περιοχές της γης.  
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Βοτανική περιγραφή: Το Αµπέλι είναι πολυετές 

θαµνώδες φυτό µε έρπουσα ή αναρριχώµενη γρήγορη 

ανάπτυξη. Ο κορµός του έχει πολλαπλές διακλαδώσεις 

και αρκετούς βραχίονες και βλαστάρια. Ο φλοιός των 

ξυλωδών τµηµάτων βγαίνει σε λωρίδες και 

αποχωρίζεται. Οι βλαστοί στην πορεία του χρόνου γίνονται ξυλώδεις βραχίονες που 

ονοµάζονται βέργες, κληµατόβεργες ή κληµατίδες. Το κλήµα έχει βλαστούς και 

κληµατίδες διαφόρων ηλικιών. Κάθε βλαστός έχει τη βάση και την κορυφή που 

αυξάνεται, διάφορους κόµπους, φύλλα αλλά και τα βασικά διακριτικά του αµπελιού 

που είναι οι έλικες, µε τη βοήθεια των οποίων µπορεί να αναρριχάται. Ακόµα υπάρχουν 

οι µεσοκάρδιοι βλαστοί και οι ταξιανθίες που εξελίσσονται σε σταφύλια. Τα άνθη του 

είναι µικρά, ακτινόµορφα και φέρονται σε ταξιανθίες φόβες. Η ωοθήκη είναι δίχωρος 

επιφυής, οι στήµονες επιπέταλοι και ο καρπός ράγα. Τα φύλλα του αµπελιού είναι 

µεγάλα, παλαµοειδή, έλλοβα και φύονται από το βλαστό µε ένα µίσχο. Το σχήµα τους 

είναι χαρακτηριστικό και παρουσιάζει διαφορές ανάλογα µε την ποικιλία και το είδος, 

όπως διαφορές παρουσιάζει το χρώµα, το χνούδι στην κάτω επιφάνεια και το µέγεθος. 

Απέναντι από τα φύλλα υπάρχουν έλικες. Οι οφθαλµοί, οι µικροί κόµποι δηλαδή από 

τους οποίους φυτρώνουν οι βλαστοί, βρίσκονται στις µασχάλες των φύλλων και είναι 2 

ειδών, αυτοί που βγαίνουν µαζί µε τους βλαστούς και δίνουν µακριά βλαστάρια, και 

αυτοί που βγαίνουν µετά από µία περίοδο αργότερα από τους βλαστούς και δίνουν 

µικρά βλαστάρια. Επίσης στη βάση του κλήµατος υπάρχει µία επιµήκυνση, που λέγεται 

στεφάνη, πάνω στην οποία υπάρχουν µικρά νεκρά µάτια, που λέγονται φυλλίτες. Πάνω 

από την στεφάνη υπάρχει ένα άλλο µάτι που λέγεται τυφλό ή τσίµπλα, που σε ορισµένες 

περιπτώσεις δίνει βλαστάρια. 

Πολλαπλασιασµός: Ο πολλαπλασιασµός των κληµάτων γίνεται µε τις 

κληµατόβεργες και µε δύο τρόπους: µε µόσχευµα ή µε εµβολιασµό. Στην περίπτωση 

του µοσχεύµατος λαµβάνεται κληµατόβεργα από κλήµα µέσης ηλικίας. Θα πρέπει 

οπωσδήποτε η κληµατόβεργα να έχει µάτια και στο κάτω και στο πάνω µέρος της. Η 

θερµοκρασία που είναι ευνοϊκή για τη ριζοβόληση είναι από 23-29οC. Στη συνέχεια η 

κληµατόβεργα φυτεύεται σε δοχείο, κατά προτίµηση σιδερένιο, στο οποίο υπάρχει υγρό 

χώµα και λίγη κοπριά. Όταν η βέργα ριζοβολήσει καλά και βγουν τα πρώτα µικρά 

φύλλα τότε µεταφυτεύεται στο οργωµένο χωράφι. Η διαδικασία του εµβολιασµού είναι 
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δύσκολη. ∆ιαλέγεται βέργα από µικρό κλήµα, ενώ πρέπει να υπάρχει αρκετή υγρασία 

στην ατµόσφαιρα. Στη συνέχεια το αµπέλι που θα δεχθεί το µόσχευµα σχίζεται, και 

τοποθετείται η κληµατόβεργα, η οποία δένεται. Το τµήµα της ενώσεως της βέργας και 

του αµπελιού σκεπάζεται καλά µε λάσπη. 

Ιδιαιτερότητες: Προτιµάει τους λόφους από τις πεδιάδες και µικρό ύψος από την 

επιφάνεια της θάλασσας. ∆εν είναι πολύ απαιτητικό στο έδαφος. Ευδοκιµεί σε 

οποιασδήποτε σύστασης έδαφος (πετρώδη, χαλικώδη, ασβεστούχα κ.α.) Το αµπέλι 

ζητάει από τον αµπελουργό πολλές φροντίδες, για να του δώσει πλούσια συγκοµιδή 

σταφυλιών. Οι περιποιήσεις που χρειάζεται είναι:   

1. Ξελάκκωµα: κάθε Οκτώβριο ή Νοέµβριο πρέπει να ανοίγονται λάκκοι γύρω από τη 

βάση του κορµού. Έτσι το νερό µπορεί και µένει πολύ καιρό κοντά στο φυτό και το 

ποτίζει.  

2. Κλάδεµα: η εργασία αυτή γίνεται τον Ιανουάριο, γιατί όπως λέει ο λαός µας 

«Γενάρη µήνα κλάδευε, φεγγάρι µην ξετάζεις». Ο κλαδευτής πρέπει να έχει πείρα, 

γνώση και υποµονή. Πρέπει να ξέρει καλά ποιους βλαστούς θα κόψει και πόσα 

µάτια θα αφήσει στους υπόλοιπους. Το κλάδεµα των αµπελιών είναι απαραίτητο 

και γίνεται συνήθως το χειµώνα. Υπάρχει και το χλωρό κλάδεµα που γίνεται 

αργότερα και όταν το κλήµα έχει βλαστήσει, αλλά αυτό έρχεται απλά να 

συµπληρώσει το χειµωνιάτικο. Το χειµωνιάτικο κλάδεµα γίνεται από το ∆εκέµβριο 

µέχρι το Φεβρουάριο, αλλά ο πιο κατάλληλος µήνας είναι ο Ιανουάριος. Κόβονται 

όλα τα κλαδιά και αφήνονται 3-4 κληµατόβεργες που φέρουν µάτια. Ανάλογα µε 

την ποικιλία χρειάζεται να παραµείνουν στην κληµατόβεργα 2-4 µάτια και 

οπωσδήποτε ένα τυφλό µάτι (τσίµπλα). Με τα χλωρά κλαδέµατα βελτιώνονται τα 

χαρακτηριστικά του αµπελιού και επιδιώκονται καλλίτερα καλλιεργητικά 

αποτελέσµατα, η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της εµφάνισης του 

κλήµατος.  

3. Σκάψιµο: γίνεται στις αρχές Φεβρουαρίου σε βάθος 15-20cm. Το χώµα 

συγκεντρώνεται σε σωρούς γύρω από τη βάση του κορµού. Το σκάψιµο είναι 

απαραίτητο, γιατί αερίζεται το χώµα, απορροφάει περισσότερο νερό και 

καταστρέφονται τα ζιζάνια.  

4. Σκάλισµα: γίνεται την άνοιξη. Ξανασκορπίζεται το χώµα και ισοπεδώνονται οι 

σωροί.  
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5. Κορυφολόγηµα: ο καλλιεργητής κόβει τις κορυφές των βλαστών για να 

δυναµώσουν οι καρποί ή τα άνθη. 

6. Βλαστολόγηµα: ο αµπελουργός αφαιρεί µερικούς βλαστούς, για να µείνουν λίγοι 

ανθοφόροι και να πάρει µεγάλα και εύρωστα σταφύλια.  

7. Αποφύλλωση: γίνεται λίγο πριν τον τρύγο. Αφαιρούνται τα φύλλα που σκεπάζουν 

τα σταφύλια, ώστε να εκτεθούν τα σταφύλια στον αέρα και στο φως, πράγµα που 

διευκολύνει το ωρίµασµα και βελτιώνει την ποιότητά τους.  

8. Ράντισµα – Θειάφισµα: είναι εργασίες απαραίτητες έτσι ώστε να προλαµβάνονται 

οι αρρώστιες του αµπελιού.  

Χρήσεις: Το αµπέλι καλλιεργείται κυρίως για τον καρπό του, το σταφύλι, ενώ 

και τα φύλλα του χρησιµοποιούνται στη µαγειρική (ντολµάδες). Τα σταφύλια µπορούν 

να καταναλωθούν ως έχουν ή να χρησιµοποιηθούν είτε για γλυκίσµατα (γλυκό του 

κουταλιού) είτε για την παρασκευή σταφίδων, κρασιού, άλλων οινοπνευµατωδών 

ποτών όπως το τσίπουρο και τελικά οινοπνεύµατος (αιθανόλης). Στην Κηποτεχνία 

χρησιµοποιείται σαν αναρριχώµενο για την κάλυψη αντιαισθητικών επιφανειών και για 

δηµιουργία σκίασης (el.wikipedia.org/wiki). 

 

Βιγνόνια Bignonia capensis Οικ. Bigoniaceae 

Γενικά: Το όνοµα Βιγνόνια αναφέρεται σε πολλά αναρριχητικά φυτά που έχουν 

ενδιαφέρον για τους άνυδρους κήπους, όπως τα Campsis και Tecoma, µε τα οποία 

θεωρείται συνώνυµο. 

Βοτανική περιγραφή: Η Bignonia capensis είναι 

αειθαλές αναρριχώµενο που φτάνει σε ύψος τα 2-3m. Τα 

φύλλα της είναι σύνθετα µε 7-9 οδοντωτά φυλλάρια µήκους 

5cm. Τα άνθη της είναι σωληνοειδή, κόκκινου χρώµατος, µε 

µακριούς στήµονες σε επάκριες ταξιανθίες  τύπου «στάχυες». 

Η άνθηση πραγµατοποιείται Σεπτέµβριο-Νοέµβριο. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο, µε µοσχεύµατα και 

καταβολάδες. 

 Ιδιαιτερότητες: Είναι φυτό ευαίσθητο στις χαµηλές θερµοκρασίες χάνοντας 

µεγάλο µέρος του φυλλώµατός του. Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες θέσεις και 

χρειάζεται βοήθεια κατά την αναρρίχηση. ∆εν αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τη 
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σύνθεση του εδάφους. Προτιµά προστατευµένες θέσεις από τους ισχυρούς ανέµους και 

µπορεί να αναπτυχθεί και σε ηµισκιερά σηµεία.  

Χρήσεις:  Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται σαν αναρριχώµενο για κάλυψη 

φρακτών, συρµατοπλεγµάτων και τοίχων επάνω σε δικτυωτά πλαίσια, τοποθετηµένα 

για τον σκοπό αυτό (www.anthorama.gr; Σφακιανάκη Μ. 2005). 

 

Γιασεµί Χιώτικο Jasminum gradiflorum Οικ. Oleraceae  

Γενικά: Ίασµος ο µεγανθής, χιώτικο Γιασεµί, 

Γιάσµινο. Θάµνος µε ασιατική καταγωγή, πατρίδα του 

θεωρείται η Μαλαισία όπου παλαιότερα το 

χρησιµοποιούσαν σε εορτές και τελετές. Στην Ελλάδα 

είναι γνωστό και ως γιασεµί της Χίου. Πριν από 

αµνηµονεύτων χρόνων στην Ινδία χρησιµοποίησαν τα 

άνθη του τόσο στις θρησκευτικές τελετές, όσο και για αρωµατισµό. Από εκεί 

µεταφέρθηκε στη Βόρεια Αφρική και αργότερα στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία 

και στην Ελλάδα. Κυριότερες χώρες παραγωγής είναι το Μαρόκο, η Αίγυπτος και η 

Γαλλία.  

Βοτανική περιγραφή: Είναι αειθαλής θάµνος µε λείο βλαστό κληµατώδη, φύλλα 

αντίθετα, σύνθετα µε 5 ή 7 φυλλάρια και άνθη πολύ αρωµατικά, εσωτερικά άσπρα και 

εξωτερικά λίγο ρόδινα. Η άνθηση πραγµατοποιείται Ιούνιο – Οκτώβριο. Τα άνθη του 

αναπτύσσονται από τον πρώτο χρόνο αλλά είναι λίγα, ενώ σηµαντική παραγωγή 

λουλουδιών παρατηρείται από τον τρίτο χρόνο. Ο καρπός του γιασεµιού είναι ράγα µε 

2 λοβούς. 

Πολλαπλασιασµός: Ο πολλαπλασιασµός γίνεται κυρίως µε µοσχεύµατα, που 

ριζοβολούν δύσκολα εκτός υδρονέφωσης. Επίσης πολλαπλασιάζεται µε καταβολάδες 

όταν οι βλαστοί έχουν µεγάλο µήκος και µε εµβολιασµό.  

Ιδιαιτερότητες: Ευδοκιµεί σε θερµές νησιώτικες ή παραθαλάσσιες περιοχές και 

σε χωράφια µέσης συστάσεως, ποτιστικά, στραγγιζόµενα. Είναι ευαίσθητο στο δυνατό 

κρύο και τον παγετό, ενώ αγαπά τη ζέστη και τη µεγάλη ηλιοφάνεια. Το έδαφος πρέπει 

να λιπαίνεται µε διάφορα λιπάσµατα και κοπριά, ενώ το φυτό χρειάζεται κλάδεµα και 

αφαίρεση των ξερών βλαστών και φύλλων. Η µεταφύτευση του γίνεται το φθινόπωρο ή 

την άνοιξη σε αποστάσεις 1-1,5m επί 1,5-2m.  
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Χρήσεις: Καλλιεργείται στις νότιες περιοχές της Γαλλίας, στην Αίγυπτο τη 

Σικελία, τη Συρία, το Λίβανο και την Παλαιστίνη για την παραγωγή του αιθέριου 

ελαίου γιασµινελαίου. Για την εξαγωγή αυτού του ελαίου χρησιµοποιούνται 2 µέθοδοι, 

η απόσταξη και η εκχύλιση. Το αιθέριο έλαιο αυτό χρησιµοποιείται στην 

αρωµατοποιία. Περιέχει λινολικό οξύ, γερανιόλη, βενζυλικό οξύ, ευγενόλη, τερπινεόλη 

και λιναλοόλη. Είναι απαραίτητο συστατικό σχεδόν όλων των αρωµάτων. Στην Ελλάδα 

καλλιεργήθηκε πριν από χρόνια, για το αιθέριο έλαιο στη Μεσσηνία, ενώ τώρα 

καλλιεργείται σαν αναρριχώµενο καλλωπιστικό. Είναι διακοσµητικό φυτό και 

καλλιεργείται σε γλάστρες και κήπους (el.wikipedia.org/wiki). 

 

Μπουκαµβίλια Bougainvillea glabra Οικ. Nyctaginaceae 

Γενικά: Αγγειόσπερµο, δικότυλο φυτό η Μπουκαµβίλια ή Βουκαµβίλια ανήκει 

στην τάξη καρυοφυλλώδη και στην οικογένεια των νυκταγινιδών.  

Βοτανική περιγραφή: Είναι θάµνος ή µικρό δέντρα µε 

καταγωγή από τη Νότια Αµερική και τα περισσότερα από τα 

είδη της φέρουν µεγάλα αγκάθια. Η Μπουκαµβίλια είναι 

φυλλοβόλο φυτό, µε ξυλώδεις βλαστούς που 

διακλαδώνονται, αναρριχώνται και φτάνουν σε ύψος και τα 

12m. Τα πραγµατικά της φύλλα φέρουν µίσχους, είναι ακέραια, µεγάλα, χνουδωτά και 

έχουν σχήµα καρδιάς ή νεφρού. Τα άνθη της είναι λευκοκίτρινα, φύονται τρία µαζί και 

περικλείονται από τρία βράκτια φύλλα σε ποικίλους χρωµατισµούς (λευκά, ροζ, 

κόκκινα, βυσσινί, µοβ και πορτοκαλί). Η υφή τους είναι χάρτινη και µε την πάροδο 

µερικών εβδοµάδων πέφτουν και αντικαθίστανται µε καινούργια. 

 Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε µοσχεύµατα αρκετά εύκολα και δεν 

αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τη σύνθεση του εδάφους. 

Ιδιαιτερότητες: Είναι ευαίσθητη στο ψύχος και αναπτύσσεται σε θερµές 

περιοχές, σε ηλιόλουστες θέσεις µε µικρές απαιτήσεις σε νερό, ενώ είναι κατάλληλη 

και για παραθαλάσσιες φυτεύσεις.  

Χρήσεις: Έχουν δηµιουργηθεί πολλές καλλωπιστικές ποικιλίες και σήµερα είναι 

από τα πολύ διαδεδοµένα καλλωπιστικά φυτά. Φυτεύεται σε πέργολες, φράχτες και 

τοίχους. Καλλιεργείται σε γλάστρες, κήπους και πάρκα σε ολόκληρη την Ελλάδα 

αποτελώντας ένα κλασικό ανοιξιάτικο φυτό (el.wikipedia.org/wiki). 
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7.4.2 Αρωµατικά 

Κρητική µαντινάδα  

Αρισµαρί και ρίγανη, φασκοµηλιά, φλισκούνι, θύµος, µυρθιά και καντιφές τρυπούνε µου 

τ΄ αρθούνι. (από τη συλλογή "Το λουλούδι στη κρητική πατινάδα" της Θεανώς Νίκου-

Μεταξά). 

 

Γλυκάνισος Pimpinella anisum Οικ. Apiaceae 

Γενικά: φυτό γνωστό µε πολλά ονόµατα στην Ελλάδα, µεταξύ αυτών και το 

Άνισο το τράγιο, από το οποίο προέρχεται το εν λόγω µπαχαρικό. Καλλιεργείται 

κυρίως σε µεσογειακές χώρες. Η καταγωγή του είναι από την ανατολική Μεσόγειο ή τη 

Μέση Ανατολή. Είναι ετήσιο ποώδες φυτό και σήµερα έχει διαδοθεί στην Ευρώπη την 

Ασία και την Αµερική. Στην Ελλάδα υπάρχει σαν αυτοφυές φυτό σε πολλές περιοχές 

και στα περισσότερα νησιά. 

Βοτανική περιγραφή: Ο Γλυκάνισος είναι ετήσιο φυτό 

µε ύψος 30-70cm, καλύπτεται από τριχίδια και η ρίζα του 

είναι λεπτή πασσαλώδης. Τα κατώτερα φύλλα του είναι απλά, 

µονόφυλλα και τα µεσαία τρισχιδή µε τµήµατα σφηνοειδή, 

πτερόλοβα, γραµµοειδή. Τα άνθη βρίσκονται σε σκιάδια µε 

6-12 ακτίνες, χρώµατος λευκού. Ο γλυκάνισος είναι σταυρογονιµοποιούµενο φυτό. Οι 

καρποί του είναι ωοειδείς, σκληροί και ανοικτού καφέ χρώµατος σχιζοκάρπια µήκους 

4mm. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο. 

Ιδιαιτερότητες: Απαιτεί ζεστό κλίµα και χωρίς παγετό κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης του. Προτιµά εδάφη καλά στραγγιζόµενα, ελαφρά, γόνιµα, ασβεστούχα και 

αντέχει σε ξηρικά και σε αρδευόµενα εδάφη. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλα τα ορεινά 

και ηµιορεινά µέρη της Ελλάδας.  

Χρήσεις: Χρησιµοποιείται στην αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική (γλυκά, 

σιρόπια), σε διάφορα καρυκεύµατα και ποτά. Με τα φύλλα του αρωµατίζονται σαλάτες, 

σούπες και µε τους σπόρους του το ούζο, το τσίπουρο, ορισµένα λικέρ και κάποια 

τονωτικά φάρµακα. Είναι η βάση του γαλλικού περνό, ένα λικέρ πολύ γνωστού στην 

Ευρώπη το 19ο αιώνα, το οποίο θεωρείται ότι αν καταναλωθεί υπερβολικά προκαλεί 

τρέλα και θάνατο. Γνωστό και στην αρχαία Ρώµη, χρησιµοποιούνταν σε γλύκισµα το 
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οποίο τρώγανε µετά τα γνωστά Ρωµαϊκά γεύµατα για την καλύτερη πέψη των τροφών. 

Το αιθέριο έλαιο του φυτού χρησιµοποιείται σε διάφορα καλλυντικά και σαπούνια ως 

αρωµατικό. Έχει πολλές χρήσεις ως φάρµακο µεταξύ των οποίων και ως αφέψηµα κατά 

το θηλασµό για περισσότερο γάλα. Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται ως αρωµατικό σε 

βραχόκηπους και παρτέρια µε άλλα αρωµατικά φυτά (el.wikipedia.org/wiki; Φιλίππι, 

2008). 

 

∆άφνη Laurus nobilis οικ. Lauraceae 

Γενικά: Η ∆άφνη συναντιέται κυρίως στις Μεσογειακές χώρες, σε θερµά και 

ξηρά µέρη και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο ψύχος. Αναγνωρίζεται και µε τo όνοµα 

Λάουρος ο ευγενής. Γνωστό φυτό από την αρχαιότητα, στην αρχαία Ελλάδα και Ρώµη 

ήταν αφιερωµένο στους θεούς Απόλλωνα και Ασκληπιό (το θεό της Ιατρικής). Από τα 

παλιά κλαδιά έφτιαχναν στεφάνια για να δοξάσουν τους ήρωες και αργότερα πίστευαν 

ότι προστάτευε τον κόσµο από τον διάβολο. Όταν ξηραινόταν κάποιο δέντρο ∆άφνης, 

πίστευαν ότι θα έρθει κάποιο κακό. 

Βοτανική περιγραφή: Η ∆άφνη είναι αειθαλής θάµνος ή 

µικρό δέντρο µε πράσινα αρωµατικά φύλλα και κίτρινα άνθη 

την άνοιξη. Μπορεί να φτάσει µέχρι και τα 20m ύψος. Τα 

φύλλα της είναι εναλλασσόµενα, ακέραια, λογχοειδή, 

αρωµατικά, µε µικρό µίσχο και ελαφρώς κυµατοειδή µορφή. 

Τα άνθη εµφανίζονται Μάρτιο-Απρίλιο, είναι µικρά, 

λευκοκίτρινα ή πρασινοκίτρινα και ο καρπός είναι µαύρη, λεπτή δρύπη µε σαρκώδες 

περικάρπιο και µεγάλο σπέρµα. Το χρώµα του είναι κυανόµαυρο ή µαύρο όταν 

ωριµάσει, σχήµα ωοειδές και µέγεθος µικρής ελιάς.  

Πολλαπλασιασµός: Με σπόρο, ηµιώριµα µοσχεύµατα (καλοκαίρι) και µε 

παραφυάδες. Τα σπέρµατα, σπέρνονται σε σπορεία. Έπειτα από 3-4 µήνες τα φυτεύουν 

στο έδαφος και όταν αναπτυχθούν αρκετά τότε µεταφυτεύονται στην οριστική τους 

θέση. 

Ιδιαιτερότητες: Η ∆άφνη ευδοκιµεί σε ασβεστούχα και καλά αρδευόµενα εδάφη. 

Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες ή ηµισκιαζόµενες θέσεις και στραγγιζόµενα εδάφη. 

Αντέχει στην ξηρασία και σε παραθαλάσσια µέρη. Είναι φυτό σχετικά ευαίσθητο στο 

ψύχος, µε ελάχιστη θερµοκρασία αντοχής τους 0°C. 
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Χρήσεις: Γενικά, χρησιµοποιούνται τα φύλλα της δάφνης αλλά και οι καρποί 

(χωρίς τα κουκούτσια τα οποία θεωρούνται τοξικά). Σε πολλά χωριά χρησιµοποιούν το 

χυλό των φύλλων µαζί µε ρεβυθάλευρο για το ζύµωµα του εφτάζυµου ψωµιού. 

Χρησιµοποιείται σαν αρωµατικό στο βερµούτ, σε παγωτά, γλυκά, στην αρτοποιία, σε 

σούπες, ζυµαρικά και κονσέρβες κρέατος. Οι Βεδουίνοι αρωµατίζουν τον καφέ τους µε 

φύλλα ∆άφνης. Από λαϊκούς θεραπευτές χρησιµοποιείται η σκόνη των δαφνόφυλλων 

τοπικά για το σταµάτηµα της αιµορραγίας από τη µύτη. Οι γυναίκες στην Κρήτη 

παρασκευάζουν ένα λάδι, από δαφνοκούκουτσα και αγουρόλαδο, το οποίο 

χρησιµοποιείται για εντριβή των ριζών των τριχών του κεφαλιού για να αποκτήσουν 

γερά µαύρα µαλλιά. Στην Κηποτεχνία είναι εξαιρετικό για φράκτες και δηµιουργία 

σχηµάτων (el.wikipedia.org/wiki; Λιακάκης, 2007). 

 

∆ενδρολίβανο Rosmarinus officinalis Οικ. Lamiaceae  

Γενικά: Αρωµατικός αειθαλής θάµνος, ανήκει στο γένος Ροσµαρίνος και στην 

οικογένεια των Χειλανθών (Lamiaceae). Συναντάται µε τις ονοµασίες Ρόσµαρι, 

∆ιοσµαρίνη, Ροσµαρίνι, Αρισµαρί, Αρισµαρές, ∆ενδολίβανο, Λασµαρί, Λιβανόδεντρο. 

Στην Ελλάδα σπάνια βρίσκεται σαν αυτοφυές. Είναι φυτό πολύ γνωστό στους αρχαίους 

Έλληνες. Ο ∆ιοκουρίδης το χρησιµοποιούσε σε καταπλάσµατα για τη θεραπεία των 

αιµορροΐδων, των κονδυλωµάτων και των χοιράδων, µε άριστα όπως αναφέρει 

αποτελέσµατα. Το συνιστούσε επίσης σαν εµµηναγωγό και διουρητικό. Οι Αρχαίοι  

Έλληνες επίσης το χρησιµοποιούσαν σε διάφορες θρησκευτικές τελετές και γιορτές, σε 

στολισµούς κτηρίων, ναών και το έκαιγαν και σαν θυµίαµα για να ευχαριστήσουν τους 

θεούς και το θεωρούσαν δώρο στην Αφροδίτη. Το ονόµαζαν και “πόα των στέψεων” 

γιατί το χρησιµοποιούσαν µαζί µε µυρτιά και δάφνη για κατασκευή στεφάνων για 

στέψεις. Αντιπροσώπευε το σύµβολο της πίστης στους γάµους και στις κηδείες. 

Φύλλωµα δενδρολίβανου συνόδευε τους Φαραώ στην τελευταία τους κατοικία. Η 

καταγωγή του είναι από τις περιοχές της Μεσογείου αλλά σήµερα εκτός από τις 

περιοχές αυτές καλλιεργείται σαν καλλωπιστικό σε όλη σχεδόν την Ευρώπη και τις 

εύκρατες περιοχές της Αµερικής.  

Βοτανική περιγραφή: Είναι πυκνόφυλλος και πολύκλαδος αειθαλής θάµνος µε 

ύψος που δεν ξεπερνά τα 2m και πλάτος 1-3m. Τα φύλλα του είναι δερµατώδη, µικρά, 

γραµµοειδή, αντίθετα, επιφυή, δερµατοειδή, σε σκουροπράσινο λαµπερό χρώµα στο 
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πάνω µέρος, λευκά στο άκρο και αναδιπλωµένες 

ταξιανθίες µικρές, καλυµµένες από τριχίδια στις 

µασχάλες των φύλλων. Τα άνθη βρίσκονται κατά 

οµάδες και βγαίνουν στις µασχάλες των φύλλων. Το 

χρώµα τους είναι µωβ, κυανόλευκο ή και λευκό. Η 

στεφάνη έχει µέγεθος 10-12mm, χρώµα µπλε - λιλά 

ανοιχτό, σπάνια λευκό ή ρόδινο, µε δύο χείλη, το πάνω δισχιδές, το κάτω τρίλοβο. Σε 

εύκρατα κλίµατα µπορεί να ανθίζει χωρίς διακοπές από το Σεπτέµβριο έως το Μάρτιο.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε µοσχεύµατα, παραφυάδες και σπόρο.  

Ιδιαιτερότητες: Τα εδάφη της προτίµησης του ∆ενδρολίβανου είναι πάντοτε τα 

βραχώδη εδάφη των παραθαλάσσιων περιοχών. Γι αυτό και η ονοµασία του 

«Rosmarinus» είναι πιθανό να προέρχεται από τις λατινικές λέξεις «ros» δηλαδή 

«δροσοσταλίδα» και «marinus» δηλαδή «θαλασσινός», που αναφέρονται στην 

ανθεκτικότητα του φυτού στα σταγονίδια της θάλασσας. Τα ∆ενδρολίβανα 

προσαρµόζονται καλά σε ασβεστούχα εδάφη. Προτιµούν εδάφη φτωχά, πετρώδη, ξηρά 

το καλοκαίρι και καλά αποστραγγισµένα το χειµώνα. Το καλοκαίρι πρέπει να 

αποφεύγεται το πότισµα. Για να αυξηθεί η διάρκεια της ζωής του, χρειάζεται ένα 

ελαφρύ κλάδεµα µία φορά το χρόνο, το οποίο µπορεί να διατηρήσει πιο πλούσια τη 

βλάστηση.  

Χρήσεις: Οι τρυφεροί βλαστοί και τα φύλλα του δενδρολίβανου 

χρησιµοποιούνται σαν αρωµατικό σε πολλά φαγητά. Στα ψητά δίνει µία ιδιαίτερη 

γεύση. Στη ζαχαροπλαστική το χρησιµοποιούν κυρίως στα γλυκά του κουταλιού. Έχουν 

ένα ευχάριστο άρωµα που µοιάζει µε αυτό του τσαγιού και η γεύση του είναι ελαφρώς 

πικρή και λίγο καυτερή. Από τα φύλλα του ∆ενδρολίβανου εξάγεται ένα υγρό που 

χρησιµοποιείται στην παρασκευή φάρµακου για τους ρευµατισµούς, για τους 

διάφορους ερεθισµούς του στόµατος καθώς και για το βήχα. Από τους βλαστούς 

εξάγεται ένα αιθέριο έλαιο που χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία καθώς και µε 

κατάλληλη επεξεργασία στην παρασκευή εντοµοκτόνων. Τα άνθη του προτιµώνται από 

τις µέλισσες και γίνονται πηγή για τη παραγωγή µελιού. Στην Κηποτεχνία 

χρησιµοποιείται για το άρωµα, τα χνουδωτά φύλλα, σαν υποόροφος βλάστησης 

εξαιρετικής ανθεκτικότητας, ενώ συγκριτικά µε άλλα αρωµατικά φυτεύεται σε πιο πίσω 

επίπεδα φύτευσης (el.wikipedia.org/wiki; Φιλίππι, 2008). 



 

 

132

∆ίκταµος Origanum dictamnus Οικ. Labiatae  

Γενικά: Το ∆ίκταµο (η Έρωντας στην Κρήτη ή ∆ίκταµνο(ς)) είναι ένα ενδηµικό 

φυτό που συναντάται στην Κρήτη και χρησιµοποιείται ως ρόφηµα. Στη Μινωική Κρήτη 

και την Αρχαία Ελλάδα ήταν ένα από τα σπουδαιότερα φαρµακευτικά φυτά. Ο 

Ιπποκράτης το χρησιµοποιούσε κατά των παθήσεων του στοµάχου και του πεπτικού 

συστήµατος, στους ρευµατισµούς, τα αρθριτικά, ως επουλωτικό, εµµηναγωγό, 

τονωτικό και αντισπασµωδικό. 

Βοτανική περιγραφή: Είναι ένα µικρό φυτό µε ύψος 30 

έως 40cm, πολύ δυνατή οσµή και γεύση. Τα φύλλα του είναι 

σχετικά µικρά αλλά παχιά, γκριζοπράσινα και καλύπτονται 

από χνούδι. Τα άνθη του είναι ιδιόµορφες κρεµαστές 

ταξιανθίες µε µικρά ροζ άνθη που ξεπροβάλλουν από πορφυρά βράκτια.  

Πολλαπλασιασµός: Με σπόρο ή µε µοσχεύµατα από µαλακό βλαστό την άνοιξη. 

Ιδιαιτερότητες: Αυτοφύεται πρακτικά σε όλα τα βουνά του νησιού κι όχι µόνο 

στη ∆ίκτη όπως το θέλει το όνοµά του. Εξαπλώνεται από το επίπεδο της θάλασσας 

µέχρι τα 1600m αποκλειστικά σε γκρεµούς και φαράγγια (υποχρεωτικό χασµόφυτο). 

Αναπτύσσεται µόνο σε καλά αποστραγγισµένα εδάφη και αντέχει στις χαµηλές 

θερµοκρασίες.  

Χρήσεις: Χρησιµοποιείται ως φάρµακο µε τη µορφή συνήθως του αφεψήµατος, 

αντικαθιστώντας το τσάι µε αναλογία 1gr δίκταµο µε 100gr νερό. Σήµερα 

χρησιµοποιείται για την επούλωση των τραυµάτων, ως καταπραϋντικό του πεπτικού 

συστήµατος, καθώς και κατά της γρίπης και του κρυολογήµατος. Συµβάλει στην 

πρόληψη και στην αντιµετώπιση των κυκλοφορικών και καρδιολογικών προβληµάτων, 

ανακουφίζει από πονοκεφάλους, και στοµαχικές διαταραχές, πονόδοντους και 

αποστήµατα. Ενεργεί επίσης, ως αντιδιαβητικό, εµµηναγωγό αλλά και ως αφροδισιακό. 

Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται ως αρωµατικό φυτό χαµηλής βλάστησης για το 

χρώµα των φύλλων, το άρωµα και το σχήµα του, ενώ θεωρείται κατάλληλο για 

βραχόκηπους (el.wikipedia.org/wiki; Φιλίππι, 2008). 

 

∆υόσµος Mentha viridis Οικ. Lamiaceae 

Γενικά: Είναι ποώδες αρωµατικό φυτό της οικογένειας των χειλανθών των 

εύκρατων περιοχών. Χρησιµοποιείται από την αρχαιότητα ως σήµερα σαν αρωµατικό 
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στη µαγειρική, την οινοποιία και στη φαρµακοποιία. Οι αρχαίοι Έλληνες έτριβαν το 

τραπέζι µε δυόσµο πριν από το γεύµα. Επίσης, αρωµάτιζαν το νερό τού µπάνιου. Από 

τον 6ο αιώνα πρωτοσυναντώνται κρέµες καθαρισµού δοντιών µε ∆υόσµο. Τα ποντίκια 

φαίνεται να αποφεύγουν τη µυρωδιά του, γι’ αυτό και χρησιµοποιείται για την 

αποµάκρυνσή τους. Στην Αρχαία Ελλάδα ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός 

χρησιµοποιούσαν την Μέντα κατά της δυσπεψίας, κατά των νευρικών διαταραχών, 

κατά των ιλίγγων, της αϋπνίας, της γαστρίτιδας, του βήχα, του κρυολογήµατος, του 

πονόλαιµου και ως αντισπασµωδικό. Οι Άραβες λατρεύουν τη Μέντα, ορκίζονται στο 

όνοµα της. Η λεπτή µυρωδιά της Μέντας διαχέεται παντού και οι αρετές της έχουν 

υµνηθεί ιδιαίτερα. Η ωραία Σεχραζάτ, που διηγούνταν στο Σουλτάνο τις ιστορίες στις 

Χίλιες και Μία Νύχτες, οφείλει ίσως τη ζωή της σε µερικά φλιτζάνια µυρωδάτο τσάι 

µέντας, που της σερβίριζαν κάθε µέρα, πριν ξηµερώσει, την ίδια πάντα ώρα, για να 

µπορεί να συνεχίζει τις ιστορίες του Σεβάχ του Θαλασσινού και του Αλαντίν. Πολλές 

Αραβικές φυλές από την αρχαιότητα τη χρησιµοποιούσαν σε µορφή ροφήµατος για τη 

σεξουαλική διέγερση αλλά σε αρκετά µεγάλες ποσότητες, διότι αλλιώς έχει την 

ακριβώς αντίθετη δράση. Ακόµη και ο Σαίξπηρ την αναφέρει, µαζί µε την Λεβάντα και 

το ∆εντρολίβανο, σαν διεγερτικό για τους κυρίους της µέσης ηλικίας. 

Βοτανική περιγραφή: Φυτό αρωµατικό µε πράσινα φύλλα 

και βλαστό. Τα φύλλα του είναι ωοειδή. Τα άνθη του είναι µικρά, 

λευκά, ρόδινα ή ιώδη, τα οποία εµφανίζονται πολλά µαζί σε 

στάχυες στις κορυφές των βλαστών. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε ριζώµατα. 

Ιδιαιτερότητες: Μπορεί να ευδοκιµήσει σε ποικιλία κλιµάτων και εδαφών. 

Άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης για το δυόσµο είναι οι 17°C και, όταν αρδεύεται 

τακτικά, αντέχει και στις υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού. Αποδίδει καλύτερα σε 

εδάφη, βαθιά, πλούσια σε οργανική ουσία που δεν είναι πολύ βαριά, µε καλή 

αποστράγγιση, µε τιµή pH=6,5, αλλά και σε pH=6-7,5 δεν παρουσιάζει προβλήµατα. Η 

σχέση των τριών θρεπτικών στοιχείων Ν, P, K είναι 1:0,4:1,6, αντίστοιχα. Το Κάλιο 

κάνει το ∆υόσµο πιο ανθεκτικό στις µυκητολογικές ασθένειες. Οι κοπριές και τα 

οργανικά εµπορικά λιπάσµατα ενδείκνυνται περισσότερο από τα ανόργανα. Ο ∆υόσµος 

είναι πολύ απαιτητικός σε νερό και σε πολύ θερµό καιρό η καλλιέργεια µπορεί να 

χρειασθεί και τρία ποτίσµατα την εβδοµάδα. 
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Χρήσεις: Τα αρωµατικά του φύλλα χρησιµοποιούνται πολύ στη µαγειρική, τόσο 

σε φαγητά όσο και σε σαλάτες. Είναι αντιφυσητικό, τονώνει το στοµάχι, είναι 

αντισηπτικό, χολαγωγό, καταπολεµά τη δυσπεψία, τη διάρροια και είναι το πιο φυσικό 

αφροδισιακό. Στην κηποτεχνία χρησιµοποιείται σαν αρωµατικό χαµηλής βλάστησης, σε 

βραχόκηπους και σε παρτέρια µαζί µε Μέντα (el.wikipedia.org/wiki; Φιλίππι, 2008). 

 

Θρούµπι Satureja thymbra Οικ. Lamiaceae (Labiatae) 

Γενικά: Θάµνος, γνωστός και ως Γεροντόχορτο ή Τραγόχορτο ή Τραγορίγανη. 

Προέρχεται από την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Η ονοµασία Satureja 

προέρχεται από την ελληνική λέξη σάτυρος. Θεωρείται πολύ όµορφο άγριο φυτό, ιδίως 

όταν είναι γεµάτο άνθη και συναντάται σε ξερές, βραχώδεις περιοχές. Είναι φυτό 

µακρόβιο, εύκολης καλλιέργειας και ιδιαίτερα διακοσµητικό. 

Βοτανική περιγραφή: Είναι θάµνος µε µικρά αειθαλή 

φύλλα, σκουροπράσινα, παχιά και σκληρά. Με µεγεθυντικό 

φακό διακρίνονται οι αµέτρητοι ελαιοφόροι αδένες στην κάτω 

επιφάνεια. Το φύλλωµα αναδίδει µία έντονη µυρωδιά, ζεστή και 

πικάντικη που θυµίζει τη ρίγανη. Το Θρούµπι σχηµατίζει ένα 

κανονικό µαξιλάρι. Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο σκεπάζεται µε ροζ-βιολετί άνθη, 

συγκεντρωµένα σε σπονδυλωτούς στάχυες.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπορά το φθινόπωρο ή µε 

µοσχεύµατα από χλωρό βλαστό την άνοιξη. 

Ιδιαιτερότητες: Προσαρµόζεται εύκολα σε ασβεστούχα εδάφη, ενώ προτιµάει τα 

φτωχά, πετρώδη και καλά αποστραγγισµένα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε χαµηλές 

θερµοκρασίες, αφού αντέχει στους -8 έως -10°C. 

Χρήσεις: Στην αρχαιότητα το εκτιµούσαν ιδιαίτερα για τις φαρµακευτικές και 

αρωµατικές του ιδιότητες και στην αρχαία Ελλάδα το έβαζαν στο κρασί (θρυµβίτης 

οίνος), κάτι που συνεχίζεται κατά κάποιο τρόπο και σήµερα από τις βιοµηχανίες που το 

χρησιµοποιούν στην παρασκευή διάφορων λικέρ. Το αφέψηµα του θεωρείται τονωτικό 

και διεγερτικό και χρησιµοποιείται κατά της πνευµατικής και σωµατικής κόπωσης. Αν 

χρησιµοποιηθεί στο µπάνιο (εφόσον βραστεί και χυθεί στο νερό) χαλαρώνει το νευρικό 

σύστηµα. Λίγες σταγόνες από το χυµό του φυτού στα αυτιά βελτιώνουν την ακοή και 

δρουν θεραπευτικά για τις εµβοές. Λόγω των αντιτοξικών ιδιοτήτων το χρησιµοποιούν 



 

 

135

σε διάφορα βαριά φαγητά, όπως επίσης και σε σαλάτες και αµυλώδη φαγητά. Σε πολλά 

µέρη χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των βαρελιών, πριν αυτά χρησιµοποιηθούν 

για το µούστο. Στην κηποτεχνία χρησιµοποιείται για το σχήµα του, το χρώµα των 

ανθέων και την ανθεκτικότητα του σαν φυτό χαµηλής βλάστησης (Φιλίππι, 2008). 

 

Λαδανιά Cistus creticus Οικ. Cistaceae 

Γενικά: Το φυτικό είδος Cistus creticus spp. είναι ενδηµικό του ελληνικού 

χώρου και ανήκει στην οικογένεια των Cistaceae (Κιστιδών). Η οικογένεια αυτή 

περιλαµβάνει 7 γένη και 160 περίπου είδη, φυτά των παραµεσογείων χωρών και της 

Αµερικής από τα οποία ενδηµικό στην Ελλάδα είναι το γένος Cistus µε 5 αυτοφυή 

είδη. Αυτά ζουν σε ξηρές περιοχές και καλύπτουν µεγάλες εκτάσεις οι οποίες 

ονοµάζονται κιστώνες. Το Cistus creticus, φύεται σε πολλά µέρη της Ελλάδας και 

κυρίως στην Κρήτη. 

Βοτανική περιγραφή: Είναι ποώδης, πολύκλαδος 

θάµνος µε ύψος πάνω από ένα µέτρο. Η ρίζα του είναι πολύ 

σκληρή, ξυλώδης, λευκή εσωτερικά, κοκκινωπή εξωτερικά, µε 

πολλά τριχοειδή ριζίδια, από τις ρίζες δε εξέρχονται πολλοί 

ξυλώδεις βλαστοί. Αυτοί είναι τραχείς, διηρηµένοι σε πολλούς 

κοκκινωπούς κλώνους, οι πιο τρυφεροί από τους οποίους είναι τριχωτοί µε χρώµα 

λευκοπράσινο. Τα φύλλα είναι απλά, αδιαίρετα, γκριζοπράσινα, κυµατοειδή, έµµισχα, 

αντίθετα ή κατ' εναλλαγή, παχιά, ρυτινώδη, µε παράφυλλα, απλές τρίχες αστεροειδείς ή 

σε δέσµες. Το φύλλωµα του ανάλογα µε την ποικιλία µπορεί να είναι αρκετά 

αρωµατικό. Ο βλαστός και το φύλλωµα περιέχουν µια βαλσαµώδη αρωµατική ύλη, το 

λάδανο. Τα άνθη εµφανίζονται Απρίλιο µε Μάιο έως τον Αύγουστο, φύονται δε στις 

κορυφές των τρυφερών κλώνων και είναι µεγάλα, λευκά ή ερυθρά, αρρενοθήλεα, 

ακτινωτά µε τρία ή και περισσότερα σέπαλα, πέντε ή σπανίως τρία πέταλα, τα οποία 

γρήγορα αποσπώνται και δίνουν την εντύπωση απετάλων ανθέων. Οι στήµονες είναι 

πολλοί και φύονται από την ανθοδόχη. Η ωοθήκη είναι επιφυής, µονόχωρος ή µε 2-10 

χώρους και αποτελείται από 3-5 καρπόφυλλα. Οι χώροι µπορεί να είναι πλήρεις ή 

ατελείς, µε δύο η περισσότερους ανεµοβλάστες ορθροτρόπους. Στύλος µε ένα έως τρία 

στίγµατα. Ο καρπός είναι ωοειδής κάψα, σκληρή, µελανή, µε τρεις βαλβίδες ή 3-10 

γλωχίνες, πολύσπερµη, γεµάτη από κόκκινα σπέρµατα. 
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Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται το φθινόπωρο από ηµιώριµους βλαστούς 

ή µε σπόρους. 

Ιδιαιτερότητες: Έχει µεγάλη διάρκεια ζωής, ιδίως σε φτωχό και ξηρό έδαφος 

(12-15 χρόνια) και αντέχει στη αλµύρα της θάλασσας. Ανάλογα την γεωγραφική τους 

προέλευση οι λαδανιές έχουν διαφορετική αντοχή στο ασβεστούχο χώµα.  

Χρήσεις: Η εµπορική του αξιοποίηση στηρίζεται στις φαρµακευτικές ιδιότητες 

της ρητίνης «λάδανο». Η ρητίνη αυτή εκκρίνεται από τις αδενοφόρες τρίχες των 

φύλλων και παρουσιάζουν αντιµικροβιακή και κυρίως αντιλευχαιµική δράση η οποία 

µπορεί να συγκριθεί µε καθιερωµένα φάρµακα των κατηγοριών αυτών, όπως είναι η 

αµπικιλίνη και η καµπτοθεκίνη. Στην κηποτεχνία χρησιµοποιείται για τα ιδιαίτερα άνθη 

του, τα φύλλα του και την αντοχή του (∆εµέτζος, 1996; Φιλίππι, 2008). 

 

Λεβάντα Lavandula angustifolia Οικ. (Labiatae) 

Γενικά: Η Λεβάντα είναι γένος φυτών που ανήκει στην οικογένεια των 

Χειλανθών (Labiatae). Το γνωστότερο γένος είναι η Lavandula που περιλαµβάνει γύρω 

στα 25 είδη. Είναι ιθαγενές των παραµεσόγειων περιοχών. Επίσης, απαντάται στα 

Κανάρια Νησιά, στην Ινδία και σε άλλες ασιατικές χώρες. Σήµερα καλλιεργείται στην 

Ισπανία, τη Γαλλία, τη Βουλγαρία και αρκετές χώρες της Βόρειας Αφρικής. Στην 

Ελλάδα καλλιεργείται στην Αρκαδία, την Κεφαλληνία, τις Σέρρες και την Κοµοτηνή. 

Οι ιαµατικές της ιδιότητες ήταν γνωστές από την αρχαιότητα και αναφέρονται στο 

∆ιοσκουρίδη, τον Πλίνιο και το Γαληνό. 

Βοτανική περιγραφή: Πρόκειται για φρυγανώδες και 

πολύκλαδο θάµνο µε ύψος 30 έως 80cm, µε όρθιους 

βλαστούς που φύονται από τη βάση, µε αρωµατικό, 

φύλλωµα, φυλλοβόλο ή ηµιαειθαλές. Έχει γκριζοπράσινα 

φύλλα, στενά ως λογχοειδή. Τα µακριά φύλλα έχουν κυρτές 

άκρες για να µειώνεται η επιφάνεια εξάτµισης προσδίδοντας τους µία ευθύγραµµη όψη 

(το επίθετο «angustifolia» προέρχεται από το λατινικό «angustus», δηλαδή «στενός»). 

Το φυτό που έχει ποικίλες διαστάσεις ανάλογα µε τη διασταύρωση, σχηµατίζει µια 

πυκνή και συµπαγή σφαίρα: πρόκειται για µια λεβάντα µε µικρή ανάπτυξη. Τον Ιούνιο 

οι βλαστοί ψηλώνουν, ανθίζουν και το φυτό µετατρέπεται για λίγες εβδοµάδες σε µια 

µπάλα µπλε ανθέων. Οι ανθοφόροι βλαστοί καταλήγουν σε ταξιανθία τύπου στάχεος. 
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Κάθε άνθος περικλείεται σε έναν κάλυκα λιγότερο ή περισσότερο βαθύχρωµο, γεγονός 

που επηρεάζει την αντίληψη για το χρώµα της ταξιανθίας από µακριά. 

Πολλαπλασιασµός: Με σπορά το φθινόπωρο, για να εξαχθούν γενετικά 

διαφορετικοί πληθυσµοί. Αντιθέτως οι τεχνητές ποικιλίες πολλαπλασιάζονται µε 

µοσχεύµατα από ώριµο βλαστό το φθινόπωρο. 

Ιδιαιτερότητες: Η Λεβάντα καλλιεργείται σε εδάφη πλούσια σε ασβέστιο, καθώς 

αυτό βελτιώνει την ποιότητα του αιθέριου ελαίου της και βοηθά την ανάπτυξη του 

φυτού. Το έδαφος καλλιέργειας πρέπει να είναι ελαφρύ και χαλικώδες, γι' αυτό και το 

φυτό προσφέρεται για καλλιέργεια σε εκτάσεις ακατάλληλες για άλλου τύπου 

καλλιέργειες. ∆εν αγαπά, επίσης, ιδιαίτερα την υγρασία, αλλά ούτε και την ολοσχερή 

ξηρασία. 

Χρήσεις: Από τα άνθη της παράγεται µε απόσταξη το καλύτερο αιθέριο έλαιο 

λεβάντας, το οποίο χρησιµοποιείται για παραγωγή αρωµάτων και αρωµατοθεραπεία, 

εξ’ ου και τα κοινά της ονόµατα «Λεβάντα η Φαρµακευτική» ή «Γνήσια». Το αιθέριο 

έλαιο που περιέχουν τα φύλλα της χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία και επίσης για 

τη θεραπεία νευρασθενειών. Έχει επίσης αντισηπτικές ιδιότητες και χρησιµοποιείται 

στην επούλωση τραυµάτων. Σε µεγάλες δόσεις η Λεβάντα δρα ως υπνωτικό και 

ναρκωτικό. Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται για το χρώµα των ανθέων της, για το 

άρωµα και τα γκριζοπράσινα φύλλα της σαν θάµνος µόνη της ή µαζί µε άλλα 

αρωµατικά φυτά (el.wikipedia.org/wiki; Φιλίππι, 2008). 

 

Λεβαντίνη Santolina chamaecyparissus Οικ. Compositae  

Γενικά: Η προέλευση της Λεβαντίνης είναι από τη Νότια Γαλλία και την 

Ισπανία. Στο φυσικό της περιβάλλον συναντάται σε σχισµές βράχων, όπου σχηµατίζει 

εντυπωσιακά µαξιλάρια. Το γένος αποτελείται από 18 περίπου είδη αειθαλών και 

αρωµατικών θάµνων. 

Βοτανική περιγραφή: Χαµηλός ποώδης αειθαλής θάµνος 

µε µέγιστο ύψος 0,6m και µέγιστο πλάτος 1m. Έχει πολύ 

µικροσκοπικά, οδοντωτά, κατ’ εναλλαγή, πυκνά διατεταγµένα 

κατά κόµβους, ασηµοπράσινα έως γκριζοπράσινα, 2-4cm µήκος 

και 1,3mm φάρδος,  ιδιαίτερα αρωµατικά όταν συνθλίβονται, στενόµακρα φύλλα και 

κίτρινα άνθη το καλοκαίρι τα οποία ανοίγουν διατεταγµένα σε στρογγυλά κεφάλια. 
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Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται εύκολα µε µοσχεύµατα από ηµιώριµο 

βλαστό το φθινόπωρο και σπόρο. 

Ιδιαιτερότητες: ∆εν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά το έδαφος. 

Φυτεύεται σε ηλιόλουστες ή ηµισκιερές θέσεις σε φτωχά, πετρώδη, ξηρά και θερµά, 

πολύ στραγγιζόµενα εδάφη. ∆εν προσβάλλεται από ασθένειες εκτός από Φυτόφθορα 

(µύκητας του λαιµού των φυτών), η οποία αναπτύσσεται σε συνθήκες υγρασίας και 

υψηλής θερµοκρασίας. Για το λόγο αυτό, η άρδευση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

πρέπει να αποφεύγεται.  

Χρήσεις: Έχει ανθελµινθικές και εντοµοκτόνες ιδιότητες, ενώ όπως και η 

λεβάντα, χρησιµοποιείται για να αποµακρύνει το σκόρο από τα ρούχα. Στην 

Κηποτεχνία τοποθετούνται σε βραχόκηπους, οµάδες, χαµηλές µπορντούρες και 

γλάστρες. ∆ίνει επίσης την δυνατότητα εδαφοκάλυψης και δηµιουργίας σχηµάτων µέσα 

σε χλοοτάπητα (www.anthorama.gr; Φιλίππι, 2008). 

 

Μαντζουράνα Origanum majorana Οικ. Lamiaceae  

Γενικά: Κατάγεται από τη Νότια Ευρώπη και την Τουρκία. 

Βοτανική περιγραφή: Φυτό ποώδες, συγγενικό της 

ρίγανης, µε πολλές παραφυάδες, µε κοκκινωπούς χνουδωτούς 

βλαστούς και φύλλα µικρά, οβάλ, λεία, λειόχειλα, χνουδωτά, 

σταυροειδώς διατεταγµένα και µυρωδάτα. Τα άνθη της είναι 

φαιά µε λέπια. Οι στάχυες µε τα λευκά άνθη σχηµατίζονται 

το διάστηµα Ιουνίου-Ιουλίου. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο και µε παραφυάδες. 

Ιδιαιτερότητες: Χρειάζεται πλούσια εδάφη, καλά στραγγιζόµενα και περιοχές µε 

ήπιο κλίµα, καθώς είναι ευαίσθητο στο ψύχος. 

Χρήσεις: Στην Ελλάδα υπάρχει σαν αυτοφυές ωστόσο συνηθίζεται να 

καλλιεργείται από την αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες το εκτιµούσαν πολύ και 

γνώριζαν τις φαρµακευτικές του ιδιότητες. Ο Ιπποκράτης το χρησιµοποιούσε σαν 

αντισηπτικό. Η Μαντζουράνα χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, την µαγειρική, την 

ζαχαροπλαστική και σαν θεραπευτικό υλικό. Η χρήση του είναι εσωτερική και 

εξωτερική. Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται σαν αρωµατικό φυτό χαµηλής βλάστησης 

(Φιλίππι, 2008). 
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Μέντα Mentha piperata Οικ. Lamiaceae 

Γενικά: Η Μέντα η Πιπερώδης είναι η πιο γνωστή από τις συγγενείς της, µε 

δυνατή ευχάριστη µυρωδιά και αρωµατική, πικάντικη γεύση. Είναι προϊόν 

διασταύρωσης των ειδών Μέντα η πράσινη (∆υόσµος) και Μέντα η υδροχαρής, που 

σταθεροποιήθηκε εξαιτίας του πολλαπλασιασµού της µε ριζώµατα. 

Βοτανική περιγραφή:. Είναι φυτό πολυετές, ύψους µέχρι 

80cm. Έχει βλαστό όρθιο, τετραγωνικό, χνουδωτό. Τα φύλλα είναι 

ωοειδή - στρογγυλά, επιφυή, τεφρόασπρα, χνουδωτά στην κάτω 

επιφάνεια. Τα άνθη φύονται σε ακραίους στάχυες, άσπρου ή 

ρόδινου χρώµατος. H άνθηση αρχίζει τον Ιούλιο και διαρκεί µέχρι και τον Σεπτέµβριο.  

Πολλαπλασιασµός: Η Μέντα πολλαπλασιάζεται µε παραφυάδες. 

Ιδιαιτερότητες: Είναι αυτοφυές σε υγρά µέρη και στις όχθες ποταµών και 

ρυακιών. ∆εν παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σχέση µε το κλίµα και το έδαφος, 

παρόλο που οι ήπιες περιοχές αποδεικνύονται πιο ιδανικές για την καλλιέργεια της. 

Άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης για το δυόσµο είναι οι 17°C και, όταν αρδεύεται 

τακτικά, αντέχει και στις υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού. Αποδίδει καλύτερα σε 

εδάφη, βαθιά, πλούσια σε οργανική ουσία που δεν είναι πολύ βαριά, µε καλή 

αποστράγγιση, µε τιµή pH=6,5, αλλά και σε pH=6-7,5 δεν παρουσιάζει προβλήµατα. Η 

σχέση των τριών θρεπτικών στοιχείων Ν, P, K είναι 1:0,4:1,6, αντίστοιχα. Το κάλιο 

κάνει το δυόσµο πιο ανθεκτικό στις µυκητολογικές ασθένειες. Οι κοπριές και τα 

οργανικά εµπορικά λιπάσµατα ενδείκνυνται περισσότερο από τα ανόργανα. Η µέντα 

είναι πολύ απαιτητική σε νερό και σε πολύ θερµό καιρό η καλλιέργεια µπορεί να 

χρειασθεί και τρία ποτίσµατα την εβδοµάδα. 

Χρήσεις: Χρησιµοποιείται για την παρασκευή λικέρ και στην αρωµατοποιία. 

Συλλέγεται το υπέργειο τµήµα του φυτού, όταν αυτό βρίσκεται σε πλήρη άνθηση. Από 

τα φύλλα και από τα άνθη παίρνουµε το λάδι που περιέχει µινθόλη και χρησιµοποιείται 

στη ζαχαροπλαστική, την ποτοποιία και την ιατρική. Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται 

σαν αρωµατικό φυτό χαµηλής βλάστησης (el.wikipedia.org/wiki). 

 

Ρίγανη Origanum vulgare Οικ. Lamiaceae (Labiatae) 

Γενικά: Η Ρίγανη είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Το όνοµά της προέρχεται 

από τις λέξεις όρος και γάνος (λαµπρότητα), δηλαδή είναι φυτό που λαµπρύνει το 
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βουνό. Ο Ιπποκράτης τη χρησιµοποιούσε για τη θεραπεία της γαστραλγίας, παθήσεων 

του αναπνευστικού συστήµατος κλπ.  

Βοτανική περιγραφή: Είναι αειθαλής θάµνος. Έχει 

βλαστό όρθιο, τετραγωνικό, πολύκλαδο, τριχωτό ύψους 30-

80cm, φύλλα αντίθετα, έµµισχα, αυγοειδή ή προµήκη, πολύ 

πριονωτά γκριζοπράσινα και αρωµατικά. Τα άνθη της 

ρίγανης είναι πολύ µικρά λευκά και εµφανίζονται Ιούνιο µε 

Ιούλιο σχηµατίζοντας βότρεις στην κορυφή των βλαστών. 

Αυτοφύεται σε θαµνώδη και χέρσα µέρη σε όλη την Ελλάδα και καλλιεργείται σε µικρή 

έκταση.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο, µε 

µοσχεύµατα και µε παραφυάδες. 

Ιδιαιτερότητες: Ευδοκιµεί σε ηµιορεινές δροσερές περιοχές και σε χωράφια 

ασβεστούχα, φτωχά ή πλούσια, ξηρικά. Είναι φυτό ανθεκτικό στο κρύο. Ευδοκιµεί σε 

ένα εύρος ph µεταξύ 6-9, αλλά αναπτύσσεται καλύτερα σε ph µεταξύ 6-8. 

Χρήσεις: Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό, αρωµατικό και 

µελισσοτροφικό. Το αιθέριο έλαιο χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία και 

φαρµακοποιία, ενώ η ξηρή δρόγη ως άρτυµα. Επίσης θεωρείται τονωτική, ευστόµαχη, 

αποχρεµπτική, διουρητική, καθαρτική, εµµηναγωγή, αντιψωριακή και αντιεπιληπτική. 

Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται σαν αρωµατικό φυτό χαµηλής βλάστησης σε 

βραχόκηπους και συνθέσεις µε άλλα αρωµατικά σε ξηρικούς κήπους (Φιλίππι, 2008). 

 

Τσάι του βουνού Sideritis syriaca Οικογένεια Lamiaceae 

Γενικά: Κοινώς λέγεται τσάι της Κρήτης, γνωστό ως Μαλοτήρας ή 

Καλοκοιµηθιά. Αυτοφύεται στα βουνά της Κρήτης και κυρίως στα Λευκά Όρη και στον 

Ψηλορείτη σε υψόµετρο 1300 – 2000m. Το φυτό χρησιµοποιείται ευρύτατα 

στις µεσογειακές χώρες, όπως και στην Ελλάδα ως αφέψηµα (τσάι). To γένος 

περιλαµβάνει 80 περίπου είδη, που φύονται στις παραµεσογείους χώρες, τις Καναρίους 

νήσους και την Βόρειο Ασία. Πρόκειται για µονοετείς ή πολυετείς πόες, αποξυλωµένες 

ενίοτε στη βάση, χνουδωτές.  

Βοτανική περιγραφή: Είναι πολυετής πόα ύψους 50cm. Έχει βλαστό συνήθως 

απλό, ισχυρό, όρθιο, που καλύπτεται µε πυκνό άσπρο χνούδι. Τα φύλλα είναι σε σχήµα 
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λόγχης, οδοντωτά ή ακέραια και τα άνθη ερµαφρόδιτα, λευκά ή 

κίτρινα σε ταξιανθία στάχυ. Έχει άνθη κίτρινα ή λευκά, µικρά, 

κατά σπονδύλους αποµακρυσµένους ή πλησίον αλλήλους χωρίς 

βράκτια. Ανήκουν στα Χειλανθή. Ο καρπός αποτελείται από 4 

κάρυα που το καθένα περικλείει από ένα σπέρµα. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο ή µε διαίρεση των φυτών. 

Ιδιαιτερότητες: Το Τσάι αναπτύσσεται σε ποικιλία εδαφών µε pH 6,0-8,0. 

Προτιµά βραχώδη και ασβεστολιθικά εδάφη, µπορεί όµως να αναπτυχθεί και σε 

πετρώδη. Ευδοκιµεί σε περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο και παρουσιάζει ιδιαίτερη αντοχή 

στις χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα. 

Χρήσεις: Χρησιµοποιείται µε µορφή αφεψήµατος. Παρουσιάζει ισχυρή 

αντιφλεγµονώδη, αντιθροµβωτική, αντιυπερτασική, σπασµολυτική, ηρεµιστική, 

αντιοξειδωτική δράση. ∆ρα σαν αναστολέας της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων. 

Στην Ισπανία χρησιµοποιούνται επίσης διάφορα αυτοφυή είδη στη λαϊκή θεραπευτική, 

κυρίως για µακροχρόνια θεραπεία φλεγµονωδών καταστάσεων. Στην Κηποτεχνία 

χρησιµοποιείται σαν αρωµατικό ανθεκτικό φυτό χαµηλής βλάστησης. 

(el.wikipedia.org/wiki; www.mylona.gr; Φιλίππι, 2008). 

 

Φασκοµηλιά Salvia fruticosa Οικ. Lamiaceae (Labiatae) 

Γενικά: Το Φασκόµηλο ή Φασκοµηλιά ανήκει στο γένος των Αγγειόσπερµων 

δικότυλων φυτών Σάλβια (Salvia). Βρίσκεται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας κυρίως 

σε ξηρούς και πετρώδεις τόπους.  

Βοτανική περιγραφή: Είναι φυτό πολυετές, θαµνώδες, 

αειθαλές, µε πολυάριθµα κλαδιά ύψους µέχρι 0,50m. Τα 

φύλλα του είναι επιµήκη και παχιά, χρώµατος 

λευκοπράσινου, εφοδιασµένα στη βάση τους µε δύο µικρούς 

χαρακτηριστικούς λοβούς που αν τριφτούν αναδίδουν µια 

έντονη µυρωδιά καµφοράς. Τα άνθη του φύονται κατά σπονδύλους, είναι χρώµατος 

ροζ-βιολετί, ανθίζουν από το Μάιο ως τον Ιούνιο και είναι διευθετηµένα σε πυκνούς 

στάχυες. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπορά το φθινόπωρο ή µε 

µοσχεύµατα από χλωρό βλαστό στις αρχές της άνοιξης.  



 

 

142

Ιδιαιτερότητες: Η φασκοµηλιά προσαρµόζεται καλά σε ασβεστούχα εδάφη. 

Χρειάζεται πτωχά και πετρώδη εδάφη, πολύ καλά αποστραγγιζόµενα, αλλιώς πεθαίνει. 

Χρήσεις: Το φυτό έχει έντονη αρωµατική οσµή και καλλιεργείται για τις 

φαρµακευτικές ιδιότητες του, ως αφέψηµα και σαν καρύκευµα. Περιέχει σαν κύρια 

ουσία αιθέριο έλαιο, φασκοµηλόλαδο, άχρωµο ή ερυθροκίτρινο, σαπωνίνες, πικρές 

ουσίες, τερπένια, ρητίνες και θουγιόνη (µια µονοτερπενική κετόνη). Τα φύλλα έχουν 

αντισηπτικές, αποχρεµπτικές και σπασµολυτικές ιδιότητες. Το φασκόµηλο µε τη µορφή 

αφεψήµατος είναι ιδανικό για την θεραπευτική του στόµατος σε περίπτωση 

τραυµατισµών, άφτρων, φαρυγγίτιδας και κατά της ουλίτιδας. Έχει τονωτικές ιδιότητες 

και χρησιµοποιείται σαν καρδιοτονωτικό και κατά των νευραλγιών. Ελαττώνει τα αέρια 

του εντέρου, είναι διουρητικό και εµµηναγωγό. Στις περιοχές της Μεσογείου 

αποξηραίνεται και πίνεται σαν αφέψηµα, το γνωστό φασκόµηλο. Στην µαγειρική 

χρησιµοποιείται για τον αρωµατισµό διαφόρων ζωµών, φαγητών και του ξιδιού ενώ 

θεωρείται και µελισσοτροφικό φυτό παρέχοντας µέλι εκλεκτής ποιότητας. Πάντως η 

χρήση του πρέπει να γίνεται µε σύνεση γιατί υπάρχουν περιπτώσεις δηλητηρίασης από 

υπερβολική χρήση που οφείλεται κυρίως στην θουγιόνη που υπάρχει στο φυτό. Στην 

Κηποτεχνία χρησιµοποιείται σαν αρωµατικό φυτό χαµηλής βλάστησης (Φιλίππι, 2008). 

 

7.4.3 ∆έντρα 

Ακακία Κυανόφυλλη Acacia cyanophylla Οικ. Leguminosae 

Γενικά: Η Ακακία αποτελεί γένος φυτών, που ανήκει στην οικογένεια των 

Μιµοζοειδών, στην τάξη των Κυαµωδών. Χαρακτηριστικό της Ακακίας είναι ότι 

εκκρίνει το αραβικό κόµµι ακόµη και σε άριστες συνθήκες καλλιέργειας, το οποίο 

θεωρείται παθολογικό φαινόµενο. Ο φλοιός και οι λοβοί πολλών ειδών περιέχουν 

µεγάλη ποσότητα δεψικών ουσιών και χρησιµοποιούνται στη βυρσοδεψία και 

τη φαρµακευτική. Το αραβικό κόµµι, διαλυµένο σε κρύο νερό, δίνει τη γνωστή «γόµα» 

για τα χαρτιά. 

Βοτανική περιγραφή: Η ακακία είναι αειθαλές δέντρο ή 

θάµνος, γρήγορης ανάπτυξης, ύψους ως 7m, µε φύλλα σύνθετα 

διπτεροειδή, λογχοειδή, µακρόστενα, λεία και γλαυκοπράσινα µε  

αγκάθια µικρά και ισχυρά. Τα άνθη της είναι µικρά ωχροκίτρινα, 

κίτρινα, πορτοκαλοκίτρινα και σπανιότερα λευκά, τοποθετηµένα 
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σε ταξιανθίες που σχηµατίζουν σφαιρικές κεφαλές, κυλινδρικούς ίουλους ή στάχυες. 

Ανθίζει τον Απρίλιο για ένα περίπου µήνα.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζονται κυρίως µε σπέρµατα την άνοιξη, που 

φυτεύονται απευθείας στο χώµα, αλλά και µε µοσχεύµατα από ηµιώριµους βλαστούς . 

Ιδιαιτερότητες: Είναι φυτό κατάλληλο για άγονα, ασβεστώδη και παραθαλάσσια 

πυριτικά αµµώδη εδάφη, µε µικρές απαιτήσεις σε νερό, ανθεκτικό στη ρύπανση. ∆εν 

αντέχει τους δυνατούς ανέµους (εύθραυστο ξύλο) και είναι σχετικά ευαίσθητο στο 

ψύχος. Θεωρούνται βραχύβια φυτά, παρουσιάζουν όµως γρήγορη αύξηση. Από τον 30ό 

χρόνο αρχίζουν να παρακµάζουν. 

Χρήσεις: Φυτεύεται σε πάρκα, σχηµατίζοντας δεντροστοιχίες ή µεµονωµένα για 

καλλωπιστικούς σκοπούς, αλλά και για να συγκρατεί αµµώδη εδάφη ή αµµόλοφους 

(el.wikipedia.org/wiki; Λιακάκης, 2007). 

 

Ακακία Κωνσταντινουπόλεως Albizzia julibrissim Οικ. Leguminosae  

Γενικά: Κατάγεται από Ιαπωνία, Περσία, Άπω Ανατολή και Αυστραλία. 

Βοτανική περιγραφή: Φυλλοβόλο δένδρο γρήγορης 

ανάπτυξης, πλαγιόκλαδο, που φτάνει τα 8-10m ύψος µε αραιό 

φύλλωµα, ιδιαίτερης καλλωπιστικής αξίας, που αναπτύσσεται αργά 

την Άνοιξη. Η κόµη είναι οµπρελοειδούς διαµόρφωσης και τα 

φύλλα σκουροπράσινα, κατ’ εναλλαγή, δις σύνθετα, 10-20 σε αριθµό, αποτελούµενα 

από 30-50 µικρά, στενόµακρα, φυλλάρια αρτιόληκτα, πτεροειδούς µορφής 

βαθυπράσινα. Το µήκος του φύλλου φθάνει τα 15-25cm, ενώ το µήκος έκαστου 

φυλλαρίου είναι 6-12mm. Τα φυλλάρια διπλώνουν την νύχτα και όταν έχει συννεφιά. 

Έχει πλούσια και παρατεταµένη ανθοφορία από Ιούνιο µέχρι Αύγουστο µε άνθη 

λευκορόδινα µε ελαφρύ άρωµα σε σφαιρικές ταξιανθίες φόβη. Ο καρπός είναι 

χέδρωπας πεπλατυσµένος, στενόµακρος, µήκους 15-25cm  και πλάτους 2-3cm . 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο και ενοφθαλµισµό πάνω σε 

κοινή Ακακία. Οι σπόροι είναι πολύ σκληροί και πρέπει να ενυδατωθούν σε ζεστό νερό 

για 12 ώρες πριν φυτευτούν. 

Ιδιαιτερότητες: Αποτελεί φυτό χωρίς ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις, ανθεκτικό 

στην ξηρασία, τη ρύπανση της ατµόσφαιρας και τα αλατούχα εδάφη. Προτιµά  τα 

ηλιόλουστα σηµεία, αλλά µπορεί να αναπτυχθεί και σε µερικώς σκιαζόµενα. Είναι 
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κατάλληλο για φύτευση σε παραθαλάσσιες περιοχές. Αντιστέκεται καλά σε 

ξηροθερµικές συνθήκες, στο κρύο, τους ισχυρούς ανέµους, σε υψηλό pH. Είναι 

ευαίσθητο σε ασθένεια των αγγείων που προκαλείται από τον µύκητα Fusarium.  

Χρήσεις: Το πλούσιο φύλλωµα και η επίσης πλούσια και παρατεταµένη 

ανθοφορία το καθιστούν ιδιαίτερα δηµοφιλές φυτό στην Κηποτεχνία σχηµατίζοντας 

δεντροστοιχίες ή µεµονωµένα. Επίσης ιδιαίτερη διακοσµητική αξία έχει η µεταξένια 

και αραχνοΰφαντη εµφάνιση του άνθους. Είναι φυτό πολύ διαδεδοµένο λόγω της 

ποικιλότητας της χρήσης του. Κατάλληλο για δεντροστοιχίες, πάρκα, κήπους, µνηµεία, 

αρχαιολογικούς χώρους ή µεµονωµένο µέσα σε χλοοτάπητες. Κατάλληλο για 

παραθαλάσσια φύτευση και για δηµιουργία σκίασης σε διάφορα σηµεία του κήπου. 

Συνδυάζεται µε πολλά άλλα δέντρα ή θάµνους προσφέροντας εντυπωσιακά σύνολα  

(www.anthorama.gr; Λιακάκης, 2007).  

 

Αµυγδαλιά Amygdalus communis Οικ. Rosaceae  

Γενικά: Η Αµυγδαλιά (συν. Prunus amygdalus), κατάγεται από τη νοτιοδυτική 

και κεντρική Ασία και δεν είναι υπεραιωνόβιο όπως η Ελιά και η Συκιά. Επειδή είναι το 

πρώτο καρποφόρο δένδρο που ανθίζει, θεωρείται το σύµβολο της ανάστασης. Μάλιστα, 

ο Θεόφραστος αναφέρει ότι «…προανθεί δε των φύλλων και πρωιβλαστεί…». Επειδή 

µπορεί να ανθίσει ακόµη και στα τέλη Ιανουαρίου µε αρχές Φεβρουαρίου, είναι πάρα 

πολλές φορές πιθανό να είναι ανθισµένη ενώ χιονίζει. Είδη και ποικιλίες της, ακόµη και 

σήµερα, αυτοφύονται στην Τουρκία, τη Συρία, την περιοχή του Καυκάσου καθώς και 

το Αφγανιστάν. Κάποιοι λένε πως στην Ελλάδα µεταφέρθηκε κατά τους προϊστορικούς 

χρόνους αν και µερικοί ισχυρίζονται ότι είναι ιθαγενές είδος (µάλλον αναφέρονται στην 

άγρια Αµυγδαλιά-είδη Prunus webbii και Amygdalus communis sylvestris). Φαίνεται 

πάντως, από τα ευρήµατα της Φράγχθης, ότι λίγο µετά το 10000π.Χ. τα άγρια 

αµύγδαλα αποτελούσαν κύριο είδος τροφής ενώ κατά τους κλασσικούς χρόνους, τα 

«αµύγδαλα της Νάξου» αποτελούσαν το δηµοφιλέστερο ξηρό καρπό. Σε πολλά µέρη 

της Ανατολής η Αµυγδαλιά ήταν γνωστή µε το όνοµα «Αθασία» από όπου προέκυψε εκ 

παραφθοράς το όνοµα της τιµώµενης από τους αρχαίους «Θασίας Αµυγδαλής». Η 

αµυγδαλιά (είτε ως δένδρο είτε ως καρπός) αναφέρεται 7 φορές στην Αγία Γραφή, όλες 

στην Παλαιά ∆ιαθήκη. Η πρώτη αναφορά για τα αµύγδαλα είναι στη Γένεση (43,11) 

όπου ο Ιακώβ, σε µία φανερή προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια του κυβερνήτη της 
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Αιγύπτου, ζήτησε από τους υιούς του να συλλέξουν και να φέρουν τα καλύτερα 

προϊόντα του τόπου τους, στα οποία συµπεριλαµβάνονταν και τα αµύγδαλα. Η πιο 

γνωστή αναφορά στην αµυγδαλιά είναι η «ράβδος του Ααρών» (Αριθµοί, 17,23) που 

άνθισε κι έκανε αµύγδαλα. Αυτό ήταν θαύµα, αφού η άνθιση, το µπουµπούκιασµα και 

η καρποφορία, είναι διαφορετικές φυσικές διεργασίες. Το σχήµα των καλύκων του 

άνθους της αµυγδαλιάς αποτέλεσε τµήµα του σχεδίου της «χρυσής λυχνίας» που ήταν 

ένα από τα δώρα των Ισραηλιτών προς τον Κύριο (Έξοδος, 25,33-34). Στον 

Εκκλησιαστή (12,5), η αναφορά γίνεται µάλλον για να τονισθεί η οµορφιά της έναρξης 

της άνοιξης ενώ τελευταία αναφορά είναι στο κείµενο του Ιερεµία (1,11). 

Βοτανική περιγραφή: Είναι µετρίου µεγέθους φυλλοβόλο 

δένδρο (ως 4-10m ύψος) µε κορµό διαµέτρου περίπου 30cm. Οι 

νεαροί βλαστοί είναι πράσινοι στην αρχή, ερυθροκάστανοι όταν 

εκτίθενται στο ηλιακό φως και από το δεύτερο έτος και µετά έχουν 

γκρίζο χρώµα. Τα φύλλα του είναι λογχοειδή και ελαφρώς οδοντωτά στις άκρες. Τα 

άνθη, µονήρη και λευκά ή λευκορόδινα, εµφανίζονται πριν από τα φύλλα από τον 

Ιανουάριο µέχρι τον Μάρτιο σε µεγάλη αφθονία. Έχουν διάµετρο 3-5cm και 

αποτελούνται από 5 πέταλα Ο καρπός, το αµύγδαλο, είναι δρύπη και περικλείει 

συνήθως 1 ή πιο σπάνια 2 σπέρµατα. Το δέντρο καρποφορεί µετά το 5ο έτος. Το 

εξωκάρπιο έχει γκριζοπράσινο χρώµα και είναι χνουδωτό.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο και εµβολιασµό. 

Ιδιαιτερότητες: Τέλη άνοιξης και καλοκαίρι έχει µεγαλύτερες ανάγκες σε νερό. 

Χρήσεις: Τα αµύγδαλα αποτελούν εξαιρετική τροφή εδώ κι χιλιάδες χρόνια 

τόσο για τους Άραβες, όσο και για τους Έλληνες, µε εφαρµογές στη µαγειρική και τη 

ζαχαροπλαστική. Αναφορές υπάρχουν επίσης στο Κοράνι µε συµβολισµούς 

παρόµοιους προς τους Αγιογραφικούς ενώ η Αµυγδαλιά, σαν δένδρο, αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της αραβικής-περσικής κηποτεχνίας. Μάλιστα, στην πρώτη 

αναφορά για κήπο σε αρχαιοελληνικό κείµενο («Οικονοµικός», Ξενοφώντας), η 

αµυγδαλιά αναφέρεται στον κήπο του Κύρου και έχει παρόµοιους συµβολισµούς µε 

τους προαναφερόµενους. Μπορεί λοιπόν να ισχυριστεί κανείς ότι αποτελεί κοινό 

συµβολικό στοιχείο πολιτισµών και θρησκειών. Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται σε 

κήπους παραδοσιακών κατοικιών, εκκλησιών ως καρποφόρο (en.wikipedia.org/wiki; 

www.phyto.gr). 
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Βραχυχίτωνας πλατύφυλλος Brachychiton acerifolius Οικ. Sterculariaceae 

Γενικά: Στο γένος Brachychiton παρουσιάζεται πολύ µεγάλη ποικιλοµορφία στη 

µορφή των φύλλων καθώς και ολόκληρης της κόµης των διαφόρων φυτών. 

Βοτανική περιγραφή: ∆ένδρο ηµιαειθαλές, γρήγορης 

ανάπτυξης, ύψους 12-15m (µέχρι 30m), µε κορµό λείο, 

τεφροπράσινο, ευθυτενή, παχυνόµενο στη βάση και βαθύ ριζικό 

σύστηµα. Η κόµη αρχικά είναι πυραµιδοειδής και γίνεται ωοειδής 

και τα φύλλα είναι σκούρα πράσινα, γυαλιστερά, ακέραια έως 

τρίλοβα ή πεντάλοβα. Ανθίζει Μάη-Ιούνη µε άνθη άφθονα, 

κωδωνοειδή, ερυθρά, σε χαλαρές µασχαλιαίες ταξιανθίες φόβη. Λίγο πριν την άνθηση 

έντονη φυλλόπτωση αλλά τα νέα φύλλα βγαίνουν αµέσως. Ο καρπός του είναι µικρή 

και κόκκινη κάψα που παραµένει στο δέντρο µέχρι τα τέλη του φθινοπώρου, ενώ 

ανοίγει θυλακοειδώς απελευθερώνοντας τα πολυάριθµα κίτρινα σπέρµατα τα οποία 

περιέχει.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο αµέσως µετά τη συλλογή του 

και µε µαλακά µοσχεύµατα κορυφής.  

Ιδιαιτερότητες: Είναι φυτό ανθεκτικό στη ρύπανση της ατµόσφαιρας και στην 

ξηρασία. ∆εν αντέχει στις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. Ευδοκιµεί σε όλα τα εδάφη.    

Θέλει ήλιο αλλά και αντέχει και σε ηµισκιά και απαιτεί πότισµα το καλοκαίρι. ∆εν 

κλαδεύεται, αν κοπεί η κορυφή αντικαθίσταται αλλά αλλοιώνεται η µορφή του φυτού. 

Χρήσεις: Είναι κατάλληλο για δενδροστοιχίες, πάρκα, κήπους και ακατάλληλο 

πεζοδρόµια λόγω της έντονης φυλλόπτωσης και ανθόρροιας που το χαρακτηρίζουν 

(Λιακάκης, 2007). 

 

Ελαίαγνος ή Μοσχοϊτιά Eleagnus angustifolia Οικ. Eleagnaceae 

Γενικά: ∆έντρο της οικογένειας των ελαιαγνιδών, της κλάσης των 

δικοτυλήδονων.  

Βοτανική περιγραφή: Είναι φυλλοβόλο δένδρο µε γκριζοπράσινο 

φύλλωµα, κανονικό ρυθµό ανάπτυξης και ύψος 5-6m. Οι βλαστοί είναι 

καστανού χρώµατος µε χνούδι και φέρουν αγκάθια. Τα φύλλα του είναι 

εναλλασσόµενα, απλά, ακέραια, λεία, λειόχειλα, οξύληκτα ωοειδή έως 

επιµήκη, πράσινα στην πάνω επιφάνεια και ασηµί κάτω. Τα άνθη είναι ωχροκίτρινα όχι 
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εντυπωσιακά αλλά εύοσµα. Ανθίζει το Μάιο για 20 µέρες. Το φθινόπωρο εµφανίζονται 

βρώσιµοι καρποί στο σχήµα µικρών ελιών καφέ χρώµατος.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο απευθείας ή µετά από 

στρωµάτωση και µε µοσχεύµατα σκληρού ξύλου. 

Ιδιαιτερότητες: Προσαρµόζεται σε ασβεστούχο χώµα αλλά και σε κάθε τύπο 

εδάφους. Είναι εύρωστο, εύκολα καλλιεργήσιµο, ανθεκτικό στην αλατότητα. 

Χρήσεις: Χρησιµοποιείται ως καλλωπιστικό φυτό, σε παραθαλάσσιες 

δεντροστοιχίες συνήθως για το όµορφο φύλλωµα και τα εύοσµα άνθη του (Λιακάκης, 

2007). 

 

Κελρεουτέρια Koelreuteria paniculata Οικ. Sapindaceae  

Γενικά: Το γένος περιλαµβάνει τρία είδη φυλλοβόλων, µικρών δένδρων. 

Βοτανική περιγραφή: Είναι δένδρο φυλλοβόλο, µετρίου 

µεγέθους και ρυθµού ανάπτυξης, ύψους µέχρι 12m. Ο κορµός 

είναι καστανός, ρυτιδωµένος, που σχίζεται κατά µήκος. Τα 

φύλλα είναι κατ’ εναλλαγή, σύνθετα, περιττόληκτα, τα νεαρά 

ρόδινου χρώµατος και µετά πράσινα, µε 7-15 φυλλάρια, ωοειδή, οδοντωτά, λεία στην 

επάνω επιφάνεια, χνουδωτά στην κάτω κατά µήκος των νευρώσεων. Επίσης φέρει 

κίτρινα µικρά άνθη, σε επάκριες ταξιανθίες φόβης µήκους 40-45cm τον Ιούνιο για 20-

25 ηµέρες και καφέ καρπούς, (κάψα) που µοιάζουν µε φούσκες το φθινόπωρο. Οι 

καρποί είναι τρίχωρες καφέ κάψες, κρεµάµενες, µοιάζουν µε κύστεις ή λάµπες, 

διατηρούνται για αρκετό διάστηµα και περικλείουν 3 µαύρα στρογγυλά σπέρµατα.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται εύκολα µε σπόρους το φθινόπωρο. 

Ιδιαιτερότητες: Είναι ανθεκτικό στη ζέστη, την ξηρασία, στο κρύο, στη ρύπανση 

της ατµόσφαιρας και ευδοκιµεί σε όλα τα εδάφη. Έχουν µέτριες απαιτήσεις σε νερό. 

Χρήσεις: Φυτεύονται σε δενδροστοιχίες και µεµονωµένα ∆εν προσβάλλονται 

από ασθένειες (Λιακάκης, 2007). 

 

Κουτσουπιά Cercis siliquastrum Οικ. Leguminosae  

Γενικά: Η Κουτσουπιά (επιστ. Κέρκις η κερατονιοειδής) είναι ιδιαίτερα 

διαδεδοµένο δέντρο της Μεσογειακής και της ελληνικής υπαίθρου, που ξεχωρίζει κάθε 

άνοιξη στους αγρούς µε τα πυκνά µωβ άνθη της. Η κουτσουπιά είναι φυλλοβόλο 
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δέντρο που φτάνει σε ύψος τα 5 µέτρα. Έχει φύλλα καρδιοειδή και άνθη έντονα µωβ. Η 

περίοδος ανθοφορίας της είναι από τα τέλη Φεβρουαρίου µέχρι και τα τέλη Απριλίου. 

Αναπτύσσεται τόσο στην παραθαλάσια όσο και στην ορεινή ζώνη. Φυτεύεται συχνά σε 

πάρκα στις πόλεις ως καλλωπιστικό φυτό. Προέλευση ονόµατος: από το ελληνικό 

κερκίς = ξύλινη ράβδος και το λατινικό siliqua = λουβί, λοβός οσπρίων. Κοινή 

ονοµασία: Κουτσουπιά. Τοπική ονοµασία: Κοκκικιά. Συναντάται σε βραχώδεις λό  

φους, µακία, δάση, ανάµεσα σε ελαιώνες, κήπους. Είναι χαρακτηριστικό δέντρο της 

άνοιξης, αφού µε το έντονο χρώµα των λουλουδιών του γεµίζει πεδινές και ορεινές 

εκτάσεις µε την οµορφιά του.  

Βοτανική περιγραφή: Πρόκειται για αυτοφυές φυλλοβόλο 

δέντρο µέτριου ρυθµού ανάπτυξης, ύψους µέχρι 10m, µε φλοιό 

γκρίζο και λείο. Έχει όρθια ακανόνιστη κόµη και χαρακτηρίζεται 

από κορµανθία. Ανθίζει Μάρτιο -Απρίλιο. Τα φύλλα είναι απλά, 

ακέραια, λεία σκούρα πράσινα νεφροειδή και λειόχειλα, στην αρχή είναι γυαλιστερά, 

όσο όµως µεγαλώνουν αποκτούν µια θαµπή απόχρωση. Το µήκος τους κυµαίνεται 

µεταξύ 7-12cm. Τα ροζ άνθη βγαίνουν κατ’ ευθείαν στον κορµό και στα κλαδιά πριν 

την έκπτυξη των φύλλων σε γυµνούς κλάδους. Τα άνθη, µήκους 0,2cm αποτελούνται 

από τρία επάνω πέταλα και δύο στο κατώτερο τµήµα τους, εµφανίζονται Φλεβάρη-

Μάρτιο για 30-35 µέρες σε ταξιανθία βότρυ. Ο καρπός είναι ένας πλατύς λοβός µήκους 

6-10cm, µαλακός και καστανός όταν ωριµάσει. Περιέχει πολλούς µικρούς σπόρους.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπορά. 

Ιδιαιτερότητες: Αναπτύσσεται εύκολα σε ασβεστούχα εδάφη αλλά 

προσαρµόζεται καλά σε όλους τους τύπους εδαφών ακόµα και στα βαριά και στα 

αργιλώδη. Αντέχει στις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. Γενικά, είναι φυτό χωρίς 

ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

Χρήσεις: Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται µεµονωµένο ή σε δενδροστοιχίες. 

Κατά την ανθοφορία δηµιουργεί όµορφες αντιθέσεις µε άλλα είδη µε πράσινο φύλλωµα 

και µε το χλοοτάπητα (Λιακάκης, 2007; el.wikipedia.org). 

 

Κυπάρισσος αειθαλής Cupressus sempervirens Οικ. Cupressaceae  

Γενικά: Το γένος περιλαµβάνει περίπου 25 είδη κωνοφόρων δένδρων ή µεγάλων 

θάµνων που κατάγονται από το βόρειο ηµισφαίριο. Πρόκειται για δέντρα µε µέσο ύψος 
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και συµπαγή «κόµη» σε σχήµα κολόνας. Από την Ελλάδα κατάγεται το Cupressus 

sempervirens.  

Βοτανική περιγραφή: Είναι αειθαλές κωνοφόρο 

φυτό ύψους έως 30m µε κόµη ανοιχτή κωνική (θηλυκό, 

horizontalis) ή πυραµιδοειδής (αρσενικό, pyramydalis), 

φλοιό σταχτοκάστανο, λείο, λίγο σχισµένο και πράσινο 

φύλλωµα. Συγκεκριµένα, τα φύλλα είναι λεπιοειδή και 

τριγωνικά, σταυρωτά αντίθετα, αρωµατικά και καλύπτουν εντελώς τα κλαδιά. Σε νεαρά 

φυτά είναι βελονοειδή. Τα αρσενικά άνθη φέρονται σε ωοειδείς ή κυλινδρόµορφους 

ίουλους, ενώ τα θηλυκά στις κορυφές των κλαδιών  σε ωοειδείς  ίουλους Ιανουάριο – 

Απρίλιο. Οι καρποί τους είναι ξυλώδεις και σφαιρικοί κώνοι µε ποδίσκο. Οι κώνοι τα 

λεγόµενα κυπαρισσόµηλα έχουν στρογγυλωπό σχήµα και αγκαθωτά λέπια.  

Ιδιαιτερότητες: Αναπτύσσονται ακόµη και σε ξηρά και άγονα, όξινα ή αλκαλικά 

εδάφη σε ηλιόλουστες θέσεις. ∆έχονται κλάδεµα µορφοποίησης. Τα Κυπαρίσσια 

προσαρµόζονται σ’ όλα τα βαθιά και καλά αποστραγγιζόµενα εδάφη. Αντέχουν ακόµα 

και σε ένα ορισµένο βαθµό ξηρασίας µε εξαίρεση την Κυπάρισσο τη µακρόκαρπη 

(Cupressus macrocarpa). Φυτεύονται (καλό θα είναι να χρησιµοποιηθούν νεαρά 

δενδρύλλια ύψους 60-70cm) τον Οκτώβριο – Νοέµβριο ή τον Μάρτιο – Απρίλιο σε 

προσήλιες θέσεις. Τα Κυπαρίσσια µπορούν να προσβληθούν από αφίδες και ακάρεα 

που προκαλούν το µαρασµό τους. Για τις αφίδες γίνονται ψεκασµοί µε βάση τη 

νικοτίνη και στις πιο σοβαρές περιπτώσεις Μαλαθείο. Κατά των ακάρεων η 

καταπολέµηση µε χηµικά προϊόντα είναι αντίθετα πολύ δύσκολη γιατί αυτές οι µικρές 

αράχνες βρίσκουν συχνά καταφύγιο στα «µάτια» και στις σχισµές του φλοιού καθώς 

επίσης γιατί έχουν µεγάλη ικανότητα να εθίζονται στα εντοµοκτόνα. Τα Κυπαρίσσια 

µπορούν επίσης να προβληθούν και από την τεφρά σήψη που συνήθως προσβάλλει τα 

νεαρά δενδρύλλια της Κυπάρισσου της µακρόκαρπης (Cupressus macrocarpa) και της 

Κυπάρισσου της αειθαλούς (Cupressus sempervirens). Πάνω στα προσβληµένα µέρη 

σχηµατίζεται µια γκριζωπή σήψη. Για την καταπολέµηση των ασθενειών αυτών έχουν 

αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατικοί οι ψεκασµοί µε βορδιγάλειο πολτό, TMTD και 

Κάπταν. 

Πολλαπλασιασµός: Τα τυπικά είδη πολλαπλασιάζονται µε σπόρους που 

φυτρώνουν εύκολα την άνοιξη. Τα νεαρά φυτά µεταφυτεύονται σε γλάστρες διαµέτρου 
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8-9εκατ. που είναι παραχωµένες στο ύπαιθρο ή µεταφυτεύονται σε φυτώριο. Τον 

επόµενο χρόνο φυτεύονται στην οριστική τους θέση. Ενώ οι ποικιλίες κυρίως µε 

εµβόλια ή µε ηµιξυλώδη το φθινόπωρο. Τα µοσχεύµατα (µήκους 10cm περίπου), 

κόβονται από τα πλευρικά κλαδιά µαζί µε ένα κοµµάτι παλιού ξύλου και τοποθετούνται 

για να ριζώσουν σε ένα µείγµα από άµµο και τύρφη. Στη συνέχεια φυτεύονται όπως και 

τα νεαρά φυτά.  µοσχεύµατα µε “νύχι” το καλοκαίρι.  

Χρήσεις: Τα Κυπαρίσσια σε µερικές περιοχές παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του τοπίου: αν τοποθετηθούν σε πυκνές σειρές αποτελούν ιδεώδεις 

φράχτες ή ανεµοθραύστες. Το ξύλο είναι σκληρό κι αρωµατικό και χρησιµοποιείται 

στην ξυλουργική. Φυτεύονται µεµονωµένα, σε ανεµοφράκτες και δενδροστοιχίες 

ακόµη και σε παραθαλάσσιες θέσεις. Συναντάται σε δυο ποικιλίες: Το ορθόκλαδο, 

γνωστό και ως αρσενικό Κυπαρίσσι και το οριζοντιόκλαδο γνωστό και ως θηλυκό 

Κυπαρίσσι. ∆υστυχώς δε φυτεύεται όσο συχνά θα έπρεπε στους κήπους και τα πάρκα, 

ενώ το ορθόκλαδο Κυπαρίσσι συναντάται κατά κόρον στα νεκροταφεία, γιατί, όπως 

πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, τα ψηλά Κυπαρίσσια ενώνουν τον ουρανό µε τη γη και, 

όπως είναι ευθύκοµα, οδηγούν κατευθείαν τις ψυχές των νεκρών στον ουρανό. Ως και 

πρόσφατα οι κορµοί των Κυπαρισσιών χρησιµοποιούνταν για την κατασκευή των 

καταρτιών στα ιστιοφόρα καράβια (delta-trees.blogspot.com; Λιακάκης, 2007). 

 

Λεµονιά Citrus x limon Οικ. Rutaceae 

Γενικά: Η ονοµασία "λεµόνι" προέρχεται από την περσική λέξη (لEوم Limu), η 

οποία είναι συγγενική µε τη σανσκριτική λέξη nimbuka. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες 

λεµονιών, όπως τα Eureca, Lisbon και Meyer. Χώρες που παράγουν πολλά λεµόνια 

είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και άλλες µεσογειακές χώρες, η Αργεντινή, η 

Ινδία, η Βραζιλία και οι ΗΠΑ. Μπορούν να φυτευτούν ως φυτά κήπου ή και σε 

γλάστρα αν κλαδεύονται για να παραµείνουν µικρές. Λεµονιές καλλιεργήθηκαν στη 

Γένοβα στα µέσα του 15ου αιώνα και εµφανίστηκαν στις Αζόρες το 1494. Πρόσφατες 

έρευνες έχουν επισηµάνει λεµόνια στα ερείπια της Ποµπηίας. Τα λεµόνια 

χρησιµοποιήθηκαν παλιά από το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό για την καταπολέµηση 

του σκορβούτου, καθώς παρείχαν µεγάλη ποσότητα βιταµίνης C.  

Βοτανική περιγραφή: Η Λεµονιά µπορεί να µεγαλώσει µέχρι 6m σε ύψος αλλά 

συνήθως είναι πιο κοντή. Τα κλαδιά του δέντρου έχουν αγκάθια και σχηµατίζουν 
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ανοιχτή κόµη. Τα φύλλα είναι πράσινα, λαµπερά και έχουν 

ελλειψοειδές σχήµα. Τα άνθη είναι λευκά εξωτερικά µε το 

εσωτερικό τους να κλίνει προς το µωβ. Στη λεµονιά, τόσο ο 

καρπός όσο και τα άνθη υπάρχουν ταυτόχρονα. Τα λεµόνια 

έχουν σχήµα ωοειδές µε τις άκρες τους µυτερές. Όταν είναι 

ώριµα  έχουν έντονο κίτρινο. 

Πολλαπλασιασµός: Με σπόρο και µε µοσχεύµατα. 

Ιδιαιτερότητες: Οι Λεµονιές φυτρώνουν σε τροπικά και εύκρατα κλίµατα και δεν 

αντέχουν πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. Προτιµούν τη θερµοκρασία µεταξύ 15-30°C και 

χρειάζονται πολλή ηλιοφάνεια. Αναπτύσσονται καλά σε γόνιµο, ξηρό έδαφος. Οι 

Λεµονιές χρειάζονται πολύ νερό, αλλά και να στεγνώνουν µεταξύ των ποτισµάτων.  

Χρήσεις: Φυτεύονται σε δενδροστοιχίες, σε µεγάλες γλάστρες και οπωρώνες 

(el.wikipedia.org; www.golden-fruits.com). 

 

Λεύκα αργυρόφυλλη Populus alba Οικ. Salicaceae 

Γενικά: Είναι φυτό εγγενές από την Ισπανία και το Μαρόκο. Οι Λεύκες είναι 

ένα γένος που περιλαµβάνει 30-35 είδη, ταχυαυξών, φυλλοβόλων δένδρων που 

καλλιεργούνται για την απλωτή κόµη τους.  

Βοτανική περιγραφή: Μέσου µεγέθους ταχείας 

ανάπτυξης ορθόκλαδο δέντρο, φυλλοβόλο, δίοικο, µε ύψος 

µέχρι 16-27m (σπάνια περισσότερο), µε εύθραυστο ξύλο και 

κορµό µέχρι 1m σε διάµετρο, ευθύ, µε φλοιό τεφρόπράσινο, 

λείο αρχικά που στη συνέχεια εµφανίζει πολυάριθµες ουλές 

οι οποίες αναπτύσσονται και σχηµατίζουν ρυτίδες και εξογκώµατα. Οι βλαστοί, γκρίζοι 

ή καφεκόκκινοι, φέρουν χνούδι, συµπεριλαµβανοµένων και 

των µικρών οφθαλµών. Τα φύλλα είναι 4-15cm, απλά, κατ' 

εναλλαγή, έλλοβα, παλαµοειδή. Η πάνω επιφάνεια των 

φύλλων είναι πράσινη, ενώ η κάτω είναι σκεπασµένη µε 

χνούδι και είναι αργυρόχρωµη και το φθινόπωρο κιτρινίζουν. 

Τα άνθη σχηµατίζουν κρεµαστούς ίουλους και βγαίνουν πριν από τα φύλλα. Τα θηλυκά 

φυτά παράγουν λευκά άνθη, που µοιάζουν µε βαµβάκι, διασπείρονται σε µεγάλη 

απόσταση, δηµιουργώντας µεγάλα προβλήµατα, γι’ αυτό επιβάλλεται να φυτεύονται 
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µόνο αρσενικά φυτά. Ο καρπός είναι λευκή κάψα που περικλείει βαµβακώδεις σπόρους 

και ωριµάζει Μάη ή Ιούνη. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζονται εύκολα µε σπόρο και µοσχεύµατα 

σκληρού ξύλου το χειµώνα. 

Ιδιαιτερότητες: Αναπτύσσεται σε υγρές περιοχές, σε περιοχές µε θερµά 

καλοκαίρια και ήπιους χειµώνες και σε ελώδεις εκτάσεις. Προτιµά τα ξηρά ή νωπά 

βαθειά εδάφη αλλά ευδοκιµεί σε όλους τους τύπους εδαφών, από ελαφριά αµµώδη 

µέχρι πολύ βαριά πηλώδη στραγγιζόµενα εδάφη. Επίσης αντέχει σε πολύ χαµηλές 

θερµοκρασίες, στην αλατότητα, στη ρύπανση της ατµόσφαιρας και θέλει πλήρη 

ηλιοφάνεια. 

Χρήσεις: Χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ξύλου και στη χαρτοβιοµηχανία. 

Στην Κηποτεχνία τοποθετούνται µεµονωµένα ή σε δενδροστοιχίες. Συνήθως 

χρησιµοποιούνται για δηµιουργία φρακτών µεγάλου όγκου σε περιµετρικές φυτεύσεις, 

νησίδες κυκλοφορίας. ∆εν ενδείκνυται η τοποθέτησή τους σε πεζοδρόµια (ανασήκωση) 

και κοντά σε παρακείµενες κατασκευές και υπόγειες σωληνώσεις διότι δηµιουργούν 

προβλήµατα µε το ριζικό τους σύστηµα (Λιακάκης, 2007; www.worldlingo.com). 

 

Μαγνόλια η µεγανθής Magnolia grandiflora Οικ. Magnoliaceae  

Γενικά: Το γένος αυτό περιλαµβάνει µερικά από τα διασηµότερα φυτά κήπων 

και πάρκων. Αποτελείται από ανθοφόρους, αειθαλείς και φυλλοβόλους θάµνους και 

δένδρα. Νωρίς την άνοιξη έχει κυπελοειδή, εντυπωσιακά, µεγάλα και εύοσµα άνθη, που 

τα φυλλοβόλα είδη έχουν σε γυµνά κλαδιά. Για πρακτικούς λόγους, ανάλογα µε το 

σχήµα του άνθους τους διαιρούνται σε πέντε κατηγορίες: 1) Άνθη σε σχήµα δίσκου,  2) 

Άνθη σε σχήµα κυπέλου, 3) Άνθη µε αστεροειδές σχήµα, 4) Άνθη σε σχήµα ποτηριού, 

5) Άνθη σε σχήµα δίσκου και κυπέλου.  

Βοτανική περιγραφή: Η Magnolia grandiflora είναι η 

κυριότερη ποικιλία του είδους, ιδανική για κάθε κήπο. Είναι 

αειθαλές φυτό που µπορεί να φτάσει και τα 28m σε ύψος. Συνήθως 

έχει ένα κεντρικό κορµό και κόµη πυραµιδοειδή. Έχει φύλλα απλά, 

ελλειπτικά, γυαλιστερά, όµορφα, σκουροπράσινα και η κάτω επιφάνεια του 

φυλλώµατος είναι καφέ χρώµατος. Έχει πολύ µεγάλα κυπελλοειδή λευκά αρωµατικά 
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άνθη µε 6-12 πέταλα σε ώριµους κλάδους αργά την άνοιξη ή το καλοκαίρι, τα οποία 

διαδέχονται ρόδινοι καρποί. 

Πολλαπλασιασµός: Τα τυπικά είδη πολλαπλασιάζονται µε σπόρους που έχουν 

δεχθεί υγρή και ψυχρή στρωµάτωση, καθώς και σπάσιµο του αδιαπέραστου από το 

νερό κερώδους περιβλήµατός τους στους 21°C. Απαιτούν όµως ως αρκετά χρόνια για 

να ανθίσουν. Οι ποικιλίες πολλαπλασιάζονται µε ηµιξυλώδη µοσχεύµατα το καλοκαίρι 

ή ακόµη καλύτερα µε καταβολάδες και εναέριες καταβολάδες. 

Ιδιαιτερότητες Φυτεύεται σε βαθιά, χουµώδη, όξινα ή ουδέτερα εδάφη µε καλή 

στράγγιση και ηλιόλουστες ή ηµισκιαζόµενες θέσεις, προστατευµένες από τους 

δυνατούς ανέµους. Είναι η πιο γνωστή Μανόλια στην Ελλάδα και αυτό γιατί αντέχει 

πιο πολύ στην ζέστη της χώρας απ’ ότι τα φυλλοβόλα είδη. Υπάρχει η περίπτωση να 

πάθει ζηµιά σε παγετό µε µεγάλη διάρκεια. Το καλοκαίρι έχει ανάγκη από νερό. 

Χρήσεις: Τοποθετούνται µεµονωµένα σε κεντρικά σηµεία του κήπου 

(www.gardensandplants.com; en.wikipedia.org/wiki).  

 

Μελιά-Ψευδοπασχαλιά Melia azedarach Οικογένεια Meliaceae 

Γενικά: Καλλωπιστικό δέντρο ευρέως διαδεδοµένο στην Ελλάδα, γνωστό από 

αρχαιοτάτων χρόνων. Από το ξύλο της Μελίας ήταν φτιαγµένο το δόρυ του Αχιλλέα 

(από Μελία του Πηλίου, το έφτιαξε ο Χείρων για τον Πηλέα). Στην Ελλάδα συναντάται 

µε πολλές τοπικές ονοµασίες όπως Μελιά, Μελιό, Μέλεγος, Σταχτόδεντρο, 

Βρωµόδεντρο, Αγριοπασχαλιά ή Πασχαλιά των Ινδιών (προφανώς γιατί ανθίζει την ίδια 

περίοδο και έχει το ίδιο χρώµα άνθους µε την πασχαλιά). Οι µεγαλύτεροι θα θυµούνται 

το ατελείωτο παιχνίδι µε τα φυσοκάλαµα και τους καρπούς της. Τα φύλλα της µελιάς 

περιέχουν την ουσία αζαδραχτίνη. Λόγω της ύπαρξης αυτής της ουσίας, το εκχύλισµα 

των φύλλων διαλυµένο σε νερό, θεωρείται άριστο βιολογικό εντοµοαπωθητικό για τα 

φυτά. Οι καρποί είναι δηλητηριώδεις για τον άνθρωπο. Τα πρώτα συµπτώµατα της 

δηλητηρίασης εµφανίζονται µερικές ώρες µετά από την κατάποση. Μπορούν να 

περιλάβουν την απώλεια όρεξης, εµετού, δυσκοιλιότητας ή διάρροιας, πόνος στο 

στοµάχι, αιµατουρία, πνευµονική συµφόρηση, καρδιακή σύλληψη, ακαµψία, έλλειψη 

συντονισµού και γενική αδυναµία. Ο θάνατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά από 

περίπου 24 ώρες. Από το κόµµι της Μελίας παράγεται το γνωστό σε όλους µας Μάννα, 

το οποίο χρησιµοποιούν οι άραβες για την παραγωγή ψωµιού. Ο δυνατός άνεµος 
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µπορεί να παρασύρει το ξεραµένο κόµµι και να δηµιουργήσει µια βροχή από Μάννα. Η 

Μελιά που συναντάται στην Ευρώπη είναι γνωστή ως Fraxinus excelsior. Στην 

Αµερική συναντάται κυρίως η άσπρη ή Αµερικάνικη Μελία που ονοµάζεται Fraxinus 

americana, και τέλος η Μελιά που παράγει το µάννα ονοµάζεται Fraxinus ornus.  

Βοτανική περιγραφή: Πρόκειται για φυλλοβόλο 

δέντρο γρήγορης ανάπτυξης, που προέρχεται από την 

Ινδία. Έχει σφαιρική κόµη και δις σύνθετα φύλλα 

πράσινου χρώµατος, που το µήκος τους µπορεί να 

φτάσει και τα 50cm, µε φυλλάρια λεία, οδοντωτά 

περιφερειακά. Το ύψος του µπορεί να φτάσει και τα 

15m και το πλάτος του τα 8m. Ο κορµός και τα κλαδιά του είναι πολύ εύθραυστα. Το 

Μάιο-Ιούνιο για 20-25 ηµέρες φέρει πλούσιες επάκριες ταξιανθίες. Τα άνθη της είναι 

µικρά σε µέγεθος, µε πέντε χλωµά πορφυρά ή ιώδη εύοσµα. πέταλα. Το καλοκαίρι, τη 

θέση τους παίρνουν µικροί διακοσµητικοί καρποί µε γλυκό περικάρπιο σε µεγάλες 

ταξικαρπίες µε ανοικτό κίτρινο στην ωριµότητα, που όµως είναι δηλητηριώδεις για τον 

άνθρωπο αλλά εντελώς ακίνδυνοι για τα πουλιά. Όλο το χειµώνα οι καρποί αυτοί, 

παραµένουν στα γυµνά κλαδιά του δέντρου. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρους ο οποίος βλαστάνει εύκολα 

και µοσχεύµατα. 

Ιδιαιτερότητες: Αντέχει σε χαµηλές θερµοκρασίες (περίπου -20˚C) αλλά απαιτεί 

θερµά εδάφη και υπήνεµες θέσεις. Προτιµάει τις προσήλιες τοποθεσίες και τα γόνιµα 

καλά στραγγιζόµενα εδάφη. Επίσης αντέχει στη ρύπανση της ατµόσφαιρας. Ο 

µεγαλύτερος εχθρός της µελιάς είναι οι µυκητιακές µολύνσεις. Για το λόγο αυτό, οι 

ειδικοί συνιστούν µια προληπτική αντιµυκητιακή εφαρµογή µε ένα σκεύασµα ευρέως 

φάσµατος, πριν την έναρξη της ψυχρής περιόδου.  

Χρήσεις: Έχει χρησιµοποιηθεί ως φυσικό εντοµοκτόνο για να την αποµάκρυνση 

εντόµων. Η καλλωπιστική της αξία οφείλεται στο σχήµα της κόµης και τα άνθη. Στην 

Κηποτεχνία επειδή εξαπλώνεται εξαιρετικά εύκολα και επειδή η πτώση των καρπών 

της στο έδαφος µπορεί να αποτελέσει αιτία ατυχήµατος, τα τελευταία έτη αποφεύγεται 

στις αστικές δενδροφυτεύσεις. Αντιθέτως, συνιστάται σε περιοχές µε πολλά πτηνά στα 

οποία προσφέρει άφθονη τροφή. Η Μελιά χρησιµοποιείται για δενδροστοιχίες ή και 

µεµονωµένα σε πάρκα και άλση (Λιακάκης, 2007; www.worldlingo.com). 
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Νεραντζιά Citrus aurantium Οικ. Rutaceae  

Γενικά: Το γένος περιλαµβάνει 15 περίπου είδη αειθαλών θάµνων και µικρών 

δένδρων, που προέρχονται από τροπικές και υποτροπικές περιοχές και είναι γνωστά ως 

εσπεριδοειδή. Η καταγωγή της είναι από το Βιετνάµ αλλά σήµερα είναι πολύ κοινή και 

καλλιεργείται σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στις τροπικές περιοχές και στις χώρες της 

Μεσογείου. Κατατάσσεται στα ∆ικοτυλήδονα. Η Νεραντζιά είναι εσπεριδοειδές 

γνωστό και ως Κιτροµηλιά ή Ξινονεραντζιά και ανήκει στην οικογένεια των ρυτοειδών. 

Είναι µικρό δέντρο και µοιάζει πολύ µε την Πορτοκαλιά. Ο καρπός της είναι 

το νεράντζι που µοιάζει µε το πορτοκάλι εξωτερικά αλλά η διαφορά του είναι στη 

γεύση. Τα νεράντζια είναι πολύ πικρά και ξινά και δεν καταναλώνονται νωπά.  

Βοτανική περιγραφή: Είναι αειθαλές µικρό δέντρο µε 

κόµη σφαιρική και ύψος 5-10m. Ο κορµός είναι κυλινδρικός και 

η βλάστηση εµφανίζεται κατά κύµατα, 2 φορές/έτος Άνοιξη και 

Καλοκαίρι, ενώ ο φλοιός είναι λειός, γκριζοκαφέ και οι βλαστοί 

φέρουν µεγάλα αγκάθια. Έχει φύλλα που διατάσσονται 

ελικοειδώς γύρω από βλαστό, ελειψοειδή, λεία, λειόχειλα, 

σκούρα πράσινα πάνω, ανοικτό πράσινο κάτω, φέρουν πτερύγια 

στο µίσχο (τα µεγαλύτερα από τα εσπεριδοειδή) και αγκάθια στη µασχάλη τους. Τα 

άνθη είναι µεσαίου µεγέθους, υπόγυνα, εµφανίζονται Άνοιξη στη µασχάλη των φύλλων 

σε ταξιανθίες (>1 έτους) ή µονήρη (έτους), είναι λευκά πολύ εύοσµα µε µακρύ µίσχο. 

Έχει πορτοκαλί εδώδιµους καρπούς εσπερίδιο (είδος ράγας) µε περικάρπιο (φλοιός), 

ενδοκάρπιο (σάρκα) και περικάρπιο που αποτελείται από εξωκάρπιο (flavedo) και 

µεσοκάρπιο (albedo). Τα φρούτα είναι σχεδόν πάντα εδώδιµα, περιέχουν πολλά 

σπέρµατα και είναι πλούσια σε βιταµίνη C. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο.  

Ιδιαιτερότητες: Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες θέσεις, σε γόνιµα, ουδέτερα ή 

ελαφρά όξινα, µέτρια υγρά εδάφη. Το δέντρο είναι ανθεκτικό τόσο στο ψύχος όσο και 

στη ξηρασία, σε αντίξοες συνθήκες και στο αστικό περιβάλλον. 

Χρήσεις: Η χρήση τους γίνεται στη ζαχαροπλαστική και στην ποτοποιία. Σαν 

γλυκό του κουταλιού το νεράντζι είναι έξοχο και παραδοσιακό σε πολλές περιοχές της 

Ελλάδας. Από τον ανθό της νεραντζιάς λαµβάνεται αιθέριο έλαιο και χρησιµοποιείται 

στην αρωµατοποιία. Στην Κηποτεχνία φυτεύονται σε δενδροστοιχίες και οπωρώνες για 
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την ανθοφορία, το σχήµα κόµης και τους καρπούς (el.wikipedia.org; 

www.worldlingo.com). 

 

Ροδιά Punica granatum Οικ. Punicaceae  

Γενικά: Η Ροδιά είναι φυτό του γένους πουνική (Punica) της οικογένειας 

πουνικίδες (Punicaceae). Ανήκει στην τάξη µυρτώδη (Myrtales). To γένος πουνική 

περιλαµβάνει δύο είδη, µε σηµαντικότερη την Πουνική η ροιά (Punica granatum). 

Αυτή είναι γνωστή µε τα κοινά ονόµατα ροδιά, ροϊδιά, ρογδιά και ρωβιά (στην Κύπρο). 

Το δέντρο ήταν γνωστό στην αρχαία Ελλάδα. Στον Όµηρο και στην Οδύσσεια υπάρχει 

αναφορά στη ροδιά. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι το φυτό καλλιεργούνταν στους κήπους 

του βασιλέα Αλκίνοου. Ο Θεόφραστος την αναφέρει Ροιά ή Ρόα. Ήδη από την 

αρχαιότητα, χρησιµοποιούσαν τη φλούδα της στη βυρσοδεψία και στην ιατρική. 

Καλλιεργείται σε όλο τον κόσµο και ευδοκιµεί σε θερµές περιοχές, στα νησιά και στις 

εσωτερικές πεδιάδες. 

Βοτανική περιγραφή: Είναι φυλλοβόλος θάµνος ή 

µικρό  δέντρο ύψους 5-8m µε φύλλα απλά, στιλπνά, λεία, 

λειόχειλα, µε αποστρογγυλεµένες άκρες και κυµατοειδές 

έλασµα. Έχει µεγάλα άνθη, ερµαφρόδιτα και κυπελλοειδή. 

Ανθίζει από το Μάιο µέχρι τον Αύγουστο και φέρει άνθη µε 

πέντε πέταλα, συνήθως πορτοκαλοκόκκινα και σπανιότερα 

λευκά, που φέρονται 2-3 µαζί στις άκρες των ετήσιων 

βλαστών. Ο καρπός της είναι το ρόδι και είναι σωροκάρπιο ή 

συγκάρπιο από πολλές δρύπες (παλαιότερα ονοµαζόταν 

σίδιο), είναι εδώδιµος, κόκκινου χρώµατος, ο οποίος 

ωριµάζει Νοέµβριο-∆εκέµβριο και συλλέγονται πριν 

αρχίσουν οι βροχές. Έπειτα, αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον. Ο χυµός του ροδιού 

αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα του βάρους του. Η ροδιά απαντάται και σε µορφή 

νάνου.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο, µοσχεύµατα µαλακού ξύλου ή 

παραφυάδες. 

Ιδιαιτερότητες: ∆εν απαιτεί ιδιαίτερες εδαφικές συνθήκες, ωστόσο έχει µεγάλη 

και αποδοτική παραγωγή σε εδάφη πλούσια και βαθιά. Θέλει ξηρό κλίµα και ήπιο 



 

 

157

χειµώνα, προτιµά ηλιόλουστες θέσεις, αµµώδη εδάφη αλλά και βαριά µε καλή 

αποστράγγιση. Είναι δέντρο εξαιρετικά ανθεκτικό που σπάνια προσβάλλεται από 

παράσιτα.  

Χρήσεις: Καλλιεργείται κυρίως για τους καρπούς της, από το χυµό των οποίων 

παρασκευάζεται το ποτό γρεναδίνη, αλλά και για καλλωπιστικούς σκοπούς. Φυτεύονται 

σε δενδροστοιχίες και οπωρώνες (Φιλίππι, 2008; http://el.wikipedia.org). 

 

Σχίνος-Ψευδοπιπεριά Schinus molle Οικ. Anacardiaceae  

Γενικά: Το γένος περιλαµβάνει αειθαλή δένδρα που προέρχονται από τροπικές 

και υποτροπικές περιοχές. Οι µικροί ρόδινοι- κόκκινοι καρποί, αν και όχι ένα αληθινό 

πιπέρι, είναι, όπως τους καρπούς του στενού συγγενή του, Βραζιλιάνο 

πιπέρι (Terebinthifolius Schinus). Το δέντρο είναι καλλιεργηµένο για καλλωπιστικούς 

λόγους στη Βόρεια Αµερική, σε νοτιοανατολικά σηµεία στην  Αυστραλία, και σε 

Μεσογειακές παράκτιες περιοχές. 

Βοτανική περιγραφή: Είναι αειθαλές δέντρο µε µέτριο 

ρυθµό ανάπτυξης, κρεµοκλαδή κόµη και ύψος 10-12m. Ο νεαρός 

κορµός και οι βραχίονες είναι γκρίζοι και µετά γκρίζοι 

ρυτιδωµένοι, οι βλάστοί λεπτοί κρεµάµενοι, κιτρινοπράσινοι µε 

ουλές από πτώσεις φύλλων σε σχήµα V. Έχει φύλλα σύνθετα, 

κατ' εναλλαγή, πτεροειδή, µεγάλου µήκους, αρωµατικά, 

κρεµάµενα µε πολυάριθµα, επιµήκη, οξύληκτα, λεία, λειόχειλα, 

αρτιόληκτα, πράσινα φυλλάρια. Έχει άνθη µικρά, κιτρινόλευκα σε µασχαλιαίες 

κρεµάµενες φοβοειδείς ταξιανθίες, µήκους 8-20cm στα τέλη χειµώνα-αρχές άνοιξης. 

Τα άνθη διαδέχονται µικροί στρογγυλοί, κόκκινοι καρποί, µε έντονη οσµή πιπεριού που 

ωριµάζουν το Φθινόπωρο και παραµένουν στο δένδρο όλο το χειµώνα.  

Πολλαπλασιασµός: Με σπόρο δύσκολα. 

Ιδιαιτερότητες: Ευδοκιµεί σε όλα τα εδάφη, κυρίως τα γόνιµα, θέλει ήλιο, είναι 

ανθεκτικό στην ξηρασία εφόσον εγκατασταθεί και στη ρύπανση της ατµόσφαιρας. ∆εν 

αντέχει στις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (µέχρι -5°C).  

Χρήσεις: Η καλλωπιστική του αξία οφείλεται στο σχήµα της κόµης, στους 

καρπούς και στο φύλλωµα Φυτεύεται µεµονωµένο (Λιακάκης, 2007; 

www.worldlingo.com). 
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7.4.4 Εδαφοκάλυψης 

Φύλα Phyla nodiflora Οικ. Verbenaceae 

Γενικά: Το γένος περιλαµβάνει πολυετείς πόες που προέρχονται από τροπικές 

και υποτροπικές περιοχές της Αµερικής.  

Βοτανική περιγραφή: Πολυετές φυλλοβόλο φυτό µε 

µικρά φύλλα, τα οποία σε µερικές περιοχές µε ήπιο κλίµα δεν 

πέφτουν. Οι βλαστοί ριζώνουν κατά την επαφή µε το έδαφος 

και το φυτό αναπτύσσεται γρήγορα, έχοντας την τάση να 

καταλαµβάνει κάθε ελεύθερη σπιθαµή. Τα µικρά λευκά-ροζ 

άνθη του, µελιτοφόρα και πλούσια, εµφανίζονται από το Μάιο έως τον Ιούνιο. Αν το 

καλοκαίρι δεν είναι πολύ ξηρό ανθίζει µέχρι το Σεπτέµβριο.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιασµός µε διαίρεση στο τέλος του χειµώνα ή µε 

µοσχεύµατα από χλωρό βλαστό την Άνοιξη. 

Ιδιαιτερότητες: Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες και ηµισκιασµένες θέσεις και 

γόνιµα εδάφη. Αντέχει την αλατότητα, το έντονο πάτηµα και αποτελεί εξαιρετική λύση 

έναντι του υδροβόρου χλοοτάπητα. Το χειµώνα µπαίνει σε λήθαργο. Καλό είναι η 

φύτευση της να γίνει µε άλλα φυτά που έχουν συµπληρωµατικό κύκλο βλάστησης. 

Χρήσεις: ∆ιακλαδίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις διαµορφώνοντας ωραία 

εδαφοκάλυψη, χαµηλή και πυκνή και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση νερού κατά την 

άρδευση σε µεγάλο βαθµό σε σχέση µε αυτήν που θα χρειαζόταν ένας χλοοτάπητας. 

Φυτεύονται σε βραχόκηπους και σε οµάδες για εδαφοκάλυψη, ενώ είναι κατάλληλα και 

για παραθαλάσσιες φυτεύσεις (Φιλίππι, 2008; www.gardensandplants.com).  

 

7.4.5 Ετήσια 

Μαντηλίδα-Μαργαρίτα Chrysanthemum coronarium Οικ. Αsteraceae 

Γενικά: Κάποια από τα είδη της καλλιεργούνται εδώ και 2000 χρόνια στην Κίνα 

και την Ιαπωνία. Προφανώς την ονοµασία coronarium την οφείλει στο γεγονός ότι τα 

άνθη του φυτού είναι τόσο όµορφα που τα κάνανε σε όλο τον κόσµο στεφάνια και 

γιρλάντες. Είναι πολύ κοινό φυτό στην Κρήτη και στην Ελλάδα συναντάται µε την 

ονοµασία χρυσάνθεµο ή τσουτσουµίδα.  

Βοτανική περιγραφή: Η Μαντηλίδα είναι φυτό ετήσιο, πολυκλαδιζόµενο µε 

πολλά φύλλα δις-πτερωτά και φτάνει σε ύψος τα 1,20m. Οι βλαστοί είναι λείοι και τα 
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κεφάλια φτάνουν σε διάµετρο τα 5-6cm. Τα άνθη είναι κίτρινα ή 

λευκά µε κίτρινα στη βάση, ερµαφρόδιτα και επικονιάζονται από 

µέλισσες, µύγες, κάνθαρους και λεπιδόπτερα (σκώροι και 

πεταλούδες). Ανθίζει από Ιούλιο έως Σεπτέµβριο και οι σπόροι 

του ωριµάζουν από Αύγουστο µέχρι τον Οκτώβριο.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο. 

Ιδιαιτερότητες: Ευδοκιµεί σε εδάφη καλά στραγγιζόµενα και υγρά. Η 

Μαντηλίδα συναντάται σε χέρσους αγρούς, σε άκρες δρόµων, χαντάκια, αµπελώνες και 

καλλιεργηµένα χωράφια ορεινής και ηµιορεινής ζώνης και συχνά καλύπτει µεγάλες 

επιφάνειες εδάφους.  

Χρήσεις: Τα άνθη και τα φύλλα είναι εδώδιµα και συλλέγονται την εποχή της 

ανθοφορίας, ενώ χρησιµοποιούνται και ως αφέψηµα ως υποκατάστατο του χαµοµηλιού. 

Συνεισφέρει στα φυτά που βρίσκονται δίπλα τους γιατί απωθεί τις κάµπιες. Στην 

Κηποτεχνία χρησιµοποιείται για τα άνθη της (www.herb.gr). 

 

7.4.6 Θάµνοι 

Αβούτιλο το ραβδωτό (Καµπανούλα) Αbutilon striatum Οικ. Malvaceae  

Γενικά: Το γένος περιλαµβάνει 150 είδη φυτών από τροπικές και υποτροπικές 

περιοχές. Είναι θάµνοι, ετήσιες και πολυετείς πόες ή σπανιότερα δένδρα. 

Βοτανική περιγραφή: Θάµνος ηµιαειθαλής, γρήγορης όρθιας 

ανάπτυξης που φτάνει τα 1,5-2m σε ύψος και διαµέτρο τα 1-1,5m. 

Ανθίζει συνεχώς από Απρίλιο έως Οκτώβριο. Τα φύλλα είναι απλά, 

πράσινα ή πανασέ (µεταχρωµατισµοί σε κηλίδες του κίτρινου ή του 

λευκού διάχυτα στην επιφάνεια του φύλλου), µεγάλα, κατ’ εναλλαγή, 

µε µεγάλους µίσχους και έχουν σχήµα παλαµοειδές µε πέντε έως επτά 

λοβούς που φθάνουν σε µήκος τα 20cm. Τα άνθη είναι µέτριου µεγέθους, κίτρινα, 

πορτοκαλόχροα ή σκουροκόκκινα, κωδωνοειδή µε χαρακτηριστικές ερυθρές 

νευρώσεις. σε µακρείς µίσχους και στο µεγαλύτερο ποσοστό τους κοιτούν προς τα 

κάτω. Ανθίζει σχεδόν όλο το χρόνο, αλλά µέγιστη ανθοφορία παρουσιάζει από τον 

Μάιο έως τον Νοέµβριο, ενώ δε δένει καρπό. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε ηµιξυλοποιηµένα µοσχεύµατα µήκους 

περίπου 10cm τον Ιούλιο ή Αύγουστο, ενώ τα υβρίδια µε σπόρο. 
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Ιδιαιτερότητες: Αναπτύσσεται σε όλα τα εδάφη, σε προστατευµένες θέσεις από 

ισχυρούς ανέµους και το ψύχος. Μπορεί να αναπτυχθεί σε ηµισκιερά σηµεία, προτιµά 

όµως ηλιόλουστες θέσεις. Από άνοιξη έως φθινόπωρο χρειάζεται πολύ πότισµα, ενώ το 

χειµώνα το χώµα πρέπει να διατηρείται σχετικά υγρό. Σε ψυχρά κλίµατα χάνει τµήµα 

του φυλλώµατός του. 

Χρήσεις: Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται για το χρώµα του άνθους, το πολύ 

όµορφο λαµπερό του φύλλωµα και την παρατεταµένη ανθοφορία του σε γλάστρες, 

ζαρντινιέρες, στον κήπο κατά συστάδες ή µεµονωµένα ή µε άλλα πολυετή αειθαλή 

φυτά (Λιακάκης, 2007). 

 

Ευώνυµο το ιαπωνικό Euonymus japonicus Οικ. Celastaceae 

Γενικά: Το γένος περιλαµβάνει πάνω από 150 είδη αειθαλών και φυλλοβόλων 

δένδρων και θάµνων. Καλλιεργούνται άλλες φορές για το φύλλωµά τους, άλλες φορές 

για το φθινοπωρινό τους χρώµα και άλλες φορές, τους διακοσµητικούς καρπούς τους. 

Βοτανική περιγραφή: Θάµνος αειθαλής πολύ αργής 

ανάπτυξης µε ύψος 1-3m και σφαιρική κόµη διαµέτρου 1-

2m. Ο φλοιός είναι καφεπράσινος, λείος µε αβαθείς σχισµές 

και οι βλαστοί πράσινοι. Τα φύλλα είναι ωοειδή, δερµατώδη, 

αντίθετα, λεία, πράσινα, στιλπνά µε κυµατοειδή περιφέρεια. 

Έχει άνθη µικρά, λευκοπράσινα, σε µασχαλιαίους κόρυµβους από Ιούνιο – Ιούλιο και 

ροζ-πορτοκαλί µικρούς σφαιρικούς καρπούς (κάψα). 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε µοσχεύµατα µαλακού ξύλου 

(Φθινόπωρο-Άνοιξη) και µε σπόρο. 

Ιδιαιτερότητες: Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες ή ηµισκιαζόµενες θέσεις, σε 

µέτρια γόνιµα και σχετικά ξηρά ελαφρά εδάφη. Αντέχει σε ασβεστώδη, αλατούχα 

εδάφη, είναι ανθεκτικό σε παγετό, ξηρασία και στη ρύπανση της ατµόσφαιρας.  

Χρήσεις: Φυτό ιδιαιτέρως κατάλληλο για µπορντούρες και ζαρντινιέρες, αντέχει 

σε ασβεστώδη εδάφη και παραθαλάσσιες περιοχές. Υπάρχουν τρεις ποικιλίες:  

� το αργυρόφυλλο Albo-marginatus, µε φύλλα λευκά στην περιφέρεια,  

� το χρυσόφυλλο Aureo-marginatus, µε φύλλα κίτρινα στην περιφέρεια και  

� το µικρόφυλλο Microphyllus, που είναι νάνο µε ύψος 0,5m µε µικρά, πράσινα 

οδοντωτά φύλλα (Λιακάκης, 2007). 
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Ιβίσκος ο σινικός Hibiscus rosa sinensis Οικ. Malvaceae  

Γενικά: Αγγειόσπερµο δικότυλο φυτό ο ιβίσκος ανήκει στην τάξη Μαλαχώδη 

και στην οικογένεια Μαλαχοειδή µε 200 είδη δέντρων, ποωδών φυτών και θάµνων. Η 

καταγωγή του είναι από την Ανατολική Ασία. Τα περισσότερα είδη είναι θάµνοι και 

καλλωπιστικά φυτά. Ένα είδος ιβίσκου είναι και η µπάµια. 

Βοτανική περιγραφή: Είναι αειθαλής θάµνος γρήγορης 

ανάπτυξης από τους πιο εντυπωσιακούς µε ύψος έως 9m. Τα φύλλα 

του είναι απλά, ακέραια, καρδιόσχηµα, οδοντωτά, οξύληκτα, λεία, 

σκούρου πράσινου χρώµατος, γυαλιστερά έχουν νευρώσεις, 

εναλλάσσονται και έχουν µίσχους. Μικρός αριθµός φύλλων 

κιτρινίζει καθώς µεγαλώνουν ή σε απότοµες αλλαγές περιβάλλοντος ή σε 

εντοµολογικές προσβολές. Τα άνθη του είναι µονά ή διπλά, µεγάλα ροζ, λευκού, 

κόκκινου, κίτρινου, πορτοκαλί χρώµατος έχουν 5 µεγάλα πέταλα είναι σε σχήµα κώνου 

και έχουν χρωµατισµούς κόκκινους, λευκούς, ροζ και κίτρινους. Η άνθηση 

πραγµατοποιείται Ιούνιο-Νοέµβριο, ενώ το φυτό δε δένει καρπό. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε ηµιξυλώδη µοσχεύµατα την Άνοιξη 

και σπάνια µε σπόρο.  

Ιδιαιτερότητες: Ο Ιβίσκος είναι φυτό ιδιαίτερα ευαίσθητο στο κρύο και τους 

ανέµους, προτιµά ηλιαζόµενες θέσεις ή ηµισκιά και εδάφη θερµά, σχετικά βαριά, καλά 

στραγγιζόµενα. Χρειάζεται πότισµα κατά την περίοδο της ανάπτυξης. Συνίσταται 

κλάδεµα των παλαιών κλάδων στο 1/3 την άνοιξη για πλούσια ανθοφορία. 

Χρήσεις: Ο Ιβίσκος ο σινικός καλλιεργείται στην Κίνα και χρησιµοποιείται στην 

παρασκευή χαρτιού. Καλλιεργείται και ως καλλωπιστικό για τα µεγάλα, συνήθως 

κόκκινα άνθη του. Είναι επίσης κατάλληλο και για γλάστρες (Λιακάκης, 2007; 

el.wikipedia.org). 

 

Κουµαριά Arbutus unedo Οικ. Ericaceae  

Γενικά: Ανήκει στην οικογένεια των Ερεικοειδών. Η Κουµαριά είναι ένα από τα 

ωραιότερα φυτά της ελληνικής χλωρίδας. Είναι µεσογειακό είδος, αρκετά διαδεδοµένο 

σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Είναι ένα από τα κοινότερα είδη των µεσογειακών 

θάµνων, διαδεδοµένο σε παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και νησιά. Η 

Κουµαριά αναπτύσσεται σε όλη την Ελλάδα στην ζώνη των αείφυλλων – 
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πλατύφυλλων, που εκτείνεται µέχρι 1000m υψόµετρο. Συναντάται σε θαµνώνες και 

δάση, σε ξηρές και πετρώδεις πλαγιές. Ακόµη υπάρχει στην Ιρλανδία ως ιθαγενές φυτό, 

(άλλα όχι στην Αγγλία). Οι γνώµες διίστανται για την γεύση των κούµαρων, από 

αρχαιοτάτων χρόνων. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν τα προτιµούσαν ιδιαίτερα. Ο Πλίνιος ο 

Πρεσβύτερος, ο Ρωµαίος επιστήµονας (φυσικός φιλόσοφος) και ιστορικός, περίφηµος 

κυρίως από το έργο του «Φυσική Ιστορία» (Naturalis Historia), έδωσε το λατινικό 

όνοµα της κουµαριάς. Το όνοµα «unedo» προέρχεται από το λατινικό «unum edo» που 

σηµαίνει «τρώω ένα, µόνο».  

Βοτανική περιγραφή: Είναι αειθαλές φυτό (δεν ρίχνει ποτέ 

τα φύλλα της) στην Ελλάδα είναι συνήθως θάµνος µέχρι τα 2-3m 

και σπανιότερα µικρό δέντρο, αλλά σε άλλες χώρες γίνεται δέντρο 

-ειδικά όταν χρησιµοποιείται ως καλλωπιστικό φυτό- που µπορεί 

να φτάσει και τα 10-15m σε ύψος. Έχει φύλλα επιµήκη λογχοειδή ή ελλειψοειδή, 

µήκους έως 10cm, µε οδοντωτές παρυφές. Τα άνθη έχουν συµπέταλη λευκή στεφάνη 

µήκους περίπου 1cm και κρέµονται σε ταξιανθίες βότρυ. Μοιάζουν µε καµπανούλες 

και ανθίζουν δύο φορές το χρόνο (Μάιο και Σεπτέµβριο). Οι καρποί (κούµαρα) είναι 

σαρκώδης ράγα (δρύπη) µε κονδυλώµατα, σφαιρικοί, διαµέτρου 1,5-2cm, µε µικρές 

κωνικές προεξοχές, αρχικά κίτρινοι και αργότερα κόκκινοι και περιέχουν αρκετή 

ποσότητα σπόρων στο εσωτερικό τους. Η επιφάνεια του καρπού είναι άγρια-κοκκώδης. 

Η Κουµαριά έχει στην κοµοστέγη της συγχρόνως άνθη, άγουρους και ώριµους 

καρπούς (σε πολύ λίγα φυτά ή δέντρα συµβαίνει αυτό). Οι καρποί τρώγονται, αφού 

ωριµάσουν καλά. Γονιµοποιούνται από µέλισσες και το µέλι της κουµαριάς είναι 

συνήθως πικρό.   

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπορά φρέσκων σπόρων που πέφτουν 

από τους καρπούς της στο έδαφος. Γι’ αυτό σε σηµεία που υπάρχουν Κουµαριές, γύρω 

από το φυτό παρατηρούνται γύρω τους πολλά µικρά φυτά. 

Ιδιαιτερότητες: Φυτρώνει σε όξινο ή ουδέτερο έδαφος, αλλά προτιµά τα 

ασβεστώδη και καλά αποστραγγισµένα. Για να αναπτυχθεί χρειάζεται ήλιο. 

Χρήσεις: Οι εδώδιµοι καρποί χρησιµοποιούνται για την παρασκευή εξαιρετικού 

τσίπουρου. Η συγκοµιδή του όµως είναι επίπονη και έτσι το ποτό σπανίζει πλέον. Είναι 

η αγαπηµένη τροφή του αγριογούρουνου, που πέφτει «µε τα µούτρα» στο φαΐ και εκεί 

το πετυχαίνουν συνήθως οι κυνηγοί. Τα πεντανόστιµα κούµαρα είναι αγαπηµένο 
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φρούτο στη περιοχή της Μάνης και σε όσους γνωρίζουν ότι τρώγονται. Το 

εντυπωσιακό σχήµα και χρώµα των κλαριών µε καρπούς, συνήθως καταλήγουν ως 

διακοσµητικό στοιχείο σε κάποιο βάζο. Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιούνται για τους 

καλλωπιστικούς καρπούς τους (www.viotiablogs.gr; www.ellinikomeli.gr). 

 

Λυγαριά Vitex agnus-castus ‘Latifolia’ Οικ. Verbenaceae  

Γενικά: Η Λυγαριά (η επιστηµονική της ονοµασία είναι Βίτεξ ο αγνός) είναι 

θάµνος πολύ διαδεδοµένος στην ελληνική ύπαιθρο. Το όνοµά της οφείλεται στα 

ευλύγιστα κλαδιά της. Η λυγαριά συναντάται σε χαµηλά υψόµετρα και παραθαλάσσιες 

περιοχές. 

Βοτανική περιγραφή: Είναι φυλλοβόλος θάµνος ή 

δενδρύλλιο µε βλαστούς γρήγορης ανάπτυξης, µε µεγάλη 

ανθεκτικότητα και ευλυγισία. Η λυγαριά µπορεί να φτάσει σε ύψος 

και διάµετρο τα 1-6m. Έχει αρωµατικά φύλλα ανά 5 ή 7 ενωµένα 

µε τον κεντρικό βλαστό, επιµήκη λογχοειδή, γκριζοπράσινα ή 

σκούροπράσινα στην άνω επιφάνεια και πιο ανοικτόχρωµα στην κάτω επιφάνεια. Λόγω 

της οµοιότητας των φύλλων συγχέεται µε το Cannabis spp. Τα άνθη της είναι 

αρωµατικά, αναπτύσσονται στις κορυφές ετήσιων µίσχων διαµορφώνοντας ένα κωνικό 

σχήµα. Έχουν χρώµα συνήθως µωβ, ιώδες, κυανό αλλά και λευκό. Ανθίζει 

εντυπωσιακά από τα τέλη άνοιξης µε αρχές καλοκαιριού µέχρι και τον Νοέµβριο. Λόγω 

της οµοιότητας των ανθέων συγχέεται µε την Buddleia davidii. Τα άνθη ελκύουν 

έντοµα που βοηθούν στην επικονίαση και πτηνά. Τα άνθη δίνουν τη θέση τους σε 

µικρούς καρπούς, πολύ αρωµατικούς, οι οποίοι περιέχουν τέσσερα σπέρµατα που 

χρησιµοποιούνται ως καρύκευµα αντί του πιπεριού.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε µοσχεύµατα από ώριµο βλαστό το 

χειµώνα που ριζώνουν εύκολα σε θερµό κλίµα ή µε σπόρο άνοιξη και φθινόπωρο. 

Ιδιαιτερότητες: Η Λυγαριά συναντάται σε χαµηλά υψόµετρα και παραθαλάσσιες 

περιοχές. Προσαρµόζεται καλά σε ασβεστούχα εδάφη αλλά και σε κάθε τύπο εδάφους 

µε καλή αποστράγγιση. Θέλει ηλιαζόµενες αλλά αντέχει και σε ηµισκιά. Μπορεί να 

αντέχει χωρίς συντήρηση αλλά µια ελαφριά λίπανση την άνοιξη και αρχές καλοκαιριού 

ευνοεί την γρήγορη ανάπτυξη. ∆εν χρειάζεται κλάδεµα αλλά αν απαιτηθεί για έλεγχο 

του σχήµατος θα πρέπει να γίνει χειµώνα. 
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Χρήσεις: Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται για τα άνθη της, σαν µεµονωµένα 

φυτά ή σε συστάδες και γλάστρες. Μπορεί να φυτευτεί στο κέντρο του χλοοτάπητα, 

σχετικά κοντά σε µονοπάτια αλλά όχι πολύ κοντά γιατί προσελκύει έντοµα (Φιλίππι, 

2008; el.wikipedia.org; www.floridata.com).  

 

Μηδική δενδρώδης Medicago arborea Οικ. Fabaceae 

Γενικά: Έχει προέλευση από τη Λεκάνη της Μεσογείου. Στη φύση φύεται στα 

βράχια, κοντά στην παραλία, συχνά σε πολύ φτωχό έδαφος. 

Βοτανική περιγραφή: Πυκνός αειθαλής θάµνος µε 

έντονη διακλάδωση και λευκούς µεταξένιους βλαστούς. Έχει 

ύψος 1-2m και πλάτος 1m. Έχει σύνθετα φύλλα µε τρία 

φυλλάρια, τα οποία χάνει το καλοκαίρι για να περιοριστεί η 

εξατµισοδιαπνοή την περίοδο της ξηρασίας, αλλά κατά το 

φθινόπωρο ξανασχηµατίζονται. Η πρόωρη ανθοφορία λαµβάνει χώρα από τον 

Ιανουάριο έως τον Απρίλιο ή ακόµα και από τον ∆εκέµβριο ή Νοέµβριο όταν ο 

χειµώνας δεν είναι βαρύς. Τα άνθη είναι φωτεινού πορτοκαλοκίτρινου χρώµατος, 

συγκεντρωµένα σε σφιχτά κεφάλια στις µασχάλες των φύλλων. Οι καρποί είναι 

πεπλατυσµένοι ελικοειδείς λοβοί.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται σπόρο που εµβαπτίζεται σε ζεστό νερό 

(Άνοιξη) και ηµιώριµα µοσχεύµατα (Καλοκαίρι). 

Ιδιαιτερότητες: Η Μηδική αναπτύσσεται σε ποικιλία εδαφών, αρκεί το έδαφος 

να στραγγίζει καλά. Προτιµά ζεστές ηλιαζόµενες ή ηµισκιερές θέσεις, αλλά όχι σε 

σκιά. Είναι ευαίσθητη στο δριµύ ψύχος, ανθεκτική σε ξηρασία, άνεµο, αλατότητα και 

µέσω του ριζικού της συστήµατος αναπτύσσονται συµβιωτικά φαινόµενα µε 

µικροργανισµούς εδάφους (βακτήριο Sinorhizobium meliloti) για την παραγωγή 

αζώτου. Έχει παρατηρηθεί ότι η Μηδική που καλλιεργείται σε υγρές περιοχές είναι πιο 

βραχύβια από τη Μηδική που καλλιεργείται σε ξηρές περιοχές. Μεγάλη σηµασία για τη 

µηδική έχει το απόθεµα νερού του εδάφους.  

Χρήσεις: Όπως πολλά ψυχανθή, συµβάλλει στον εµπλουτισµό του εδάφους σε 

άζωτο. Είναι ένα από τα σηµαντικότερα φυτά των υποβαθµισµένων εδαφών, διότι τα 

προετοιµάζει για την έλευση πλουσιότερων ειδών. Χρησιµοποιείται ως φυτό χαµηλής 

βλάστησης σε µπορντούρες ή µεµονωµένα (Φιλίππι, 2008; www.e-agri.gr). 
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Μυρτιά Myrtus communis Οικογένεια Myrtaceae 

Γενικά: Το γένος µύρτος περιλαµβάνει γύρω στα 75 είδη, τα οποία ευδοκιµούν 

σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Στην Ελλάδα απαντάται η Μύρτος η κοινή 

(Myrtus communis) αυτοφυής ή διακοσµητική. Καλλιεργείται στο ύπαιθρο, σε 

γλάστρες αλλά και σε θερµοκήπια. Το φυτό ήταν γνωστό από τα αρχαία χρόνια και το 

αναφέρει ο ∆ιοσκουρίδης. Η Μύρτος η κοινή είναι γνωστή στον ελλαδικό χώρο και µε 

άλλα ονόµατα, όπως µερσινιά, µυρσίνη, µυρτιά, σµυρτιά, µερτιά. 

Βοτανική περιγραφή: Η Μυρτιά είναι αειθαλής 

βραδυαυξής θάµνος, µε ύψος που µπορεί να φτάσει από 1,5 ως 

τα 5m. Έχει σφαιρική κόµη, φλοιό καφεγκρίζο, λείο 

(απολεπίζεται ελαφρώς), πυκνό φύλλωµα, µε µικρά, απλά, 

ακέραια, αντίθετα, ωοειδή-λογχοειδή, οξύληκτα, λεία, λειόχειλα, 

αρωµατικά, σκούρα πράσινα φύλλα. Έχει πολύ µικρά, µονήρη, λευκά, αρωµατικά, µε 

πολλούς στήµονες που προεξέχουν του άνθους, που εµφανίζονται Ιούνιο-Αύγουστο 

στις µασχάλες των φύλλων. Το φθινόπωρο δίνουν τη θέση τους στους καρπούς. Ο 

καρπός είναι µικρή ράγα, σχεδόν σφαιρική ή ελλειψοειδής, µαύρου χρώµατος.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο (Άνοιξη) και ηµιώριµα 

µοσχεύµατα (Καλοκαίρι). 

Ιδιαιτερότητες: Ευδοκιµεί σε σκιά και ηµισκιά και σε πλήρη ηλιοφάνεια. Πολύ 

ανθεκτικό στην ξηρασία, θέλει έδαφος ολιγαρκές, αφράτο, καλά αποστραγγιζόµενο. 

Είναι ανθεκτικό σε παγετό, άνεµο, ατµοσφαιρική ρύπανση, ξηρασία και σε 

παραθαλάσσιες περιοχές. 

Χρήσεις: Χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, στην παρασκευή καλλυντικών 

και στη φαρµακευτική. Παράγει αιθέριο έλαιο (µυρτέλαιο). Το ανθεκτικό της ξύλο 

χρησιµοποιείται στην λεπτοξυλουργική και τα κλαδιά της στην καλαθοπλεκτική. Στην 

Κηποτεχνία χρησιµοποιείται για τα άνθη και για τα αρωµατικά φύλλα σε οµάδες ή 

γραµµές ως φράκτης, κατά µήκος τοίχων ή ως κινητό πράσινο (Λιακάκης, 2007; 

el.wikipedia.org). 

 

Πασχαλιά Syringa vurgaris Οικ. Oleaceae  

Γενικά: Κατάγεται από την Ανατολική Ευρώπη και τις εύκρατες περιοχές της 

∆υτικής Ασίας. Το όνοµα του γένους "Syringa" έχει την ρίζα του στην ελληνική λέξη 
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σύριγγα που σηµαίνει σωλήνας, αυλός. Η κοινή ονοµασία του είδους, Πασχαλιά, είναι 

συνδεµένη µε την άνθιση του φυτού την εποχή του Πάσχα, τον Απρίλιο.  

Βοτανική περιγραφή: Είναι ένας µεγάλος θάµνος ή πολύ 

µικρό δέντρο, αυξανόµενο σε ύψος 6-7m, παράγοντας 

δευτεροβάθµιους βλαστούς, µε διάµετρο να φθάνει µέχρι 20cm, 

από τη βάση ή τις ρίζες, οι οποίες κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών µπορούν να παραγάγουν ένα µικρό κλωνικό αλσύλλιο. Έχει πράσινα φύλλα. 

Τα άνθη είναι πολύ αρωµατικά σε κωνικές ταξιανθίες, εµφανίζονται Απρίλιο, Μάιο και 

σπανιότερα τον Ιούνιο σε βλαστούς µεγαλύτερους του ενός έτους. Μπορεί η άνθηση να 

εµφανιστεί στα τέλη της άνοιξης ή το µεσοκαλόκαιρο, ανάλογα µε την περιοχή και την 

ποικιλία, και συχνά τα λουλούδια µαραίνονται γρήγορα. Τα χρώµατα αρχίζουν από το 

καθαρό λευκό και το απαλό κίτρινο µέχρι το βαθύ µωβ. Μερικές ποικιλίες 

παρουσιάζουν και διχρωµία. Ο φλοιός είναι γκρίζος. 

Πολλαπλασιασµός: Με παραφυάδες και µε εµβολιασµό πάνω σε Λιγούστρο.  

Ιδιαιτερότητες: Φυτεύονται σε ουδέτερα ή αλκαλικά, µέτρια υγρά, χουµώδη 

εδάφη και σε ηλιόλουστες θέσεις. ∆εν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε νερό αλλά γενικά 

αυτές ποικίλλουν ανάλογα µε το κλίµα. Το χρώµα των λουλουδιών µπορεί να διαφέρει 

ελαφρώς, ανάλογα µε τη χηµική σύνθεση του εδάφους και την περιοχή. Η φροντίδα για 

την Πασχαλιά είναι αρκετά απλή επειδή δεν χρειάζεται κλάδεµα. Αποτέλεσµα αυτού 

είναι ότι οι Πασχαλιές τείνουν να αναπτύξουν µια δασύτριχη εµφάνιση. Αν µια 

Πασχαλιά κλαδευτεί θα έχει νέα πράσινη ανάπτυξη αλλά δεν θα εµφανίσει άνθη. Αν 

κλαδευτεί, θα πρέπει να γίνει αµέσως µετά την ανθοφορία των φυτών, ώστε να της 

δοθεί η ευκαιρία να ανακάµψει πριν από το επόµενο έτος. 

Χρήσεις: Οι επώνυµες ποικιλίες και τα διάφορα είδη, εξαρτώνται από το χρώµα 

το σχήµα και το µέγεθος. Επίσης οι ποικιλίες διαφέρουν ως προς το άρωµα αλλά και ως 

προς την περίοδο άνθισης που διαρκεί από την αρχή µέχρι το τέλος της άνοιξης. Με 

βάση αυτά τα χαρακτηριστικά επιλέγονται στην Κηποτεχνία και προορίζονται για 

µπορντούρες και θάµνους (Φιλίππι, 2008; http://www.patofa.com). 

 

Πικροδάφνη  Nerium oleander Οικ. Apocynaceae 

Γενικά: Η ονοµασία «Nerium» προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη 

«νήριον», δηλαδή «Πικροδάφνη». Το όνοµα αυτό συνδέεται µε τον Νηρέα, θαλάσσιο 
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Θεό της ελληνικής µυθολογίας. Οι Νηρηίδες, οι 50 κόρες του, συµβόλιζαν τα κύµατα 

της θάλασσας. Αναφέρεται ότι οι Αρχαίοι Έλληνες διατηρούσαν ιερές φυτείες 

Πικροδάφνης προς τιµή των Νηρηίδων. Σύµφωνα µε µιαν άλλη ερµηνεία, η λέξη 

«Nerium» προέρχεται από το «νερό», το οποίο παραπέµπει στον φυσικό χώρο του 

φυτού: στη φύση η Πικροδάφνη φύεται στις κοιλάδες ποταµών, συνήθως όταν είναι 

ξεροί το καλοκαίρι, όπως είναι σε όλη τη Μεσόγειο. Στην Κρήτη συναντώνται συχνά 

Πικροδάφνες στις χαράδρες ανάµεσα σε φρύγανα, πολύ µακριά από τις κοίτες των 

ποταµών (οι ιδιαίτερα µακριές ρίζες της µπορούν να εισχωρήσουν βαθιά µέσα στο 

έδαφος για να αντλήσουν νερό).  

Βοτανική περιγραφή: Αειθαλής θάµνος ή χαµηλό 

δέντρο γρήγορης ανάπτυξης. Μπορεί να γίνει µέχρι 3-4m 

ψηλό.  Είναι φυτό σφαιρικού σχήµατος. Τα φύλλα της 

πικροδάφνης είναι αντίθετα ή σε σπονδύλους (3 

φύλλα/κόµβο), γκριζοπράσινα στην πάνω επιφάνεια και 

γκρίζα στην κάτω, δερµατώδη, λογχοειδή, επιµήκη, λεία, λειόχειλα, οξύληκτα. Μερικές 

ποικιλίες φέρουν φύλλο πανασέ. Τα άνθη του φυτού είναι µονά ή διπλά, χοανοειδή, σε 

επάκριες ταξιανθίες το καλοκαίρι, από το τέλος Μαΐου µέχρι τον Νοέµβριο, σε 

διάφορες αποχρώσεις (κόκκινο, ροζ ή λευκό). Σε αρκετές ποικιλίες τα άνθη είναι 

αρωµατικά. Οι καρποί είναι επιµήκεις, µεγάλοι και φέρουν σπόρους µε τριχίδια. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε µοσχεύµατα που λαµβάνονται από 

ηµιξυλοποιηµένους βλαστούς την Άνοιξη ή µε σπόρο. 

Ιδιαιτερότητες: Αντέχει σε όλα τα εδάφη και σε παραθαλάσσιες θέσεις, σε ξηρά, 

χαλικώδη και υφάλµυρα εδάφη, καθώς και σε συνθήκες έντονης ξηρασίας. 

Προσαρµόζεται εύκολα σε ασβεστούχο χώµα αλλά και σε κάθε τύπο εδάφους. Αντέχει 

στους ισχυρούς ανέµους, αλλά δεν αντέχει σε ψύχος κάτω των 0οC, θερµοκρασία κάτω 

της οποίας παγώνει. Παρ’ όλ’ αυτά, µετά από αυστηρό κλάδεµα, ακόµη και σε αυτή την 

περίπτωση, αναβλαστάνει γρήγορα. Εγκλιµατίζεται σε ηµισκιερές θέσεις, αλλά προτιµά 

τις ηλιόλουστες, όπου αναπτύσσει και το µέγιστο της ανθοφορίας του. Είναι ανθεκτικό 

στην ξηρασία, αν και αρδευόµενο το καλοκαίρι προσφέρει πλούσια ανάπτυξη και 

ανθοφορία. Το υπερβολικό πότισµα πρέπει να αποφεύγεται. Το κλάδεµα είναι 

καλύτερα να µην γίνεται κάθε χρόνο αφού µπορεί να µειώνει σηµαντικά την ανθοφορία 

το επόµενο καλοκαίρι. Προσοχή, όλα τα µέρη του φυτού είναι δηλητηριώδη. 
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Χρήσεις: Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται για το πλούσιο φύλλωµα της, την 

παρατεταµένη και πλούσια ανθοφορία σε όλη τη διάρκεια της θερµής περιόδου, σε 

κήπους, πάρκα, γλάστρες, ζαρντινιέρες, σε νησίδες δρόµων, για συγκράτηση πρανών, 

σε πεζοδρόµια και φράκτες. Φυτεύεται µόνο του ή κατά συστάδες σε χώρους µε 

χλοοτάπητα. Οι νάνες ποικιλίες χρησιµοποιούνται σε βραχόκηπους µεσογειακής 

χλωρίδας (Φιλίππι, 2008; Λιακάκης, 2007). 

 

Πυράκανθος Pyracantha coccinea Οικ. Rosaceae 

Γενικά: Πυράκανθος ονοµάζεται ένα γένος φυτών, συνήθως ακανθωδών 

αειθαλών θάµνων, που ανήκουν στη οικογένεια των ροδοειδών (Rosaceae), ενδηµικών 

της Ασίας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Πυράκανθος είναι ένας θάµνος που το 

βασικό στοιχείο της οµορφιάς του οφείλεται στους λαµπερούς καρπούς του. Το όνοµά 

του, προέρχεται από τη φλογερή λαµπρότητα των πορτοκαλιών, κόκκινων ή κίτρινων 

καρπών και των τραχιών αγκαθιών του, πάνω στα κλαδιά του. 

Βοτανική περιγραφή: Αειθαλής-ηµιαειθαλής θάµνος 

µέτριας ανάπτυξης µε όρθιους, απλωτούς, τοξοειδείς και 

ακανόνιστους ξυλώδεις, αγκαθωτούς και άκαµπτους βλαστούς, 

ύψους 2-4m και φλοιό λείο καστανό. Τα φύλλα είναι απλά, 

κατ’ εναλλαγή, ωοειδή-λογχοειδή, ελαφρώς οδοντωτά, 

οξύληκτα, σκούρα πράσινα, µε κοντούς µίσχους. Τα άνθη είναι λευκά, ελαφρώς 

δύσοσµα και εµφανίζονται Απρίλη-Μάιο-Ιούνιο για 10-15 µέρες σε ταξιανθία βότρυ. 

Οι καρποί είναι µικρές, σφαιρικές πορτοκαλί ράγες και το Σεπτέµβρη παίρνουν ζωηρό 

κόκκινο χρώµα. Όταν ευνοούν οι καιρικές συνθήκες διατηρούνται σχεδόν όλο το 

χειµώνα και περιστασιακά την άνοιξη.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται κυρίως µε µοσχεύµατα κορυφής το 

Σεπτέµβριο αλλά και µε εναέριες καταβολάδες.  

Ιδιαιτερότητες: Ο Πυράκανθος ευδοκιµεί σε όλα τα αποστραγγιζόµενα εδάφη, 

προτιµά τα Ca-ούχα και την πλήρη ηλιοφάνεια αλλά αντέχει σε ηµισκιά, αλατότητα και 

τα ξηρά εδάφη αφού εγκατασταθεί. Πρέπει να ποτίζεται απλόχερα κατά τη διάρκεια 

των ξηρών περιόδων και οι ρίζες πρέπει να προστατεύονται την άνοιξη µε στρώµα από 

σαπισµένα φύλλα (για τη συγκράτηση της υγρασίας του εδάφους), προετοιµάζοντας το 

φυτό για τη θερινή θερµότητα. Θέλει προστασία από το ψύχος. 
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Χρήσεις: Ο Πυράκανθος φυτεύεται ως καλλωπιστικός για τους ελκυστικούς, 

µικρούς σφαιρικούς καρπούς του, που µοιάζουν µε µικροσκοπικά µήλα. Επιδέχεται 

κλάδεµα µετά την πτώση των καρπών. Τοποθετείται µεµονωµένος ή σε ψαλιδιζόµενα 

πλαίσια. Οι βλαστοί µαζί µε τους καρπούς διατηρούνται στα ανθοδοχεία αρκετές µέρες 

και έχουν ιδιαίτερη εµπορική αξία τα Χριστούγεννα. Χρησιµοποιούνται επίσης σαν 

φράκτες και συχνά επάνω σε πέργκολες (αφού εύκολα καθοδηγείται η ανάπτυξή προς 

την επιθυµητή κατεύθυνση, καλύπτοντας τοίχους και φράκτες) (Λιακάκης, 2007; 

www.britannica.com). 

 

Σκαµπιόζα η κρητική Scabiosa cretica Οικ. Disparaceae 

Γενικά: Η προέλευση του φυτού είναι από τη Λεκάνη της Μεσογείου (όχι όµως 

από την Κρήτη). Στη φύση φύεται στις σχισµές των παραθαλάσσιων βράχων, 

προσαρµόζεται όµως πολύ εύκολα στους κήπους, αφού είναι ελάχιστα απαιτητικό ως 

προς τη φύση του εδάφους. 

Βοτανική περιγραφή: Αειθαλής θάµνος µε ύψος που 

φτάνει τα 60cm και πλάτος τα 60-80cm. Το φυτό σχηµατίζει µια 

ολοστρόγγυλη σφαίρα. Έχει φύλλα σταχτοπράσινα και 

βελούδινα στην υφή. Σε περίπτωση έντονης ξηρασίας το φυτό 

πέφτει σε νάρκη και χάνει τα φύλλα του µερικώς. Στο διάστηµα 

αυτό και µέχρι τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου, έχει λιγότερο εντυπωσιακή όψη. Τα 

άνθη, αξιοσηµείωτα άφθονα, ανανεώνονται από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο και είναι 

συνενωµένα σε µεγάλα κεφάλια. Το απαλό ροζ-µωβ χρώµα τους εναρµονίζεται τέλεια 

µε τα µεταξένια φύλλα. Μετά την ανθοφορία εµφανίζονται οι µεγάλες, ιδιαίτερα 

διακοσµητικές, τέλεια σφαιρικές ταξικαρπίες, που διατηρούνται όλο το καλοκαίρι.  

Πολλαπλασιασµός: Με σπορά το φθινόπωρο ή µε µοσχεύµατα από νεαρό 

βλαστό στις αρχές της Άνοιξης. 

Ιδιαιτερότητες: Αναπτύσσεται καλά σε ασβεστούχο έδαφος και αντέχει την 

αλατότητα. Το Scabiosa cretica ευδοκιµεί σε ζεστά και ξηρά, φτωχά, καλά 

στραγγιζόµενα εδάφη, καθώς και σε µέσο έδαφος. Είναι εξαιρετικά ανθεκτική στη 

ξηρασία µετά την εγκατάσταση, αλλά είναι ευαίσθητη σε υπερβολικό πότισµα, 

ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες. Στη φύση συναντάται να φύεται στις σχισµές των 

παραθαλάσσιων βράχων. 
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Χρήσεις: Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται για τα χρώµατα και το σχήµα των 

ανθέων του (Φιλίππι, 2008). 

 

Σπάρτο Spartium junceum Οικ. Fabaceae (Papilionaceae) 

Γενικά: Σπάρτο το βουρλόµορφο. Είναι φυτό γνωστό απ' την αρχαιότητα µε 

καταγωγή από τις περιοχές της Μεσογείου. Πιθανόν να πρόκειται για το λινόσπαρτο 

του Θεόφραστου. Ο ∆ιοσκουρίδης το περιγράφει ως «θάµνο µε ράβδους, µακράς, 

αφύλλους», ενώ ο Πλίνιος αναφέρει ότι οι Ισπανοί, οι Ρωµαίοι και οι Καρθαγένιοι 

κατασκεύαζαν από τους βλαστούς του χονδροειδή ενδύµατα. Τα φυτά αυτά βρίσκονται 

διάσπαρτα σε πεδινές και ηµιορεινές περιοχές και είναι από τα πιο θαµνώδη είδη στην 

Ελλάδα. 

Βοτανική περιγραφή: Είναι µεγάλος θάµνος που 

φθάνει σε ύψος τα 2-4m. Οι κύριοι βραχίονες είναι διαµέτρου 

5-10cm και φέρουν µακρούς λεπτούς, µυτερούς στην άκρη 

πράσινους βλαστούς σε σχήµα βούρλου, που είναι σχεδόν 

γυµνοί, χωρίς φύλλα. Τα φύλλα είναι µικρής σηµασίας για το 

φυτό δεδοµένου ότι η διαδικασία της φωτοσύνθεσης γίνεται 

κυρίως από τους πράσινους βλαστούς. Για να ελαττώσουν την εξατµισοδιαπνοή, τα 

πολύ λίγα και µικρά φύλλα πέφτουν πριν αρχίσουν οι ζέστες. Τα άνθη εµφανίζονται το 

καλοκαίρι, είναι κίτρινα, αρωµατικά και σχηµατίζουν βότρεις. Ο καρπός είναι 

χέδρωπας, µελανός όταν ωριµάσει στα τέλη καλοκαιριού και απελευθερώνει σπέρµατα 

που είναι δηλητηριώδη. 

Πολλαπλασιασµός: Ο πολλαπλασιασµός γίνεται µε σπόρο.  

Ιδιαιτερότητες: Ευδοκιµεί σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και σε χωράφια 

ασβεστούχα, φτωχά πλούσια, ξηρικά ή ποτιστικά και σε θέσεις µε άπλετο ηλιακό φώς. 

Αντέχει σε χαµηλές θερµοκρασίες από -12° C έως -15° C. 

Χρήσεις: Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό, µελισσοτροφικό και κλωστικό. 

Οι βλαστοί τους χρησιµοποιούνται στην κατασκευή καλαθιών και ψάθινων καπέλων. 

Τα άνθη περιέχουν εκλεκτής ποιότητας αιθέριο έλαιο, κατάλληλο για την 

αρωµατοποιία. Οι βλαστοί έχουν καρδιοτονωτικές ιδιότητες, όµως η µεγάλη 

κατανάλωση τους από τα ζώα προκαλεί δηλητηριάσεις. Επίσης θεωρούνται 

αντιδιαβητικοί, διουρητικοί, καθαρτικοί, εµµηναγωγοί και αντιλευκωµατουρικοί. Τα 



 

 

171

σπάρτα καλλιεργούνται επίσης σαν καλλωπιστικά στην Κηποτεχνία και τοποθετούνται 

κατά µήκος των δρόµων αλλά και για τη συγκράτηση των διαβρωµένων εδαφών, λόγω 

του δυνατού ριζικού τους συστήµατος (Φιλίππι, 2008; en.wikipedia.org/wiki). 

 

Τεύκριο Teucrium fruticans Οικ. Lamiaceae.  

Γενικά: Το όνοµα του γένους προέρχεται από τον οµηρικό ήρωα “Τεύκρο” και 

περιλαµβάνει 300 περίπου είδη αειθαλών και φυλλοβόλων θάµνων και πολυετών 

ποωδών φυτών, µε φύλλα που έχουν αρωµατικά έλαια.  

Βοτανική περιγραφή: Είναι αειθαλής θάµνος µε ύψος 1-

1,5m, µε πολλούς λεπτούς τετράγωνους βλαστούς και κόµη 

σχεδόν σφαιρική. Έχει φύλλα απλά, ακέραια, σαρκώδη, κατ’ 

εναλλαγή, χνουδωτά (κυρίως στην κάτω επιφάνεια), 

αργυροπράσινα, ωοειδή και οξύληκτα. Τα άνθη είναι µωβ σε επάκριους αραιούς 

βότρεις και η άνθιση πραγµατοποιείται τον Μάρτιο-Απρίλιο. Ο καρπός είναι κάρυο 

χωρίς καλλωπιστική αξία.  

Πολλαπλασιασµός: Εύκολα µε µοσχεύµατα, διαίρεση ριζόσφαιρας και σπόρο. 

Ιδιαιτερότητες: ∆εν προσβάλλονται από ασθένειες. Αναπτύσσονται σε γόνιµα, 

αλκαλικά ή ουδέτερα, ελαφρά, στραγγιζόµενα εδάφη και ηλιόλουστες θέσεις και 

απαιτούν προστασία από τους δυνατούς παγετούς.  

Χρήσεις: Φυτεύονται σε βραχόκηπους, σε οµάδες, σε µπορντούρες και 

γλάστρες. ∆έχονται κλάδεµα µορφοποίησης και είναι κατάλληλα για παραθαλάσσιες 

φυτεύσεις (Φιλίππι, 2008; Λιακάκης, 2007). 

 

Φλόµος Phlomis fruticosa Οικ. Lamiaceae 

Γενικά: Ανήκει στην οικογένεια των Χειλανθών (Lamiaceae) και απαντάται σε 

φρύγανα και βραχώδεις πλαγιές, συνήθως πάνω σε ασβεστολιθικό υπόθεµα, από 

χαµηλά έως µέσα υψόµετρα. Είναι είδος της Ανατολικής Μεσογείου, αρκετά 

διαδεδοµένο στην Ελλάδα, µε προέλευση από την Κρήτη, το Λίβανο και τη Συρία.  

Βοτανική περιγραφή: Συµπαγής αειθαλής θάµνος που καλύπτεται από γκριζωπό 

τρίχωµα και φθάνει σε ύψος µέχρι 1,5m. Αποτελείται από µικρά, γκριζοπράσινα φύλλα, 

των οποίων η κάτω όψη είναι αργυρόχρωµη, χνουδωτή. Τα κατώτερα είναι έµµισχα, 

ελλειψοειδή ή λογχοειδή, µήκους 3-9cm και τα ανώτερα, συνήθως, άµισχα, λογχοειδή. 
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Το καλοκαίρι οι βλαστοί καλύπτονται από πυκνό χνούδι και 

παίρνουν ένα ασυνήθιστο χρυσοκάστανο χρώµα που έρχεται σε 

αντίθεση µε το φύλλωµα. Τα άνθη του είναι κίτρινα, 

χαρακτηριστικό της οικογένειας των Χειλανθών, τα οποία ανοίγουν 

το Μάιο και διατηρούνται µέχρι τον Ιούνιο, ανάλογα µε το 

υψόµετρο. ∆ιατάσσονται ανά 14-36 σε σπονδύλους πάνω σε 

κοντούς βλαστούς και ξεχωρίζουν ελάχιστα µέσα από το φύλλωµα.. Έχουν 

καµπανοειδή κάλυκα, ο οποίος διαιρείται σε πέντε οδόντες και σχετικά µεγάλη (2-

3,5cm), συµπέταλη, δίχειλη, εντυπωσιακή, κίτρινη στεφάνη.  

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε µοσχεύµατα από νεαρό βλαστό το 

φθινόπωρο. 

Ιδιαιτερότητες: Η Phlomis fruticosa προσαρµόζεται καλά σε ασβεστούχο χώµα, 

όπως και σε κάθε τύπο εδάφους, ενώ αντέχει στην αλατότητα. Το φυτό σχηµατίζει ένα 

συµπαγές µαξιλάρι, χωρίς να χρειάζεται κλάδεµα. 

Χρήσεις: Οι µελισσουργοί λένε ότι η Ασφάκα και το Σπαλάθρι, είναι τα 

µοναδικά φυτά από το οποίο η µέλισσα δεν µπορεί να πάρει τον πλούσιο χυµό των 

λουλουδιών τους. Ανάµεσα όµως στα κλαδιά για το φούρνο, η Ασφάκα είναι ένα από 

τα πρώτα και παλαιότερα αποτελούσε καύσιµη ύλη, για τους κρύους µήνες του 

χειµώνα. Στην Ήπειρο κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 

χρησιµοποιήθηκε η Ασφάκα για την κατασκευή ενός είδους µπαρούτης. Στην 

Κηποτεχνία χρησιµοποιείται σαν φυτό χαµηλής βλάστησης (Φιλίππι, 2008; 

www.dolo.gr). 

 

7.4.7 Πολυετείς πόες 

Βαλλωτή η κρατηροειδής Ballota acetabulosa Οικ. Lamiaceae 

Γενικά: Είναι φυτό γνωστό απ' την αρχαιότητα. Είναι η τρίτη Φλοµίς ή 

Θρυσαλλίς ή Λυχνίτης του ∆ιοσκουρίδη. Επίσης αναγνωρίζεται µε τα ονόµατα 

λουµίνια, λυχναράκι, φυτιλάκι, φάσσας,, αναµεφωλιά, αποπουλιά. Αυτοφύεται σε 

χέρσα µέρη σ’ όλη την Ελλάδα εκτός από το βόρειο τµήµα της. 

Βοτανική περιγραφή: Η Βαλλωτή είναι πολυετής πόα. Έχει βλαστό όρθιο, 

τετραγωνικό πολύκλαδο, χνουδωτό ύψους 20-60cm. Τα φύλλα της είναι αειθαλή, 

καρδιόσχηµα, οδοντωτά περιφερειακά, τα οποία βρίσκονται σε πυκνή διάταξη στους 
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βλαστούς και το φυτό αναπτύσσεται σε σχήµα µεγάλου, 

αργυρόχρωµου µαξιλαριού µε έντονα διακοσµητικό χαρακτήρα. Τα 

ροζ άνθη της εµφανίζονται τον Απρίλιο έως το Μάιο σε 

µασχαλιαίους σπονδύλους και είναι µικρής καλλωπιστικής αξίας. 

Μετά την ανθοφορία τα µεγάλα, σε κυπελλοειδές σχήµα, βράκτια, 

παραµένουν στους βλαστούς όλο το καλοκαίρι. Αυτά τα χνουδωτά βράκτια 

χρησιµοποιούσαν στο παρελθόν ως φυτίλια στα λυχνάρια. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε σπόρο που σπέρνεται σε σπορείο, µε 

µοσχεύµατα και µε παραφυάδες. Η µεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε 

αποστάσεις 50-60cm x 70-80cm. 

Ιδιαιτερότητες: Ευδοκιµεί σε ηµιορεινές δροσερές περιοχές και σε χωράφια 

φτωχά, µέτριας γονιµότητας. Είναι ανθεκτικό στην αλατότητα.  

Χρήσεις: Είναι φυτό φαρµακευτικό και µελισσοτροφικό. Το υπέργειο τµήµα 

θεωρείται διεγερτικό, λιποδιαλυτό και ανθυστερικό. Από τους τρυφερούς βλαστούς που 

λέγονται «πανάκια», παρασκευάζονται καταπλάσµατα. Στην Κηποτεχνία 

χρησιµοποιείται σαν φυτό χαµηλής βλάστησης για τα ιδιαίτερα φύλλα και το σχήµα του 

(Φιλίππι, 2008; psarianomeli.blogspot.com). 

 

Γλαδίολος ο Ιταλικός – άγριος Γλαδίολος Gladiolus italicus Οικ. Iridaceae  

Γενικά: Το γένος Gladiolus περιέχει περίπου 260 είδη, από τα οποία τα 250 

είναι εγγενή της νότιας Σαχάρας της Αφρικής. Περίπου 10 είδη είναι εγγενή στην 

Ευρασία. Υπάρχουν 160 είδη Gladiolus ενδηµικά στη νότια Αφρική και 76 στην 

τροπική Αφρική. Αυτή η πανέµορφη ίριδα είναι ένα πολυετές (µονοκοτυλήδονο) 

βολβώδες φυτό της νότιας Ευρώπης. Έχει πολλά ονόµατα, τα περισσότερα εκ των 

οποίων προέρχονται από το σχήµα των φύλλων της: Σπαθόχορτο, Σπαθάκι, sword-lily 

(το κοινό αγγλικό όνοµα). Ακόµη το λένε και Αγριοκόκκορο, Τσαλαπετεινό, 

Πετειναράκι επειδή το σχήµα του άνθους µοιάζει µε το λοφίο από το εν λόγω πουλί και 

κολώνια. Άλλωστε και το όνοµα Γλαδίολος προέρχεται από τη λατινική λέξη Gladius 

που σηµαίνει ξίφος (σπαθί). ∆εν είναι απειλούµενο είδος φυτού. Συναντάται σε 

ακαλλιέργητα και καλλιεργηµένα χωράφια, ελαιώνες, λιβάδια κλπ. 

Βοτανική περιγραφή: Είναι βολβώδες φυτό, µε ισχυρό ανθοφόρο βλαστό που 

φτάνει σε ύψος και τα 80cm. Τα φύλλα του είναι λογχοειδή, στενά και µακριά, γύρω 
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από τη βάση του φυτού. Τα άνθη υπάρχουν σε ταξιανθία στάχυ 15-16 

ανθέων και εµφανίζονται όλα από τη µια πλευρά. Έχουν σχήµα 

µικρότερο από τα άνθη του καλλιεργούµενου Γλαδίολου και χρώµα 

ρόδινο ή πορφυροϊδές. Ανθίζει αργά την άνοιξη. Ο καρπός είναι κάψα 

και περικλείει πολυάριθµα σπέρµατα. 

Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιάζεται µε διαίρεση και µε σπόρο. 

Ιδιαιτερότητες: Προτιµάει τις ηλιόλουστες τοποθεσίες και µέτρια εδάφη.  

Χρήσεις: Στην Κηποτεχνία χρησιµοποιείται για τα όµορφα άνθη του  

(el.wikipedia.org; news.karpasha.com). 

 

7.5 Προτεινόµενες κατασκευές 

Στην παρούσα πρόταση ανάπλασης συγκαταλέγονται και κατασκευές από 

διάφορα υλικά. 

Πλακόστρωτα: Ο κάθε χώρος προορίζεται για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες. 

Έτσι, τα υλικά που επιλέχθηκαν να προταθούν για τα πλακόστρωτα, αποτελούνται από 

τέσσερα διαφορετικά υλικά και σχέδια.  

Για την πλακόστρωση της πλατείας που έχει 

τοποθετηθεί η λίµνη, αλλά και την πλακόστρωση του 

προαύλιου χώρου της αποθήκης, προτείνεται τουβλάκι 

κόκκινου χρώµατος, για να δίνει χρώµα στον χώρο και να 

δηµιουργεί µια ιδιαίτερη αντίθεση, τόσο µε τη λίµνη, όσο και µε τα φυτά. Επίσης µε το 

κόκκινο χρώµα των τούβλων, τα όρια των τµηµάτων του κήπου θα γίνονται 

περισσότερο διακριτά από τον περιπατητή. 

Για τον προαύλιο χώρο του ανεµόµυλου, αλλά και 

την αυλή που έχει τοποθετηθεί το σιντριβάνι, προτείνεται 

βοτσαλωτό πλακόστρωτο Eco Pave, το οποίο είναι 

προκατασκευασµένο από σκυρόδεµα που δηµιουργεί 

καλαίσθητες και ανθεκτικές επιφάνειες εξωτερικού χώρου που επιτρέπουν στο νερό 

(βροχή, πότισµα) να φιλτράρει το υπέδαφος, υποβοηθώντας τον φυσικό κύκλο της ροής 

του νερού. Ο ειδικός σχεδιασµός του πλακόστρωτου, συνδυάζοντας το βοτσαλωτό µε 

τα διάκενα, το κάνει ιδανικό για χώρους µεσογειακού τύπου, όπως είναι ο κήπος που 

προτείνεται στην παρούσα εργασία αφού παραπέµπει στις ακρογιαλιές της Μεσογείου.  
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Επίσης γύρω από το σιντριβάνι προτείνεται πλακόστρωτο από 

κόκκινο κυβόλιθο για να γίνονται διακριτά τα όρια του σιντριβανιού 

και συγχρόνως για να προστίθεται µια έντονη πινελιά στο σιντριβάνι 

το οποίο αποτελεί το κεντρικό σηµείο της συγκεκριµένης αυλής και 

να αναδεικνύει ακόµα περισσότερο το εξαγωνικό του σχήµα. 

Για το εστιατόριο και την καφετέρια επιλέχθηκε ξύλινο 

πάτωµα από ίσιο, κουµπωτό πλακάκι ξύλου Ipe, αφενός για να 

προσδίδει µια παραδοσιακή εικόνα ισορροπηµένη µε τον 

υπόλοιπο κήπο και το περιαστικό φυσικό περιβάλλον και 

αφετέρου για να αποτελεί ένα αισθητικό αποτέλεσµα που θα προσφέρει στον επισκέπτη 

του χώρου ευχαρίστηση και ξεκούραστη παραµονή. 

Μονοπάτια: Προτείνεται πλακόστρωση µε πέτρινες πλάκες ακανόνιστου 

σχήµατος (Εικόνα 19), για να θυµίζει στον περιπατητή µία βόλτα στο δάσος. 

∆ιάδροµοι: Για τους διαδρόµους του κήπου επιδιώκεται µια πλακόστρωση που 

να προσδίδει στο χώρο µια φυσική εικόνα συνυφασµένη µε τον υπόλοιπο κήπο. Έτσι, 

προτείνεται να πλακοστρωθεί µε ακανόνιστη πλάκα µπεζ χρώµατος (Εικόνα 19) που 

παραπέµπει στα παραδοσιακά πλακόστρωτα ελληνικά σοκάκια των νησιών 

διατηρώντας έτσι το ύφος του µεσογειακού κήπου. 

 

  
Εικόνα 19. Αριστερά τοποθέτηση ακανόνιστων πέτρινων πλακών στα µονοπάτια και δεξιά ακανόνιστη 
πλακόστρωση για τους διαδρόµους του κήπου (www.daliko.com). 
 

Εδαφοκάλυψη παιδότοπου: Προτείνεται εδαφοκάλυψη µε 

φλοιό πεύκου σε φυσικό καφέ χρώµα. Το προϊόν αυτό είναι άριστης 

ποιότητας, από φυσικό ξύλο, αποφλοιωµένο και βαµµένο µε  µη 

τοξικά χρώµατα. Θεωρείται ιδανικό για εδαφοκάλυψη και 

διακόσµηση. Εµποδίζει αποτελεσµατικά την ανάπτυξη ζιζανίων και 

προστατεύει το έδαφος από την ξήρανση, διατηρώντας το υγρό και δροσερό. Είναι 
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άοσµο και έχει ουδέτερο pH. Είναι ασφαλές για τα φυτά και το περιβάλλον,  µη τοξικό 

και εγκεκριµένο για παιδότοπους. Ένας σάκος καλύπτει επιφάνεια 2m2 

(www.bioprasino.gr). 

Καθιστικά: Προτείνονται ξύλινα παραδοσιακά παγκάκια µε 

χυτοσίδηρο σκελετό και ξυλεία Πεύκης αρκτικού κύκλου, 

ακολουθώντας έτσι τη γραµµή και το ύφος του κήπου. Επίσης 

προτείνεται η τοποθέτηση ξύλινων τραπεζοκαθισµάτων, που δίνουν 

την αίσθηση ενός εξοχικού υπαίθριου χώρου που φιλοξενεί τους 

επισκέπτες προσφέροντας στιγµές χαλάρωσης αλλά και διασκέδασης 

και θυµίζει παλιές εικόνες εξορµήσεων στη φύση. Τα τραπεζοκαθίσµατα προσδίνουν 

επίσης άνεση στο χώρου, αφού οι θέσεις που προσφέρουν είναι πολλές. 

Πέργκολες - Κιόσκια: Προτείνονται ξύλινες πέργκολες οι οποίες 

θα ντυθούν µε αναρριχώµενα αµπελιού, για να προσδίδουν στην 

αυστηρή αυτή κατασκευή τη χαρακτηριστική της ελαφρότητα και για 

να σκιάζουν τον επισκέπτη όταν θα κάθεται στα παγκάκια που θα 

τοποθετηθούν κάτω από αυτές. Επίσης τα αναρριχώµενα αµπελιού 

ταιριάζουν µε τον τύπο της πέργκολας (ξύλινος). Τα κιόσκια που 

προτείνονται είναι ξύλινα, ντυµένα µε αναρριχώµενα, (Αγιόκληµα, Μπουκαµβίλια, 

Γιασεµί, Βιγνόνια) είτε για τα εντυπωσιακά χρώµατα τους, είτε για το άρωµα που 

αναδίδουν, προστατεύοντας παράλληλα τον επισκέπτη από τον ήλιο ή τη βροχή. 

Λίµνη: Για την κατασκευή της λίµνης προτείνεται 

µεµβράνη από καουτσούκ, η οποία είναι εύκαµπτη και πιο 

συµβατή µε το περιβάλλον σε σχέση µε τις µεµβράνες PE και 

PVC. Έτσι το σχήµα της λίµνης µπορεί να διαµορφωθεί όπως 

ακριβώς επιθυµεί ο ενδιαφερόµενος. 

Σιντριβάνι: Εκτός από τη λίµνη, άλλο υδάτινο στοιχείο 

αναφοράς στον προτεινόµενο κήπο, είναι το σιντριβάνι, 

έµπνευση για το οποίο αποτέλεσε η εποχή της διοίκησης του 

Αδοσίδη Πασά, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε κατασκεύασε ένα 

εξαγωνικό σιντριβάνι υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας. Έτσι, προτείνεται η δηµιουργία 

ενός εξαγωνικού σιντριβανιού ως ιστορική αναφορά, τοποθετηµένο σε κεντρικό σηµείο 

του κήπου. Ένας επιπλέον λόγος για την δηµιουργία του, είναι ότι αντίθετα µε τη λίµνη 
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η οποία αντιπροσωπεύει το ακύµαντο νερό και προσδίδει στο χώρο χαρακτηριστικά 

ηρεµίας, όντας ένας φυσικός καθρέπτης των φυτών, των αντικειµένων και όσων 

υπάρχουν ή κινούνται γύρω της, το σιντριβάνι αντιπροσωπεύει το τρεχούµενο νερό, 

δροσίζοντας την ατµόσφαιρα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και συντροφεύοντας τον 

επισκέπτη µε τον ήχο της κίνησης του νερού, φιλτράροντας συχνά τους ενοχλητικούς 

ήχους του περιβάλλοντος. Έτσι υπάρχει µια ιδιαίτερη αντίθεση στο χώρο και 

συγχρόνως δίνεται στον επισκέπτη η δυνατότητα επιλογής. Επίσης το φυσικό στοιχείο 

του νερού συµπληρώνει την εικόνα της συγκεκριµένης πλατείας, αφού περιέχει και 

άλλα φυσικά στοιχεία, όπως είναι οι ξύλινες πέργκολες µε τα αναρριχώµενα φυτά 

Αµπελιού, το βοτσαλωτό δάπεδο και τα διάφορα φυτικά είδη. 

Παρτέρια: Προτείνονται ζαρντινιέρες - υπερυψωµένα 

παρτέρια από κορµούς δένδρων και τα οποία φυτεύονται µε 

διάφορα αρωµατικά. Τα υπερυψωµένα παρτέρια συµβάλλουν  

στην εργονοµική διευθέτηση του χώρου, καθώς διευκολύνουν στο 

πότισµα. 

Πέτρινος ανεµόµυλος: Για το χτίσιµο του κήπου προτείνονται πέτρες λατοµείου 

(Εικόνα 20), ώστε να παραπέµπουν στους τοπικούς παραδοσιακούς ανεµόµυλους. 

Αψίδες: Προτείνονται αψίδες κατασκευασµένες από κλάδους δένδρων (Εικόνα 

20) ώστε να καλωσορίζουν τον επισκέπτη δίνοντας µια πρώτη εντύπωση εισόδου σε 

κήπο Μεσογειακό, χωρίς όµως να κρύβουν τελείως το φώς της ηµέρας. 

 

  
Εικόνα 20.  Αριστερά πέτρινος ανεµόµυλος από πέτρα λατοµείου (ογκόλιθοι) και δεξιά αψίδες των 
εισόδων µε φυσικό ξύλο από µικρούς κορµούς ή κλάδους (www.ermisltd.com; www.bioprasino.gr). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο   

ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

8.1 Ρόλος του νερού στην ανάπτυξη των φυτών 

Το νερό αποτελεί στοιχείο της δοµής των φυτών και αντιπροσωπεύει σε 

ποσοστό που κυµαίνεται από 60 µέχρι 95% τους βάρους τους. Το 96 µε 99,5% της 

ξηράς ουσίας του φυτού αποτελείται από CO2 και νερό. Το νερό είναι το µέσο δια του 

οποίου διαλύονται τα ανόργανα συστατικά του εδάφους και µεταφέρονται από τις ρίζες 

στα φύλλα για την περαιτέρω διεργασία της θρέψης των φυτών. Αποτελεί ρυθµιστικό 

παράγοντα της θερµοκρασίας των φυτών µέσω του φαινοµένου της διαπνοής και 

προστατεύει αυτά από τον καύσωνα του καλοκαιριού. Το νερό συµµετέχει στη 

φωτοσύνθεση και βελτιώνει τα αλατουχοαλκαλιώµενα εδάφη µε την αποµάκρυνση των 

υδατοδιαλυτών αλάτων. Τελικά, το νερό δεν αυξάνει µόνο την παραγωγή, αλλά και τη 

βελτιώνει ποιοτικά (Καλύβα, 2003). 

 

8.2 Το προτεινόµενο σύστηµα άρδευσης 

Η άρδευση συντελεί το βασικό παράγοντα για ένα επιτυχηµένο κήπο καθώς, 

συντελεί στη οµαλή και σωστή ανάπτυξη όλων των φυτικών ειδών, καθώς και τη 

ζωηρότητα του χρώµατος των φύλλων αλλά και την πρόσληψη ουσιών από το έδαφος 

αφού είναι ο βασικός παράγοντας, µετά την βροχή, για την πρόσληψη νερού από το 

έδαφος. Για την άρδευση της περιοχής µελέτης προτείνεται η εγκατάσταση αυτόµατου 

δικτύου άρδευσης, το οποίο αποτελείται από:  

1. Αντλία και πιεστικό δοχείο, για δηµιουργία και διατήρηση σταθερής πίεσης 

λειτουργίας του αρδευτικού συστήµατος  

2. Κεντρικό υπόγειο αγωγό διανοµής νερού &50 από PVC  

3. ∆ευτερεύων αγωγό διανοµής νερού &32 από PVC  

4. Υπόγειο αγωγό µεταφοράς νερού &20 από PVC  

5. Σταλακτηφόρο &16 µε σταλάκτες ανά 0,50m  

6. Καλώδια µεταφοράς ηλεκτρονικών εντολών, που συνδέουν τον κεντρικό 

προγραµµατιστή µε τις ηλεκτροβάνες  

7. Ηλεκτροβάνες, οι οποίες αρχίζουν ή διακόπτουν τη λειτουργία τµήµατος του 

δικτυού και τέλος 



 

 

179

8. Ηλεκτρονικό προγραµµατιστή, οποίος καθορίζει και ελέγχει τη λειτουργία κάθε 

ηλεκτροβάνας.  

Ως τρόπος άρδευσης επιλέχτηκε η στάγδην άρδευση. Αποτελεί την 

οικονοµικότερη µέθοδο ποτίσµατος των φυτών. Το πότισµα γίνεται µε σταλάκτες 

ενσωµατωµένους σε σταλακτηφόρο αγωγό µέσω σωληνωτού δικτύου άρδευσης, 

κατανεµηµένου σε όλες τις θέσεις των φυτών που αποδίδει 2,2lt/h ή 0,0022m3/h 

(www.rainbird.fr/catalogue/2009/catalogues/gr/appli.htm). Η διάρκεια και η συχνότητα 

άρδευσης του φυτού µε την στάγδην άρδευση εξαρτάται από:  

� το είδος του φυτού 

� το µέγεθος του φυτού 

� τη σύσταση του εδάφους 

� την εποχή (το χειµώνα που τα φυτά βρίσκονται σε λήθαργο απαιτούν λιγότερη 

ποσότητα νερού από ότι το καλοκαίρι) 

� από τις επικρατούσες κλιµατικές συνθήκες (θερµοκρασία, άνεµος, ηλιοφάνεια 

κ.λ.π.) (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2006). 

Συνήθως για τις Ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες η άρδευση ξεκινάει τον 

Απρίλιο και τελειώνει τέλη Οκτωβρίου. ∆εν αποκλείεται όµως, σε περίπτωση ξηρού 

χειµώνα, να απαιτηθούν λίγες αρδεύσεις και κατά την περίοδο του χειµώνα. Ο µέσος 

όρος αναγκών σε νερό, τους καλοκαιρινούς µήνες, για µέσης σύστασης εδάφη και για 

φυτά ηλικίας µέχρι 3 ετών, έχει προσδιοριστεί σε 3-4lt νερό ανά ηµέρα για τους 

θάµνους και σε 6-8lt ανά ηµέρα για τα δέντρα. (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2006). Ο χρόνος άρδευσης 

για την κάλυψη των υδατικών αναγκών των φυτών κατά τους καλοκαιρινούς µήνες για 

τις συνθήκες της Κρήτης υπολογίζεται στη µια ώρα και πενήντα λεπτά ανά ηµέρα για 

κάθε στάση. Όπως είναι λογικό κατά τους χειµερινούς µήνες ο χρόνος και η δόση 

άρδευσης θα περιοριστούν ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. 

Η µελέτη άρδευσης έδειξε ότι, λαµβάνοντας υπόψη την διαθέσιµη πίεση (4atm) 

και παροχή (5m3/h) νερού στον ∆ηµοτικό Κήπο Νεάπολης, θα πρέπει να γίνει διαίρεση 

του χρόνου άρδευσης σε 2 περιόδους κατά τις οποίες θα αρδεύουν ταυτόχρονα πέντε 

στάσεις (κάθε στάση απαιτεί περίπου 0,9m3/h). Η αντίστοιχη ηλεκτροβάνα για κάθε 

στάση συνδέεται µε αυτόµατο προγραµµατιστή ρεύµατος πολλαπλών στάσεων (στη 

συγκεκριµένη περίπτωση 10 στάσεων, λόγω του περιοριστικού παράγοντα του µήκους 

του σταλακτηφόρου αγωγού το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200m για 
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βέλτιστη απόδοση), για την κάλυψη των υδατικών αναγκών των φυτών και την 

οµοιόµορφη κατανοµή του νερού, έχοντας τις λιγότερες απώλειες πίεσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο   

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

9.1 Γενικά 

Ο φωτισµός, φυσικός και τεχνητός, αποτελεί το κύριο µέσο µε το οποίο κάποιος 

αντιλαµβάνεται τον φυσικό κόσµο που τον περιβάλλει. Το φώς ως το κατεξοχήν άυλο 

υλικό της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας, µε τρόπο επιδέξιο και συχνά άµεσο συχνά 

συναρπάζει, ορίζει το χώρο και αναδεικνύει τα χρώµατα. Απευθύνεται δε µε τρόπο 

άµεσο και πολυσύνθετο στα ανθρώπινα συναισθήµατα και για το λόγο αυτό κάθε 

σχεδιασµός φωτισµού θα πρέπει να δηµιουργεί θετικά συναισθήµατα σε εκείνους που 

χρησιµοποιούν έναν εξωτερικό χώρο. Ο εξωτερικός φωτισµός, θα πρέπει να είναι: 

i. Λειτουργικός. Να εξασφαλίζει δηλαδή άριστες συνθήκες γα την ασφαλή και άνετη 

κίνηση, παραµονή και δραστηριότητα στους εξωτερικούς χώρους. 

ii.  Ευέλικτος. Να µπορεί δηλαδή να ανταποκρίνεται τόσο στις διάφορες χρήσεις των 

χώρων τόσο και στις διαφορετικές ανάγκες και διαθέσεις εκείνων που τις 

χρησιµοποιούν. 

iii.  Να λειτουργεί αρµονικά µε την Αρχιτεκτονική Τοπίου.  

iv. Να αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες της Αρχιτεκτονική Τοπίου.  

Η επιτυχία ενός σωστού σχεδιασµού φωτισµού των εξωτερικών χώρων µιας 

κατοικίας εξαρτάται κυρίως από τους ακόλουθους παράγοντες:  

• Ισορροπία µεταξύ επιπέδων φωτισµού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

• Ορθολογική χωροθέτηση των φωτιστικών σωµάτων. 

• Απόκρυψη της πηγής φωτός. 

• Αποφυγή υπερφωτισµού. 

• Κατάλληλη επιλογή πηγής φωτός. 

• Συνδυασµός διαφορετικών τεχνικών φωτισµού. 

• Ανάδειξη φυτικού υλικού.  

Ο φωτισµός ανάλογα µε τη χρήση του διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

� ∆ιακοσµητικός φωτισµός: χρησιµοποιείται όταν τα χαρακτηριστικά του κήπου 

φωτίζονται για την οπτική τους ανάδειξη. 

� Λειτουργικός φωτισµός: χρησιµοποιείται για την ασφάλεια µέσα στον κήπο αλλά 

και για πρακτικούς λόγους. 
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� Φωτισµός εργασιών: χρησιµοποιείται για να επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να φέρει εις 

πέρας κάθε εργασία του που µπορεί να γίνεται µετά την δύση του ηλίου.  

� Φωτισµός πρόσβασης: χρησιµοποιείται για την ασφαλή µετακίνηση µέσα στον 

κήπο, φωτίζοντας τα µονοπάτια, τα σκαλοπάτια, τις πόρτες και οποιαδήποτε 

επιφάνεια βρίσκεται µέσα στον κήπο. 

Τα φωτιστικά που χρησιµοποιούνται για υπαίθριους χώρους είναι ειδικά και 

χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες. Ανάλογα µε το επίπεδο 

φωτισµού που παράγουν ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες׃ 

� Φωτιστικά σώµατα χαµηλού φωτισµού, όπου αναδεικνύουν ιδιαιτέρους χώρους που 

ο σχεδιαστής θέλει να τονίσει όπως π.χ. παρτέρια, κορµούς δέντρων, τοίχους κ.τ.λ. 

� Φωτιστικά σώµατα µέσου φωτισµού, όπου οριοθετούν την προκαθορισµένη πορεία. 

� Φωτιστικά σώµατα υψηλού φωτισµού, όπου εξασφαλίζουν την ασφαλή πορεία µέσα 

στον κήπο. 

� Φωτιστικά σώµατα σηµειακού φωτισµού ( προβολείς), που έχουν και διακοσµητικό 

και λειτουργικό ρόλο. 

Βασικό στοιχείο της διαδικασίας φωτισµού του κήπου είναι αφενός η επιλογή 

των περιοχών και των στοιχείων του χώρου που πρέπει να αναδειχτούν και αφετέρου τι 

είδους φωτισµός απαιτείται σε κάθε περιοχή (άµεσος, έµµεσος, προσανατολισµού, 

τονισµού, περιγράµµατος κλπ.) Η επιλογή των κατάλληλων τεχνικών περιλαµβάνει 

προτάσεις για τον αριθµό, το είδος, τον τρόπο στήριξης, το ύψος, την εµφάνιση και την 

ενσωµάτωση των φωτιστικών στο χώρο, καθώς επίσης και το είδος της φωτεινής 

δέσµης, τη φωτεινή ένταση, τις χρωµατικές ιδιότητες του εκπεµπόµενου φωτός. Άλλοι 

πρακτικοί παράγοντες είναι το κόστος, η κατανάλωση ενέργειας, το υλικό κατασκευής 

ο βαθµός προστασίας, η διάρκεια ζωής του λαµπτήρα καθώς και ο τρόπος συντήρησης 

του (Κανταρτζής, 1995).  

 

9.2 Ανάδειξη στοιχείων ενός κήπου µέσω του φωτισµού 

Τα φυτά ενός κήπου αναδεικνύονται αν φωτιστούν από χαµηλά, είτε µε µικρούς 

προβολείς στηριγµένους στο έδαφος, είτε µε χωνευτά στο έδαφος φωτιστικά (Εικόνα 

21). Τα φυτά που είναι πιο πυκνά και οι µεγάλοι θάµνοι, συνήθως χρειάζονται 

περισσότερα από ένα φωτιστικά για να τονιστεί το µέγεθος και το σχήµα τους. Το σχήµα 

ενός κήπου καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και το φωτισµό του. Για παράδειγµα 
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µακρόστενοι κήποι είναι προτιµότερο να φωτίζονται γραµµικά. Ένας τρόπος γα το 

φωτισµό των παρτεριών είναι να φωτιστούν από οµοιόµορφα κατανεµηµένα φωτιστικά 

χαµηλού ύψους για να τονιστεί η περίµετρος τους. Εναλλακτικά, τα φωτιστικά αυτά 

µπορούν να βρίσκονται µε διάφορους σχηµατισµούς στο εσωτερικό των παρτεριών 

δηµιουργώντας ενδιαφέρουσες εστίες φωτός. 

 

 
Εικόνα 21. Άποψη κήπου κατά τις νυκτερινές ώρες µε φωτισµό του φυτικού υλικού από κάτω προς τα 
πάνω (cameraphotodigital.com). 
 

Αξιοποίηση περιοχών µε παρουσία υγρού στοιχείου, όπως οι πισίνες, οι µικρές 

λίµνες, τα σιντριβάνια, προσφέρονται για εντυπωσιακά εφέ φωτισµού. Η επιφάνεια του 

νερού ως αντανακλαστική επιφάνεια, µπορεί να λειτουργήσει σαν καθρέπτης µε τον 

κατάλληλο φωτισµό. Αν τονιστεί η περίµετρος µιας πισίνας (Εικόνα 22) ή µιας µικρής 

λίµνης µε ένα σύστηµα οπτικών ινών γραµµικού φωτισµού ή µε µια σειρά χωνευτά στο 

έδαφος φωτιστικά προσανατολισµού, ενισχύεται το θεατρικό στοιχείο 

(www.homefood.gr). 

 

 
Εικόνα 22. Άποψη κήπου κατά τις νυκτερινές ώρες µε φωτισµό του φυτικού υλικού από κάτω προς τα 
πάνω και της πισίνας µε επιδάπεδια φωτιστικά σώµατα (www.kordonline.com). 
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9.4 Προτεινόµενος φωτισµός 

Λαµβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες των φωτιστικών, τις χρήσεις τους και τα 

τεχνητά χαρακτηριστικά κάθε τύπου, όσον αφορά την περιοχή µελέτης, τοποθετήθηκαν 

ψηλά φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού κατά µήκος του κεντρικού 

διαδρόµου, στις δυο µικρές πλατείες και περιµετρικά του ∆ηµοτικού Κήπου. Χαµηλά 

φωτιστικά σώµατα µεσαίας έντασης φωτισµού τοποθετούνται στους δευτερεύοντες 

διαδρόµους (Εικόνα 23). 

 

 
Εικόνα 23. Αριστερά ψηλά φωτιστικά σώµατα διαδρόµων υψηλής έντασης και δεξιά χαµηλά φωτιστικά 
σώµατα µεσαίας έντασης φωτισµού(www.choice.com; sz-wholesale.com). 
 

Επιτοίχια φωτιστικά σώµατα υψηλής έντασης φωτισµού προβλέπονται γύρω 

από τον ανεµόµυλο, στις αψίδες, σε πέργολες, κιόσκια και στον περιβάλλοντα χώρο του 

εστιατορίου - καφετέριας. Προτείνεται επίσης η χρήση επιδαπέδιων φωτιστικών 

σωµάτων χαµηλής έντασης φωτισµού στα πέτρινα ελικοειδή µονοπάτια, στα 

σκαλοπάτια και στο πλακόστρωτο γύρω από το εξαγωνικό σιντριβάνι. Φωτιστικά 

σώµατα σηµειακού φωτισµού µεσαίας έντασης χρησιµοποιούνται για την ανάδειξη του 

φυτικού υλικού και τέλος στο εσωτερικό των υδάτινων κατασκευών προβλέπονται 

υποβρύχια φωτιστικά σώµατα χαµηλής έντασης φωτισµού (Εικόνα 24). 

 

   
Εικόνα 24. Αριστερά απλίκα που θα χρησιµοποιηθεί ως επιτοίχιο φωτιστικό υψηλής έντασης, στη µέση 
επιδαπέδιο φωτιστικό σώµα και σηµειακού φωτισµού µέσης έντασης και δεξιά προβολέας multicolor που 
θα τοποθετηθεί στη λίµνη (www.choice.com; www.diavgia.gr; www.homefood.gr). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ   

Όσον αφορά την προµήθεια του φυτικού υλικού, το κόστος αγγίζει τα 6.388,30€ 

όπως φαίνεται και πιο αναλυτικά στους Πίνακες 3, 4 και 5 και µαζί µε τα απαιτούµενα 

εργατικά εγκατάστασής του (1.000,00€) το ποσό έφτασε στα 7.388,30€. 

 

Πίνακας 3. Αναλυτικό κοστολόγιο δέντρων (www.ergotech.gr/fyta.pdf). 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΥΤΟΥ ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ 

(L) 

ΥΨΟΣ 
(m) 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΡΜΟΥ (cm) 

ΤΙΜΗ 
(€) 

ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

∆ΕΝΤΡΑ 

ΑΚΑΚΙΑ 
ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 

7 2,00-2,50 8-10 12,40 8 99,20 

ΑΚΑΚΙΑ 
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 

15 2,00-2,50 8-10 28,80 5 
 

144 

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ 7 1,50-2,00  28,80 10 288 

ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 12 2,00-2,50 10-12 28,80 2 57,60 

∆ΑΦΝΗ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

12 1,25-1,50 10-12 28,80 4 115,2 

ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ 7 2,00-2,20  12,40 11 136,40 

ΚΕΛΡΕΟΥΤΕΡΙΑ 18 2,00-2,50 14-16 28,80 2 57,60 

ΚΕΡΚΙΣ 7 1,75-2,00 14-16 28,80 6 172,80 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
ΑΕΙΘΑΛΗΣ 

12 2,50-3,00  28,80 7 201,60 

ΛΕΜΟΝΙΑ 7 1,50-2,00  12,40 2 24,80 

ΛΕΥΚΗ 
ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΗ 

18 3,00-3,50 12-14 28,80 4 115,2 

ΜΑΓΝΟΛΙΑ 10 1,25-1,50  28,80 1 28,80 

ΜΕΛΙΑ 18 2,00-2,50 14-16 28,80 4 115,2 

ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ 7 1,50-1,75 8-10 12,40 2 24,80 

ΡΟ∆ΙΑ 3 0,80-1,00  5,80 4 23,20 

ΣΧΙΝΟΣ 18 2,00-2,30 14-16 28,80 2 57,60 
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Πίνακας 4. Αναλυτικό κοστολόγιο θάµνων (www.ergotech.gr/fyta.pdf). 

 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΥΤΟΥ ΜΠΑΛΑ 

ΧΩΜΑΤΟΣ 

(L) 

ΥΨΟΣ 

(m) 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 

ΚΟΜΗΣ(cm) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΛΑ∆ΩΝ 

ΤΙΜΗ 

(€) 

ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΘΑΜΝΟΙ 

ΑΒΟΥΤΙΛΟ 2 >0,80 3 3,90 44 171,60 

ΒΑΛΛΩΤΗ  0,15  3,50 10 35,00 

ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ  0,15  3,50 47 164,50 

∆ΑΦΝΗ 8 0,80-1,00  13,00 5 65,00 

∆ΕΝ∆ΡΟΛΙΒΑΝΟ 10 0,60-0,80 >0,80 13,00 17 221,00 

∆ΙΚΤΑΜΟΣ  0,15  3,50 85 297,50 

∆ΥΟΣΜΟΣ  0,15  3,50 57 199,50 

ΕΥΩΝΥΜΟ 10 >0,80 5 28,80 2 57,60 

ΗΡΕΜΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑ 3 0,60-0,80 3 13,00 8  

104,00 ΘΡΟΥΜΠΙ  0,15  3,50 8 28,00 

ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΙΝΙΚΟΣ 10 0,80-1,00 >1 13,00 20 260 

ΛΑ∆ΑΝΙΑ 3 0,40-0,60 3 3,90 43 167,70 

ΛΕΒΑΝΤΑ  0,15  3,50 82 287,00 

ΛΕΒΑΝΤΙΝΗ 2 0,40-0,60  3,90 88 343,20 

ΛΥΓΑΡΙΑ 3 0,80-1,00 3 6,50 5 32,50 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ  0,15   

3,50 

136  

476,00 ΜΑΝΤΗΛΙ∆Α 3 0,80-1,00  3,00 6 18 

ΜΗ∆ΙΚΗ 3 0,80-1,00 3 3,90 14 54,60 

ΜΥΡΤΙΑ 10 0,60-0,80 >1 13,00 45 585 

ΠΑΣΧΑΛΙΑ 10 1,00-1,30 >1 13,00 6 78,00 

ΠΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗ 10 1,00-1,25 5 6,50 10 65,00 

ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΣ 3 0,80-1,00 3 3,90 6 23,40 

ΡΙΓΑΝΗ 2 0,40-0,60  3,90 22 85,80 

ΣΚΑΜΠΙΟΖΑ  0,15  3,50 30 105,00 

ΣΠΑΡΤΟ 3 0,80-1,00 3 3,90 14 54,60 

ΤΕΥΚΡΙΟ 3 0,80-1,00 3 6,50 44 286,00 

ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ  0,15  3,50 16 56,00 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ  0,15  3,50 46 161,00 

ΦΛΟΜΟΣ 2 0,40-0,60 3 3,90 22 85,80 
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Πίνακας 5. Αναλυτικό κοστολόγιο αναρριχώµενων και δρεπτών (www.ergotech.gr/fyta.pdf). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την προµήθεια των υλικών άρδευσης (σωληνώσεις, υλικά αυτόµατου 

ποτίσµατος και σύνδεσµοι), το κόστος αγγίζει τα 1.534,00€, όπως φαίνεται και πιο 

αναλυτικά στον Πίνακα 6, και µαζί µε τα απαιτούµενα εργατικά εγκατάστασής του το 

ποσό έφτασε στα 2.534,00€. 

 

Πίνακας 6. Αναλυτικό κοστολόγιο προµήθειας και εγκατάστασης υλικών άρδευσης. 

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΜΕΣ (€) ΜΕΤΡΑ/ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΑΓΩΓΌΣ/m ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ∅50 0,60 70 42,00 

ΑΓΩΓΌΣ/m ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ∅32 0,45 140 63,00 

ΑΓΩΓΌΣ /m ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ∅20 0,30 200 60,00 

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ∅16 0,24 2000 480,00 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 23,00 10 230,00 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 9,00 1 9,00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ  10 ΣΤΑΣΕΩΝ 210,00 1 210,00 

ΡΑΚΟΡ 1,00 200 200,00 

Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 60,00 1 60,00 

ΦΙΛΤΡΟ 30,00 1 30,00 

ΦΡΕΑΤΙΑ 15,00 10 150,00 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ   1000 

ΣΥΝΟΛΟ   2.534,00 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΥΤΟΥ ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟ

Σ (L) 

ΥΨΟΣ 
(m) 

ΤΙΜΗ 
(€) 

ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ 

ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ 3 1,00-1,25 6,50 4 26,00 

ΑΜΠΕΛΙ 10 >2,00 6,50 4 26,00 

ΒΙΓΟΝΙΑ 3 1,00-1,60 6,50 4 26,00 

ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑ 3 1,00-1,60 6,50 4 26,00 

ΓΙΑΣΕΜΙ 3 1,00-1,50 6,50 4 26,00 

∆ΡΕΠΤΑ ΑΝΘΗ 
 

ΓΛΑ∆ΙΟΛΟΣ   3,50 8 28,00 
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Όσον αφορά την προµήθεια εδαφοβελτιωτικών υλικών, το κόστος αγγίζει τα 

1.000,00€, όπως φαίνεται και πιο αναλυτικά στον Πίνακα 7, µε τα απαιτούµενα 

εργατικά να ενσωµατώνονται στα εργατικά φύτευσης. Τα υλικά εδαφοβελτίωσης που 

προτείνεται να ενσωµατωθούν στο εδαφικό υπόστρωµα είναι κοµπόστες, πλήρες 

λίπασµα και τύρφη. 

 

Πίνακας 7. Αναλυτικό κοστολόγιο προµήθειας και εγκατάστασης εδαφοβελτιωτικών υλικών. 

Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ (€) ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

COMPOST 70LT 10,00 50 500,00 

ΠΛΗΡΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑ 50Kg 20,00 10 200,00 

ΤΥΡΦΗ 150LT 15,00 20 300,00 

ΣΥΝΟΛΟ   1.000,00 

 

Για την προµήθεια των υλικών φωτισµού (καλώδια και φωτιστικά σώµατα 

τοίχου, δαπέδου, µέσου και σηµειακού φωτισµού), το κόστος αγγίζει τα 16.342,00€, 

όπως φαίνεται και πιο αναλυτικά στον Πίνακα 8, και µαζί µε τα απαιτούµενα εργατικά 

εγκατάστασής του το ποσό έφτασε στα 17.342,00€. 

 

Πίνακας 8. Αναλυτικό κοστολόγιο προµήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωµάτων. 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΕΣ (€) ΜΕΤΡΑ/ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ 4,00 1000 4.000,00 

ΨΗΛΑ 80,00 90 7.200,00 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ 19,00 65 1.235,00 

ΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 22,00 90 1.980,00 

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ 9,50 74 703,00 

ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ 16,00 49 784,00 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 20,00 22 440,00 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ   1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   17.342,00 

 

Στον Πίνακα 9 φαίνεται το κοστολόγιο για την κατασκευή όλων των σκληρών 

επιφανειών στο ∆ηµοτικό Κήπο και αναφερόµαστε σε διαδρόµους κίνησης, στις 

πλατείες, στον ανεµόµυλο, στο σιντριβάνι και στην λίµνη. Επίσης διακρίνεται το 

κόστος κατασκευής για τα κιόσκια, τις πέργκολες και τις αψίδες. Το συνολικό κόστος 

ανέρχεται στα 129.062,70€. 
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Πίνακας 9. Αναλυτικό κοστολόγιο προµήθειας υλικών και κατασκευής σκληρών επιφανειών. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΙΜΕΣ (€) ΤΕΜΑΧΙΑ/ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΚΙΟΣΚΙΑ 200/m2 260m2 52.000,00 

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 200/m2 20m2 4.000,00 

ΛΙΜΝΗ 200/m2 80m2 16.000,00 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ 85/Τ 4Τ 340,00 

ΠΑΓΚΑΚΙΑ 320/Τ 6Τ 1.920,00 

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ 100/m2 20m2 2.000,00 

ΑΨΙ∆ΕΣ 300/Τ 2Τ 600,00 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΜΕ 

ΚΥΒΟΛΙΘΟ 10x20x6cm 
6,30/m2 4m2 25,20 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΞΥΛΟΥ 

30x30cm 
6,60/m2 625m2 4.125,00 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ 

ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ 
6,40/m2 550m2 3.520,00 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΜΕ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΟΥΒΛΟ 
6,70/m2 430m2 2.881,00 

ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
6,50/m2 1031m2 6.701,50 

ΠΕΤΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 6,00/m2 75m2 450,00 

ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ 500/Τ 1Τ 500,00 

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ 200/m2 170m2 34.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   129.062,70 

 

Το συνολικό ποσό χρηµάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της 

συγκεκριµένης πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 157.327,00 €, όπως φαίνεται και 

στον Πίνακα 10. Είναι φανερό ότι για την δηµιουργία των κατασκευών δαπανήθηκαν 

συνολικά 129.062,70€, το µεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 82%) των χρηµάτων 

συγκριτικά µε τις υπόλοιπες εργασίες. 

 

Πίνακας 10. Αναλυτικό κοστολόγιο προµήθειας υλικών και κατασκευής σκληρών επιφανειών. 

ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΌ 7388,30€ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗ 2534,00€ 
Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΣΗ 1000,00€ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ  17342,00€ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ 129062,70€ 
ΣΥΝΟΛΟ 157.327,00 € 
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