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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

Βαζηθό αληηθείκελν, απηήο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε 

ησλ ρσξώλ πξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηιίνπ Αηηηθήο.Οπζηαζηηθάαλαθέξνληαη ηα 

θπηηθά εηδή πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή από ηα παιαηόηεξα ρξόληα 

κέρξη θαη ζήκεξα. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο,αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο από ην ζύγγξακκα Ίιηνλ πνξεία ζηνπο αηώλεο, ην νπνίν 

θάλεη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή νιόθιεξεο ηεο Αηηηθήο θαη πην εμεηδηθεπκέλα 

ζηα δπηηθά πξνάζηηα ηεο Αηηηθήο, όπνπ βξίζθεηαη θαη ε πεξηνρή ηνπ 

Ηιίνπ.Δπηπξόζζεηα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ θαη ην βηβιίν ηνπ θηιόινγνπ 

Ησάλλε Γθηώλε δήκνο Ηιίνπ δξόκνη θαη πιαηείεο κε ηζηνξία. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο ηα θπηηθά εηδή πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δξόκνπο θαη ηηο 

πιαηείεο ηεο πεξηνρήο.Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο αζηηθέο πόιεηο ε ύπαξμε ρώξσλ 

πξαζίλνπ θαζώο ζπκβάιινπλ ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη 

πξνζθέξεη αηζζεηηθή βειηίσζε. 
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Υπεύθυνη ∆ήλωση : Δγώ, ε Υξηζηνπνύινπ Ακαιία βεβαηώλσ όηη είµαη ε 

ζπγγξαθέαο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηίηιν «ΥΧΡΟΗ  ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΗΛΗΟΤ» 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο νη πεγέο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ, δεδνκέλσλ, πηλάθσλ θαζώο θαη 

εηθόλσλ.  
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ΚΟΠΟ ΕΡΓΑΙΑ 

θνπόο ηεο παξνύζεο πεηξακαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε παξνπζίαζε ησλ 

ρώξσλ πξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ζιίνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ Αληώλεο Σξίηζεο, ην νπνίν απνηειεί 

πξόηππν πάξθν θαζώο θαη ην κεγαιύηεξν πάξθν ζε όιε ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Ο 

ξόινο ηνπ πάξθνπ πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ςπραγσγηθόο θαη ηαπηόρξνλα 

εθπαηδεπηηθόο, αθνύ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ρισξίδα αιιά θαη 

γηα ηελ νξληζνπαλίδα ηεο Αηηηθήο θαη λα γλσξίζεη παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

ε έλαλ ηόπν πνπ έρεη παξαδνζεί ζηελ ζύγρξνλε άλαξρε νηθηζηηθή καλία 

[θαηλόκελν πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζύλνιν ησλ αζηηθώλ θέληξσλ ηεο ρώξαο] ζε κία 

πόιε πνπ ην ηζηκέλην ηελ ζάβεη θαζεκεξηλώο,ζάβνληαο καδί ηεο θαη ηελ ηζηνξία ηεο, 

κειεηάκε ηελ ρισξίδα θαη θαηαγξάθνπκε θάζε θπηηθό είδνο πνπ ππάξρεη ζε απηήλ. 

Υσξίζακε ινηπόλ ηελ έξεπλα καο ζε δύν θνκκάηηα. Σν πξώην αθνξά ηα είδε ησλ 

θπηώλ πνπ ππήξραλ ηνπο πξνεγνύκελνπο αηώλεο, θαη ην δεύηεξν θνκκάηη αλαθέξεη 

ηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ ηελ ζεκεξηλή επνρή. Μηιάκε ινηπόλ, γηα κηα από ηηο πην 

αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο ζην θνκκάηη ηεο γεσπνλίαο. Με ζεκαληηθόηεξε 

απόδεημε ηελ ύπαξμε ελόο από ηα ηειεπηαία θαηαθύγηα άγξηαο δσήο ηεο Αηηηθήο πνπ 

εθηείλεηαη κεηαμύ ησλ δήκσλ Ηιίνπ θαη Κακαηεξνύ, ζε κηα έθηαζε ρηιίσλ ζηξεκκάησλ. 

Σν πάξθν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο Αληώλεο Σξίηζεο ζήκεξα είλαη έλα 

από ηα ηειεπηαία θαηαθύγηα άγξηαο δσήο ζην αζηηθό πεξηβάιινλ ηεο Αηηηθήο. Ο 

πεξηβαιινληηθόο ζεζαπξόο ηνπ Πάξθνπ, ην νπνίν εθηείλεηαη κεηαμύ ησλ δήκσλ Ηιίνπ, 

Αγίσλ Αλαξγύξσλ θαη Κακαηεξνύ, πεξηιακβάλεη έμη εηδπιιηαθέο ηερλεηέο ιίκλεο, νη 

νπνίεο αγθαιηάδνληαη από θαιακώλεο θαη αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ ζθύδνπλ από 

δσή (ηδηαίηεξα θαηά ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ πνπιηώλ), νπσξνθόξα, θπιινβόια, 

θσλνθόξα δέληξα θαη ζάκλνπο. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ νπσξνθόξσλ δέληξσλ γίλεηαη κε 

ηελ βηνινγηθή κέζνδν θαη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θπηνθάξκαθα θαη ιηπάζκαηα. 

εκαληηθή γηα ηελ παξνπζία ησλ πνπιηώλ είλαη θαη ε πνηθηινκνξθία ζηελ βιάζηεζε. 

ην νηθνζύζηεκα απηό θσιηάδνπλ 177 είδε πνπιηώλ, πνιιά από ηα νπνία 

είλαη ζπάληα γηα ην αζηηθό πεξηβάιινλ, θαζώο θαη ακθίβηα ,εξπεηά, θαζώο θαη κηθξό 

ζειαζηηθά. 

Οη δεληξνζηνηρίεο από θππαξίζζηα, νη ζπζηάδεο επθαιύπησλ, αθαθηώλ θαη 

ςεπδό θαθηώλ θαζώο θαη νη σξαηόηεξνη θήπνη από πιήζνο θπηηθώλ εηδώλ, ηα νπνία 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί, θαη ζπληεξεζεί από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο 

Νεόηεηαο θαη Αγξνηηθήο Δηαηξείαο Πύξγνο Βαζηιίζζεο Α.Δ, ηνπ νλνκαδόκελνπ 

θηήκαηνο εξπηέξε ,επηβεβαηώλνπλ ηελ άπνςε όηη ε Αηηηθή είλαη ν επινγεκέλνο 

ηόπνο γηα ηελ αλάπηπμε κεγάιεο πνηθηιίαο θπηώλ κε ζρεηηθά κηθξή πξνζπάζεηα θαη 

ρακειό θόζηνο (http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-page_4539.html, 2019 ) 

 

 

 

http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-page_4539.html
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1.1 . Aλζξώπηλε παξνπζία  

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο απνηεινύζαλ θαη θπζηθά 

απνηεινύλ εσο θαη ζήκεξα νη ηέζζεξηο νξεηλνί όγθνη. Aπηνί απαξηίδνληαη από ηελ 

νξνζεηξά ηνπ Αηγάιεσ,ηεο Πάξλεζαο,ηνπ Πεληειηθνύ θαη ηνπ Τκεηηνύ. ε απηήλ ηελ 

ππέξνρε εηθαζηηθή ζύλζεζε, έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ θαη ηα δύν παλέκνξθα 

πνηάκηα ησλ Αζελώλ ν Ηιηζζόο θαη ν Κεθηζόο. Ο Κεθηζόο πνπ νξηνζεηεί ζπλάκα θαη 

ηνλ δπηηθό ηνκέα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα δπηηθά πξνάζηεηα 

ηεο Αζήλαο ζπλεπώο θαη ηνπ Ηιίνπ αθνύ κε ηα λεξά ηνπ κεηέβαιε ηελ θησρή γή θαη 

επέηξεςε εθηόο ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηελ αλάπηπμε νηθηζκώλ ε Γήκσλ. Έλαο παιηόο 

θαζεγεηήο ηεο γεσπνληθήο ζρνιήο ,ν Κσλ\λνο Εεξιέληεο γξάθεη ζρεηηθά <ηελ 

αξραηόηεηα, ν ρώξνο ηεο ζεκεξηλήο πόιεσο ησλ Αζελώλ, θπξίσο θαηά ηελ άλνημε 

ήηαλ έλαο απέξαληνο ζπλερήο θήπνο κε ελαιιαζζόκελεο κνξθέο δελδξώδνπο, 

ζακλώδνπο, θξπγαλώδνπο θαη πνώδνπο βιαζηήζεσο. Καηά κήθνο ηνπ Κεθηζνύ, 

εθηείλνληαλ ν Διαηώλαο ησλ Αζελώλ, ηελ σξαηόηεηα ηνπ νπνίνπ από ηνπο 

λεώηεξνπο πεξηγξάθνπλ νη Hettner  [1853] θαη Gregorovius [1887]. Καηά κήθνο ηεο 

θνηιάδαο ηνπ Κεθηζνύ (Δηθ. 1), ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε πσο είρε 

άθζνλα λεξά, εθηείλνληαλ ν απέξαληνο Διαηώλαο, απνκεηλάξηα ηνπ νπνίνπ ζώδνληαη 

κέρξη ζήκεξα. Ο Διαηώλαο απηόο πνπ αλαπηύρζεθε αθόκα πεξηζζόηεξν ζηελ 

θιαζζηθή πεξίνδν, άξρηδε από ηνλ Πεηξαηά θαη έθηαλε κέρξη ηνπο πξόπνδεο ηεο 

Πάξλεζαο. 

ηα δηάθνξα μέθσηα, θαιιηεξγνύληαλ ακπέιηα, δεκεηξηαθά, ζπθηέο θαη άιια 

νπσξνθόξα δέλδξα, θαζώο θαη ιαραληθά.  

 

 

Δηθόλα 1. Σν πνηάκη ησλ Αζελώλ . 
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1.2 Γήκνη ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ αξραηόηεηα . 

Από ηηο αξραίεο γξαπηέο πεγέο, όζν θαη από ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ 

έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα, πξνθύπηεη όηη ζηνλ δπηηθό ηνκέα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ 

αλαπηύρζεθε πιήζνο νηθηζκώλ. Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα επξήκαηα πνπ 

αλαθαιύθζεθαλ από μέλνπο ραξηνγξάθνπο ηνπ 18 θαη 19 αηώλα. Οπνπ ζεκεηώλνπλ 

πσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ βξήθαλ εξείπηα ηνπ αξραίνπ δήκνπ Σξώσλ, 

απηνύ πνπ νλνκάζηεθε αξγόηεξα Γήκνο Ξππέηεο. Θα δηαπηζηώζνπκε ινηπόλ όηη 

ζηελ πεξηνρή αλαπηύζζνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν Γήκνη, ν πξώηνο εληνπίζηεθε ζην 

πιένλ λεθξνηαθείν ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ θαη πξώελ αξραίνπ λανύ ηνπ Απόιισλνο θαη ν 

δεύηεξνο νπώο πξναλαθέξζεθε ν δήκνο Σξώσλ ε Ξππεηήο.Δπηπξόζζεηα ζε ράξηεο 

ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα ν αξραίνο Υνιαξγόο ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

Ηιίνπ όπνπ θαη ν Ν.Παπαραηδήο αλάκεζα ζε άιινπο γξάθεη πσο νη αξραίνη 

ρνιαξγείο είραλ πξνο ηα αλαηνιηθά ηνπο αζκνλείο θαη πξνο ηα βόξεηα ηνπο αραξλείο. 

Σα θηήκαηα ηνπ Πεξηθιή, ν νπνίνο εηαλ ρνιαξγεύο , βξίζθνληαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή κε 

ηα θηήκαηα ησλ αραξλέσλ (Ίιηνλ πνξεία ζηνπο αηώλεο 6ε έθδνζε , Μάξηηνο 2001), 

 

1.3. Δγθαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Ληόζηδσλ  

Από ηηο πξώηεο νηθνγέλεηεο πνπ ήξζαλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ηιίνπ είλαη θαη απηή ησλ Ληόζεδσλ όπνπ δίλνπλ θαη ην όλνκα ηνπο ζηα Ληόζηα δει. 

ζηα ζεκεξηλά Άλσ Ληόζηα. Οη νηθνγέλεηεο απηέο, θαζώο θαη νη απόγνλνη ηνπο 

αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ θηελνηξνθία θαη ε πεξηνρή ηνπ Πνηθίινπ ξνπο, 

ζπλεπώο θαη ηκήκα ηεο πεξηνρήο πνπ εμεηάδνπκε, απνηέιεζε πεδίν βόζθεζεο ησλ 

θνπαδηώλ ηνπο. Έπεηηα κεηά από ιίγν κόλν θαηξό ην 1425 ρηύπεζε ηελ Αζήλα 

ινηκόο πνπ ήξζε από ηελ Βνησηία. Δμ αηηίαο ησλ επηδεκηώλ απηώλ ε Αηηηθή είρε 

εξεκώζεη. Σξηαθόζηεο νηθνγέλεηεο έθπγαλ γηα ηελ Δύβνηα. Γελ έκεηλαλ όκσο γηα πνιύ 

θαζώο ε Βελεηία δηέηαμε λα επηζηξέςνπλ ,πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ηα θελά πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ γεσξγηθή θπξίσο παξαγσγή( Ίιηνλ πνξεία ζηνπο αηώλεο 6ε 

έθδνζε , Μάξηηνο 2001). 

 

1.3.1. ηα Ληόζηα ζηα ρέξηα ησλ Σνύξθσλ  

Σα Ληόζηα θαηαιήθζεθαλ από ηνπο Σνύξθνπο ην 1456. Πελήληα ρξόληα 

αξγόηεξα ν πιεζπζκόο ζα παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αύμεζε. Θα θηάζεη ηνπο 17.686 

θαηνίθνπο. πνπ ηα 1.300 είλαη ειιεληθά ζπίηηα, ηα 600 ηνπξθηθά θαη ηα 150 

θξαγθηθά. Ζ θάζνδνο πιεζπζκνύ από ηα Βαιθάληα είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ 
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δεκηνπξγία πνιιώλ λέσλ ρσξηώλ ε ηελ θαηνίθεζε άιισλ εγθαηαιειεηκκέλσλ ε 

Υαζηά, ηα Βίιηα, ην Μπξαράκη ,ν Κάιακνο, ηα πάηα θαη πνιιά άιια .Φαίλεηαη 

ινηπόλ όηη ζεκαληηθέο πνζόηεηεο αγξνηηθώλ θαη θηελνηξνθηθώλ πξνηόλησλ 

απαζρνινύλ ην εμαγσγηθό εκπόξην ηεο Αζήλαο (βακβάθη, βειαλίδηα, ειηέο, ιάδη, 

κεηάμη θεξί, καιιί ) πξάγκα πνπ καο επηηξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηελ ύπαξμε ελόο 

ζεκαληηθνύ αξηζκνύ θαιιηεξγεηώλ ζηελ Αηηηθή ύπαηζξν (Ίιηνλ πνξεία ζηνπο αηώλεο 

6ε έθδνζε , Μάξηηνο 2001 ). 

Πξηλ ηελ απειεπζέξσζε  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 18νπ αηώλα ,ε πεξηνρή πνπ εμεηάδνπκε ήηαλ έλαο 

ήζπρνο ηόπνο, όκνξθνο θαηά ηνπο ζπγγξαθείο, κε πνιιέο ειηέο νπσξνθόξα 

δέλδξα, κε ηελ ζακλώδε βιάζηεζε ηεο νξνζεηξάο ηνπ Πνηθίινπ λα θαηεβαίλεη 

ρακειά, κε ιαραλόθεπνπο θαη αξθεηέο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο. Οη κεγάιεο 

ηδηνθηεζίεο, ηα ηζηθιίθηα βξίζθνληαλ θαηά κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο ζηα ρέξηα ησλ 

Σνύξθσλ. Οη θαιιηεξγήζηκεοαπηέο εθηάζεηο  εθηείλνληαη θπξίσο ζηα ΒΑ θαζώο  θαη 

ζηελ δπηηθή πεξηνρή ηνπ ρώξνπ, θαη απνηεινύζαλ ηα ηζηθιίθηα ηνπ Γεξβίο Αγά.ηνπο 

ζπλνηθηζκνύο πνπ αλαπηύρζεθαλ εθεί θαηνηθνύλ βεβαίσο ρσξηθνί θαιιηεξγεηέο ησλ 

θηεκάησλ θαη θηελνηξόθνη, αξθεηά δε από ηα ζπίηηα απηά ρξεζίκεπαλ γηα ηελ 

απνζήθεπζε γελλεκάησλ( Ίιηνλ πνξεία ζηνπο αηώλεο 6ε έθδνζε, Μάξηηνο 2001). 

 

1.4. Απειεπζέξσζε  

Οη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ ζα ζπλερηζηνύλ εώο ην 1830 

γηα λα θνπάζνπλ ζηελ ζπλέρεηα κέρξη ηελ πιήξε απειεπζέξσζε ησλ Αζελώλ, ηελ 

ύςσζε ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ζηελ αθξόπνιε θαη ηνλ εξρνκό ηνπ ζσλα. Ζ 

απειεπζέξσζε βξίζθεη ηελ Αηηηθή ξεκαγκέλε. Σα ζπίηηα ησλ Αζελώλ 

θαηεζηξακκέλα. Σα πεξηζζόηεξα δέλδξα θακκέλα. Σα ρσξάθηα αθαιιηέξγεηα. Σελ 

θηελνηξνθία λα πξνζπαζεί  λα καδέςεη ηα απνκεηλάξηα ηεο θαη λα αλαδηνξγαλσζεί. 

Οη πσιήζεηο ησλ ηνπξθηθώλ θηεκάησλ είραλ αξρίζεη από λσξίο. Αγνξαζηέο ήηαλ 

έκπνξνη από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, μέλνη πξίγθηπεο ,λαύαξρνη θιπ.Σν κεγαιύηεξν 

ηζηθιίθη πνπ αγνξιαζηεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηιίνπ ήηαλ απηό ηνπ Μεκίζαγα ην 

επνλνκαδώκελν  Γεξβηζάγνπ (Ίιηνλ πνξεία ζηνπο αηώλεο 6ε έθδνζε, Μάξηηνο 2001). 

 

 

 

1.5. Hπεξίνδνο ηεο βαζηιείαο 
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Ο ζσλαο ήηαλ ν πξώηνο βαζηιηάο ηεο λεόηεξεο Διιάδαο. Μαδί κε ηελ 

ζύδπγν ηνπ Ακαιία θαηαθζάλνπλ ζηελ Αζήλα όπνπ θαη νξίδεηαη σο πξσηεύνπζα ηεο 

Διιάδνο. Δδώ πξέπεη λα ηνληζηεί ε αγάπε ηεο Ακαιίαο γηα ην πξάζηλν θαη ηελ Αηηηθή 

ύπαηζξν. Με δηθή ηεο πξσηνβνπιία ινηπόλ θάησ από ηελ δηθή ηεο επνπηεία, άξρηζε 

θαη ε δηακόξθσζε ηνπ Βαζηιηθνύ θήπνπ ζην Εάππεην. Γηα ηνλ ζθνπό απηό 

αγνξάζηεθαλ ηόηε πνιιά δέλδξα θαη θπηά από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό , όπσο 

γηα παξάδεηγκα ιεκνληέο, πνξηνθαιηέο , αριαδηέο, θεξαζηέο ,θνίληθεο από ηελ 

Αίγππην θαη ηξηαληαθπιιηέο από ηελ βαζίιηζζα ηεο Ηζπαλίαο.  

Οη. νπνίνη ελδηαθέξνληαλ λα θάλνπλ επελδύζεηο ζηελ λέν απειεπζεξσκέλε 

ρώξα αγνξάδνπλ ην κεγαιύηεξν θηήκα ζην Ίιηνλ. Φπηεύνπλ ζε απηό ακπέιηα , 

νπσξνθόξα δέλδξα ,δηακνξθώλνπλ θήπνπο θαη θαιιηεξγνύλ ζπζηεκαηηθά ηα 

αξόζηκα ηκήκαηα. Σν 1840, δηέιπζαλ ηελ θνηλνπξαμία θαη ν Μiles πνύιεζε ζηνλ 

Williams ην κεξίδην ηνπ. Ο Williams πνπ δελ κπνξνύζε βεβαίσο λα θαιιηεξγεί κόλνο 

ην θηήκα θέξλεη θεπνπξνύο από ηελ Μάιηα θαη γεσξγνύο από ην Μελίδη .Απηό ην 

θηήκα θαη γεληθόηεξα ην ηνπίν ζπγθίλεζαλ ηελ Ακαιία ην θαινθαίξη ηνπ 1848. Ζ 

βαζίιηζζα, πνπ είρε ζην λνύ ηεο ηελ δεκηνπξγία ελόο πξόηππνπ Κέληξνπ Γεσξγηθήο 

θαη Κηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, απνθάζηζε λα πινπνηήζεη ην όλεηξν ηεο, ζε ηνύηε 

εδώ ηελ πεξηνρή μεθηλώληαο από ηελ αγνξά ηνπ θηήκαηνο απηνύ πνπ αλήθε πιένλ 

ζηνλ Κνληάθε.  
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Δηθόλα 2. Πάξθν Σξίηζε 1848 

 

Έηζη ινηπόλ από ην 1848 έσο ην 1861 ε βαζηιηθή Απιή ζα ζπλάςεη 47 λέεο 

ζπκθσλίεο αγνξάο αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή καο, δεκηνπξγώληαο έλα εληαίν θηήκα 

2.500 ζηξεκκάησλ (Δηθόλα 2). ηηο εξγαζίεο πνπ επόπηεπε πξνζσπηθά ε Ακαιία, 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γλσζηνύο αλαθηνξηθνύο θεπνπξνύο κίη θαη Μπαξώ, πνπ είραλ 

θηηάμεη θαη ηνλ Βαζηιηθό θήπν.ην αγξόθηεκα θπηεύηεθαλ ρηιηάδεο νπσξνθόξα 

δέλδξα, 3.700 κνπξηέο, πνιιά ζηξέκκαηα θηζηηθηέο, θάπνπ ζηα 180 ζηξέκκαηα 

ακπέιηα, ρηιηάδεο ειαηόδελδξα θαη ζπάληεο πνηθηιίεο θαιισπηζηηθώλ θπηώλ από 

ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Μεγάια ηκήκαηα άξρηζαλ λα θαιιηεξγνύληαη θαη λα 

ζπέξλνληαη . Βακβάθη , θαιακπόθη ηξηθύιιη, βξώκε,βξίδα, παηάηεο, θνπθηά, θαζόιηα 

. Αγνξάζηεθαλ αγειάδεο, πηελά, πξόβαηα ρνηξίδηα θαη άινγα. Πνιύ ζύληνκα ην 

θηήκα εμειίρζεθε ζε έλα πξόηππν θέληξν γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο. Καηά ηα ηέιε 

ηνπ 1856 ην θηήκα είρε δηακνξθσζεί. Παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο ράξαμεο θαη 

δηακόξθσζεο,  άξρηζε θαη ε θαηαζθεπή ηεο βαζηιηθήο επαύιεσο .ηελ κέζε πεξίπνπ 

ηνπ θηήκαηνο πνύ ππήξρε έλαο παιηόο πύξγνο θαηαζθεπάζηεθε θαηλνύξγηνο θαηά 

απνκίκεζε ηνπ πύξγνπ πνπ γελλήζεθε ν ζσλαο (Δηθόλα 3 θαη 4). Σν θηήκα απηό 

νλνκάζηεθε επηάινθνο ( Ίιηνλ πνξεία ζηνπο αηώλεο 6ε έθδνζε , Μάξηηνο 2001 ). 

 

. 

. 
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Δηθόλα 3. Πύξγνο Βαζηιίζζεο ζήκεξα 

 

Δηθόλα 4. Πύξγνο Βαζηιίζζεο 1848 

 

1.6. ε έμσζε ησλ βαζηιέσλ (θάησ Ληόζηα ) 

Με ηελ  έμσζε ηνπ ζσλα θαη ηεο Ακαιίαο θάζε έξγν αλάπηπμεο ζην 

αγξόθηεκα επηάινθνο ζηακάηεζε.Σν ίδην έγηλε θαη ζηνλ νηθηζκό Ίιηνλ Σξώαο. Έηζη 

ηελ 3ε Ηνπιίνπ ην 1863, ηα αλάθηνξα θαη νη Βαζηιηθνί Κήπνη ,θεξύζζνληαη Δζληθή 
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ηδηνθηεζία θαη ε δηαρείξεζε ηνπ θηήκαηνο ηεο Δπηαιόθνπ , αλεηέζε ζην Τπνπξγείν 

ησλ Οηθνλνκηθώλ. Ζ δε επηζηαζία ηνπ ζηνλ πξώελ αλαθηνξηθό θεπνπξό Smit . Ζ 

νλνκαζία ηνπ επηαιόθνπ δελ ζηέξησζε θαη έκεηλε γλσζηή ζαλ < ΠΤΡΓΟ 

ΒΑΗΛΗΖ>. Ο εμόξηζηνο ζην Μόλαρν ζσλαο, έθαλε πιεξεμνύζην ηνλ 

γξακκαηέα ηνπ γηα ηελ ελνηθίαζε θαη πώιεζε ηνπ θηήκαηνο. Τπήξμαλ πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηελ άξδεπζε. Από θαηαζηάζεηο θόξνπ γεσξγηθώλ πξνηόλησλ 

δηαπηζηώλνπκε όηη ε αγξνηηθή παξαγσγή ζπλίζηαην ζε ζηαθύιηα θαη θξαζί, ζηηεξά, 

ακύγδαια , κέιη , ζύθα , θαη νπσξνιαραληθά .  

Οη εθηάζεηο βνζθήο, αλ θαη πεξηνξηζκέλεο ζε ζύγθξηζε κε απηέο ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηώλα , θηινμελνύζαλ πξόβαηα , γίδηα θαη αγειάδεο . 

Ζ άξδεπζε ησλ θηεκάησλ γηλόηαλ θπξίσο από ηα λεξά ηα νπνία πξνέξρνληαλ 

από ηα Παξλήζηα ξε ζηελ πεξηνρή ηεο Φπιήο  αιιά θαη από ηηο κεγάιεο αξηεξίεο 

πνπ θαηέβαδαλ ηα λεξά ηνπ Πνηθίινπ ξνπο ζηνλ Κεθηζό. Δλώ θάπνηνη θηεκαηίεο, 

είραλ αλνίμεη πεγάδηα , θπξίσο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ νπσξνθεπεπηηθώλ. 

Γεληθόηεξα, ηα πξνβιήκαηα βνζθήο θαη θαιιηεξγεηώλ , απαζρνινύζαλ 

ηδηαηηέξσο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ηιίνπ . 

Οη εθηάζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο ηεο Κνηλόηεηαο ήηαλ αραλείο , θαη 

παξά ηνλ κεγάιν αξηζκό ησλ αγξνθπιάθσλ ηα πξνβιήκαηα εμαθνινπζνύζαλ λα 

πθίζηαληαη (Ίιηνλ πνξεία ζηνπο αηώλεο 6ε έθδνζε , Μάξηηνο 2001). 

 

1.7.. 1930 – 1940 Μηα θξίζηκε δεθαεηία  

Σα νηθνλνκηθά ηεο θνηλόηεηαο ζηαδηαθά γίλνληαη νινέλα θαη θαιύηεξα. 

Δλδεηθηηθά , ν πξνππνινγηζκόο  ηνπ 1931 πξνέβιεπε ζπλνιηθά έζνδα  451.500 δξρ. 

έλαληη 158.759 ηνπ 1928.  

Μία ζεκαληηθή πεγή εζόδσλ γηα ην Κνηλνηηθό Σακείν ησλ Νέσλ Ληνζίσλ ζηελ 

θξίζηκε απηή δεθαεηία , ήηαλ ν θόξνο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Αμηόινγν κέξηζκα ηνπ 

νπνίνπ απέδηδε ν Πύξγνο Βαζηιίζζεο. Σν παιηό ηόηε πξόηππν βαζηιηθό θηήκα ηεο 

Δπηαιόθνπ, πεξηήιζε ζηελ Λαπξίαζύδπγν ηνπ Φεξλάλδνπ εξπηέξε, ν γηόο ηνπο 

πνπ ζπνύδαζε γεσπόλνο ζηελ Γαιιία απνθάζηζε λα μαλά δσληαλέςεη ην θηήκα. 

Έηζη ηνλ Ηνύλην ηνπ 1931, ζπλέζηεζε Αλώλπκε Δηαηξεία , ππό ηελ επσλπκία < 

Αγξνηηθή Δηαηξεία Πύξγνπ Βαζηιίζζεο Α.Δ. > ζθνπόο ηεο νπνίαο ήηαλ λα 

θαηαζηήζεη ην ζρεδόλ παξαηεκέλν θηήκα, πξόηππν θέληξν γεσξγίαο θαη 

θηελνηξνθίαο, απηό πνπ είρε πεηύρεη ε βαζίιηζζα Ακαιία πξηλ 80 ρξόληα .  
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Ο ηθαλόο απηόο γεσπόλνο, πνιύ λσξίο ηα θαηάθεξε. Ο Πύξγνο Βαζηιίζζεο  

θαηέζηε ζύληνκα πξόηππνο θηελνηξνθηθόο ζηαζκόο, κε εμαίξεηα βνπζηάζηα , 

πνηκληνζηάζηα , κειηζζνθνκεία , νξληζνηξνθεία . 

Σα γεσξγηθά πξνηόληα ηνπ Πύξγνπ Βαζηιίζζεο, ήηαλ επίζεο εμαηξεηηθήο 

πνηόηεηαο, κε πην νλνκαζηά ηα ζηαθύιηα θαη ην θξαζί (Δηθόλεο 5, 6 θαη 7). 

Σν ηππνπνηεκέλν θξαζί ‘ΣourLaReine’ όπσο ην νλόκαζε ν εξπηέξεο είρε 

γίλεη πεξηδήηεην, όρη κόλν γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθό. Σν ίδην θαη ην 

βεξκνύη ‘Σorre’ πνπ παξαγόηαλ ζηνλ Πύξγν. Οη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ησλ πνηώλ 

απηώλ , εμάγνληαλ ζηελ Γαιιία ηελ Αίγππην θαη ηελ Ακεξηθή. (Ίιηνλ πνξεία ζηνπο 

αηώλεο 6ε έθδνζε , Μάξηηνο 2001). 

 

 

Δηθόλα 5. Ηζηνξηθό κλεκείν από ην 1998 
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Δηθόλα6 Κξαζί πνπ παξάγεηαη από ηνπο ακπειώλεο ηεο Βαζίιηζζαο Ακαιίαο. 

 

 

Δηθόλα 7.Κξαζί πνπ παξάγεηαη από ηνπο ακπειώλεο ηεο Βαζίιηζζαο Ακαιίαο. 

 

1.8. Από ηελ θνηλόηεηα ζηνλ Γήκν  
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ηα ηέιε ηνπ 1950 ε Κνηλνηηθή Αξρή απνθαζίδεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ 

πδξεύζεσο ζηελ Κνηλόηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Τδάησλ. Έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθε θσηηζκόο ηεο θνηλόηεηαο θαη άιια ζεκαληηθά 

γηα ηελ θνηλόηεηα έξγα. Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε απηά ηα ρξόληα, ζα ζπξξηθλώζεη 

ζηαδηαθά ηνλ αγξό θηελνηξνθηθό ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο .Αξρέο ηνπ 1951 νη 

αγξνηηθέο εθηάζεηο ζα πεξηνξηζηνύλ κόλν ζε ηξείο πεξηθέξεηεο γηα ηελ θύιαμε ησλ 

νπνίσλ αξθνύζαλ κόιηο 4 αγξνθύιαθεο(Ίιηνλ πνξεία ζηνπο αηώλεο 6ε έθδνζε , 

Μάξηηνο 2001). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2.ΥΧΡΟΗ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ 

2.1. ΠΛΑΣΔΊΑΡΊΜΗΝΗ 

Έλαο άιινο ρώξνο πξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηιίνπ είλαη ε πιαηεία Ρίκηλη. 

ηελ πιένλ αλαθαηληζκέλε πιαηεία Ρίκηλη ππάξρνπλ αγάικαηα Διιήλσλ ζηξαηησηώλ, 

νπνύ πνιέκεζαλ θαηά ησλ Ηηαιώλ (Δηθόλα 8). Ζ ζπγθεθξηκέλε πιαηεία είλαη πξνο 

ηηκήλ εθείλσλ πνπ ζθνηώζεθαλ, πνιεκώληαο ζην πιεπξό ησλ ζπκκαρηθώλ 

δπλάκεσλ θαηά ηελ Ηηαιηθή εθζηξαηεία ηνπ Β΄’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Ζ κάρε απηή, 

έρεη κείλεη γλσζηή ζηελ ηζηνξία σο Μάρε ηνπ Ρίκηλη.ηελ πιαηεία ππάξρνπλ 

θππαξίζζηα ζε δελδξώδε θαη ζακλώδε κνξθή, επθάιππηνη, πνξηνθαιηέο, θαη 

ιεβάληεο (Δηθόλεο 9 θαη 10),(ΓΡΜΟΗ ΚΑΗ ΠΛΑΣΔΊΔ ΜΔ ΗΣΟΡΊΑ ΣΟΤ ΗΧΆΝΝΖ 

ΓΚΗΝΖ ).  

 

Δηθόλα 8. Κσλνθόξα ζηελ πιαηεία Ρίκηλη,  
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Δηθόλα 9. Καιισπηζηηθά δέλδξα ζηελ πιαηεία Ρίκηλη 

 

 

Δηθόλα 10. Γελδξνθύηεπζε πεδνδξνκίσλ κε λεξαληδηέο θαη θσλνθόξα ζε 

κνξθή ζάκλνπ ζηελ πιαηεία Ρίκηλη. 
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2.2. ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΑΚΑΛΑ 

Έλαο άιινο ελδηαθέξνλ ρώξνο πξαζίλνπ είλαη ε πιαηεία δαζθάιαο. Ζ 

πιαηεία νλνκάζηεθε έηζη από κία θάηνηθν,ηελ Αηθαηεξίλε Αξκνδίνπ ε νπνία ήηαλ 

δαζθάια κε κεγάιε θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηόηεηα. Ήηαλ ε κόλε θάηνηθνο ζηνλ ρώξν 

εθείλν, θαη ην όλνκα ηεο επηθξάηεζε κέρξη θαη ζήκεξα. ηελ πιαηεία έρνπλ θπηεπηεί 

κνπξηέο, θνπθνπλαξηέο, επθαιύπηνη θαη ιηγνύζηξα (εηθόλεο 11 θαη 12), (Γξόκνη θαη 

πιαηείεο κε ηζηνξία, Ησάλλεο Γθηώλεο Ηνύιηνο 2005). 

 

 

Δηθόλα 11. Κιαδεκέλα δέλδξα κνπξηάο ζηελ πιαηεία δαζθάιαο. 
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Δηθόλα 12. Παξηέξη κε επθάιππην, κνπξηέο θαη ιηγνύζηξα ζηελ πιαηεία 

δαζθάιαο. 
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2.3. ΠΑΡΚΟ ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ‘’ 

 

 

Πξόθεηηαη γηα έλαλ θαηαπιεθηηθό ρώξν, ηόπν έιμεο ησλ πνιηηώλ ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο. Σν πάξθν θέξεη ην όλνκα ελόο ζύγρξνλνπ 

νξακαηηζηή πνιηηηθνύ, ηνπ Αληώλε Σξίηζε. Αξρηηέθηνλαο , Πνιενδόκνο θαη Γήκαξρνο 

Αζελαίσλ, έλαο άλζξσπνο πνπ κεηέηξεςε αξθεηνύο ρώξνπο ηνπ Ηιίνπ ζε κηθξνύο 

θήπνπο. Σα κελύκαηα πνπ εμέπεκπε κε ηε ζηάζε ηνπ θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ παηδεία , θαη όρη κόλν , ήηαλ πξσηόγλσξα (Γήκνο Ηιίνπ δξόκνη 

θαη πιαηείεο κε ηζηνξία ηνπ Ησάλλε Γθηώλε Ηνύιηνο 2005). 

 

2.3.1. ΠΑΡΚΟ ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ ΖΜΔΡΑ  

 

Από ηα αξρηθά 2.500 πεξίπνπ ζηξέκκαηα , ην 1993 ε Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ 

Γεκνζίνπ (ΚΔΓ)  παξαρώξεζε ζηνλ Οξγαληζκό Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ θαη 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο (ΟΡΑ) έθηαζε 913 ζηξεκκάησλ κε αόξηζηε 

δηάξθεηα. θνπόο ηεο παξαρώξεζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ππέξ ηνπηθνύ πόινπ 

αλαςπρήο. 

Γέθα ρξόληα κεηά, ε ΚΔΓ , ιακβάλνληαο ππόςε όηη είρε ήδε ζπζηαζεί ν 

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Πάξθνπ Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο 

ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ. Αλαλέσζε ηελ παξαρώξεζε ηεο έθηαζεο ησλ 913 ζηξεκκάησλ 

ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ πάξθνπ.  

Σν πάξθν ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ είλαη ην κεγαιύηεξν Μεηξνπνιηηηθό πάξθν ηεο 

Αζήλαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 1.200 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη 

ην Hydepark ζην Λνλδίλν έρεη έθηαζε 1.400 ζηξέκκαηα, ην Centralpark ζηελ Νέα 

Τόξθε 3410 ζηξέκκαηα, ελώ ν Δζληθόο Κήπνο ησλ Αζελώλ 158 ζηξέκκαηα.  

Ζ ύπαξμε ηνπ πγξνύ ζηνηρείνπ ζε κεγάιε αλαινγία εληόο ηνπ πάξθνπ, ηόζν 

κε ηελ κνξθή έμη ηερλεηώλ ιηκλώλ (Δηθ. 13), όζν θαη ηνπ θαλαιηνύ πνπ ηηο ζπλδέεη, 

πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αδηάθνπε ξνή ηνπ λεξνύ κεηαμύ ησλ ιηκλώλ θαη ηελ 

αλαθύθισζε ηνπ, θαζώο θαη ε πινύζηα ρισξίδα θαη παλίδα ηνπ πάξθνπ, ην 

θαζηζηνύλ έλα κνλαδηθό ηόπν θπζηθνύ θάιινπ , εληαγκέλν ζηνλ νηθηζηηθό ηζηό. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη κνλαδηθά γηα ηελ δπηηθή Αζήλα, αιιά θαη γηα όιν ην 

Λεθαλνπέδην (http://www.pyrgosvasilissis.gr/environmental-awareness-park/). 
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Δηθόλα 13. Τγξό ζηνηρείν ζην πάξθν Αληώλεο Σξίηζεο, θαηαθύγην πνιιώλ εηδώλ 

πηελώλ. 

 

Δηθόλα 14. Πάξθν Αληώλε Σξίηζε ζήκεξα ( Υξηζηνπνύινπ Ακαιία 2019) 
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2.3.2. ΗΓΡΤΖ ΚΟΠΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

ύκθσλα κε ην λέν ζεζκηθό πιαίζη πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

πάξθνπ(Ν4414/2016, ΦΔΚ Α 149/2016, άξζξα 51 θαη 52, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

αλαπηύζζεη θάζε πξόζθνξε, λόκηκε δξαζηεξηόηεηα ζηηο εμήο ζεκαηηθέο 

θαηεπζύλζεηο  

-πληήξεζε, θύιαμε, ιεηηνπξγία, αλαλέσζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

Μεηξνπνιηηηθνύ Πάξθνπ Αληώλεο ΣΡΗΣΖ, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηώζηκεο, 

αεηθόξνπ αλάπηπμεο.  

-Πιεξνθόξεζε, εθπαίδεπζε, επηκόξθσζε, θαηάξηηζε ησλ πνιηηώλ θαη 

καζεηώλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

-Γεκηνπξγία ελεξγεηαθνύ πάξθνπ αλαλεώζηκσλ πεγώλ θιπ. 

-Γηνξγάλσζε κόληκσλ θαη πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ γηα ηελ θαηαλόεζε , ηνπ 

θπζηθνύ θόζκνπ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο.  

-Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο νινθιεξσκέλεο ζπιινγήο, αλαθύθισζεο θαη 

δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ παξάγνληαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πάξθνπ 

Αληώλεο ΣΡΗΣΖ.  

-Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο νινθιεξσκέλεο απνηακίεπζεο θαη επαλαιεπηηθήο 

ρξήζεο ηνπ λεξνύ ηεο βξνρήο θαη ησλ όκνξσλ ξεκάησλ, θαζώο θαη θάζε άιιεο 

πεγήο γηα ηελ ζπλερή ηξνθνδόηεζε ηνπ ηερλεηνύ πγξνηόπνπ .  

-Ζ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή κειεηώλ θαη πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο θαη 

εθπαίδεπζεο ζηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηεο Αηηηθήο.  

Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ απηώλ ζπλεξγάδεηαη κε εκεδαπά θαη 

αιινδαπά εθπαηδεπηηθά , εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνύηα ε νξγαληζκνύο ηνπ ίδηνπ ε 

ζπγγελνύο επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο, επηζηεκνληθνύο θνξείο, κεηξνπνιηηηθά 

πάξθα, βνηαληθνύο θήπνπο, θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο.   

Με ην λέν ξπζκηζηηθό ζρέδην Αζήλαο / Αηηηθήο (Ν.4277 , ΦΔΚ 156/Α/2014) ην 

Πάξθν Σξίηζε ραξαθηεξίδεηαη σο Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν Πεξηβαιινληηθήο 

Δπαηζζεηνπνίεζεο θαη εληάζζεηαη ζην δίθηπν ησλ Αζηηθώλ Μεηξνπνιηηηθώλ Πάξθσλ, 

καδί κε ηα πάξθα α. Διιεληθνύ  β .Γνπδί – Ηιηζίσλ γ. Φαιεξηθνύ όξκνπ ε. Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο. 

Δηδηθά, ζην Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν Σξίηζε θαη ζηνλ ήδε δηακνξθσκέλν ρώξν 

πξαζίλνπ << πξνσζείηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ήπηαο αλαςπρήο , ζπκβαηήο κε ηελ απαίηεζε 
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πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, θαη ηδηαίηεξα ηεο νξληζνπαλίδαο, θαζώο θαη 

δξαζηεξηνηήησλ αζηηθήο βηνινγηθήο γεσξγίαο.  

Μειέηεο θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  

Α. Οξγαληζκόο Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο (ΟΡΑ) <πδξνγεσινγηθή κειέηε 

πεξηνρήο Πύξγνπ Βαζηιίζζεο Αγ. Αλαξγύξσλ Αηηηθήο> 1991 

Β. Οξγαληζκόο Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο (ΟΡΑ) < ρέδην θύηεπζεο 

ηερλεηνύ ιόθνπ – ππό όξνθνο1995  

Γ. Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Πάξθνπ Πεξηβαιινληηθήο 

Δπαηζζεηνπνίεζεο <Αληώλεο Σξίηζεο ><Τδξνγεσινγηθέο εξγαζίεο > κειέηε 2009 

Γ. Φνηηεηηθόο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο Ηδεώλ <Σνπίν – πεξηβάιινλ – 

αξρηηεθηνληθή > 2010 

Δ. Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, < πξόηππν θέληξν βηνινγηθώλ 

θαιιηεξγεηώλ > εξεπλεηηθό πξόγξακκα 2010  

ΔΚΓΖΛΧΔΗ  

Πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά θαηξνύο εκέξεο δελδξνθύηεπζεο, εθζέζεηο 

δσγξαθηθήο , ζεξηλό ζρνιείν νπνύ πεξηιακβάλεη εξγαζηήξηα θεπνπξηθήο ,εηθαζηηθώλ 

θαη δηαδξαζηηθώλ παηρληδηώλ, θαζώο θαη εκεξίδεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζην 

πάξθν , ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο (http://www.parkotritsis.gr/fysiko-

perivallon/ 2019 ). 

 

 

2.3.3. ΈΚΘΔΖ ΚΗΒΧΣΟ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ  

 

Μηα μύιηλε θαηαζθεπή 12 κέηξσλ κήθνο θαη 2,70 κέηξα πιάηνο , θαη 3,30 

κέηξα ύςνο ,  όπνπ ζην εζσηεξηθό ηεο θηινμελείηαη ην αξρείν θπηό γελεηηθνύ πιηθνύ 

(ζπόξνη, θαξπνί, θπηά ) ζε εηδηθέο ζήθεο (γπάιηλα βάδα, θνπβάδεο, πηάηα, θ.α ). Ζ 

ζπιινγή ηνπνζεηείηαη ζηελ Κηβσηό ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο όπσο, δηαηξνθηθά ( ζηηεξά, 

όζπξηα), ζεξαπεπηηθά, θαιισπηζηηθά, αθξνδηζηαθά) θαη άιια. Ζ θηβσηόο ησλ 

ζπόξσλ είλαη έλα εκβιεκαηηθό έξγν ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ 12ε Γηεζλή  

Έθζεζε Αξρηηεθηνληθήο(http://www.parkotritsis.gr/fysiko-perivallon/ 2019 ). 
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2.3.4.  ΥΛΧΡΗΓΑ ΠΑΡΚΟΤ ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ  

 

Σν πην θνηλό δέληξν ησλ αιζπιίσλ ηνπ πάξθνπ καο είλαη ε Υαιέπηνο Πεύθε . 

Οη βειόλεο ηεο είλαη πνιύ ιεπηέο θαη ηα θνπθνπλάξηα θξέκνληαη από ηα θιαδηά κε έλα 

κηθξό πνδίζθν. Δίλαη ην δέληξν πνπ θαηάθεξε λα επηβηώζεη ρσξίο θξνληίδα γηα 

πνιιά ρξόληα. Απηό εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη είλαη απηόρζνλν θπηό πνπ, νύησο ε 

άιισο, ζρεκαηίδεη δάζε ζηελ Αηηηθή αιιά θαη ζε πνιιά αθόκε ζεκεία ρακεινύ 

πςνκέηξνπ ηεο ρώξαο. Καιύπηεη κεγάιν κέξνο ησλ ιόθσλ ηνπ πάξθνπ 

θηινμελώληαο ζηηο ζπζηάδεο ηεο πιήζνο πνπιηώλ. Άιια βειαλνθόξα είδε θαζώο θαη 

κηθξά μέθσηα κε ζάκλνπο ζπκπιεξώλνπλ ηελ εηθόλα ηνπ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο.  

Ζ πθηζηακέλε θύηεπζε ηνπ πάξθνπ ζπγθεληξώλεηαη ζην άιζνο θαη ζηηο 

δεληξνζηνηρίεο. πγθεθξηκέλα, ε λόηηα θαη αλαηνιηθή πεξηνρή ηνπ πάξθνπ θαιύπηεηαη 

από ππθλό δάζνο Υαιέπηνπ πεύθεο πνπ ελώλεηαη κε Κππαξίζζηα .ηε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ πάξθνπ ππάξρεη αιζύιιην Δπθαιύπησλ ελώ ζηα αλαηνιηθά είλαη έληνλε 

ε παξνπζία ειαηόδεληξσλ, θαιακηώλ θαη βάησλ. Ο ηξόπνο θπηεύζεσλ ζην ρώξν θαη 

ε δηάηαμε ηνπο νξηνζεηνύλ ρώξνπο, αθνινπζνύλ άμνλεο ηνλίδνληαο πνξείεο 

(δεληξνζηνηρίεο )δεκηνπξγώληαο θαη θαηεπζύλνληαο θπγήο ζηνλ ρώξν. Οξίδνπλ ηα 

νπηηθά όξηα ζην ρώξν αλάινγα, αλάινγα κε ηελ ππθλόηεηα ηνπο, ην κέγεζνο θαη ηελ 

δηαπεξαηόηεηα ηνπο. 

Μπαίλνληαο ινηπόλ θαλείο ζην πάξθν ζα ζπλαληήζεη βειαληδηέο, έλα δέληξν 

θπιινβόιν, πνπ επδνθηκεί ζε ζεξκό θαη μεξό πεξηβάιινλ. Ζ Ήκεξε βειαληδηά έρεη 

εμαηξεηηθή αληίζηαζε ηόζν ζηνπο αλέκνπο \, όζν θαη ζηελ θσηηά. Σν δέληξν είλαη 

γλσζηό σο θαηαθύγην βηνπνηθηιόηεηαο, παξέρνληαο αλάκεζα ζηα θιαδηά ηνπ θαη 

γύξσ από ηελ βάζε ηνπ θαηνηθία ζε αλαξίζκεηνπο νξγαληζκνύο.  

Έπεηηα αθόκα έλα θπηό πνπ βιέπνπκε ζε όιν ην πάξθν είλαη ν επθάιππηνο 

Eucalyptusglobulus , πνπ είλαη κεγάιν δέληξν κε ιείν θνξκό. Σα λέα θύιια είλαη 

θεξώδε, αλνηρηόρξσκα, θαη αληίζεηα. Φαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο έρνπλ ηα θύιια πνπ 

αλαπηύζζνληαη πάλσ ζε παιηά θιαδηά θαη έρνπλ επράξηζηε γεύζε. Σν είδνο ήξζε 

ζηελ Δπξώπε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα .ηελ Διιάδα ην πξώην δέληξν θπηεύηεθε 

ζηνλ βνηαληθό θήπν Αζελώλ ην 1864 θαη ζηε ζπλέρεηα δηαδόζεθε ζε όιν ην θξάηνο 

ιόγσ ησλ εμπγηαληηθώλ ηνπ ηδηνηήησλ (http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-

page_11.html 2019 ). 

 

http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-page_11.html
http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-page_11.html
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Δηθόλα 15.Eucalyptusglobosusπνπ αλαπηύζζεηαη ζην Πάξθν Αληώλεο 

Σξίηζεο 

 

 

2.3.4.1. ΦΤΣΗΚΑΔΗΓΖ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΦΤΣΔΤΣΔΗ ΣΟ ΠΑΡΚΟ 

2.3.4.2.ΦΤΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΓΔΝΓΡΧΝ 

 

1.OleaeuropeaΕλιά 

 

Δίλαη δέληξν αεηζαιέο, έρεη θύιια αληίζεηα, δεξκαηώδε (Δηθ. 16, 17 θαη 18). Ζ 

ειηά είλαη γλσζηή από ηνπο αξραηνηάηνπο ρξόλνπο, θαη πηζαλόηαηα θαηάγεηαη από 

ηνλ ρώξν ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Τπήξμε ην ζύκβνιν ηεο ζεάο Αζελάο. 

Καιιηεξγνύληαλ ζηελ Αξραία Διιάδα θαη νη θαξπνί θαη ην ειαηόιαδν απνηεινύζαλ 

ζεκαληηθά εκπνξηθά πξντόληα (http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-

http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-page_4539.html


27 
 

page_4539.html 2019 ). Τπάξρνπλ πεξίπνπ 1.500 ειηέο ζηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά 

ηνπ πάξθνπ. 

 

Δηθόλα 16. Γέληξα ειηάο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην Πάξθν Αληώλεο Σξίηζεο 

 

 

Δηθόλα 17 ( Υξηζηνπνύινπ Ακαιία 2019) 
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Δηθόλα.18 Γέληξα ειηάο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην Πάξθν Αληώλεο Σξίηζεο 

 

 

2.PistaciaveraΦΤΣΗΚΗΑ 

 

Σν ύςνο ηνπ δέληξνπ θηάλεη ηα δέθα κέηξα κε πινύζηα δηαθιάδσζε θαη 

θιαδηά κε ρξώκα ζηαρηί. Σα θύιια  ηνπ είλαη δεξκαηώδε θαη ζύλζεηα (Δηθ. 19). Ζ 

θηζηηθηά είλαη δέληξν πνπ δελ αληέρεη ηελ πνιιή μεξαζία. Αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε 

θξύν θαη ζύληνκν ρεηκώλα ρσξίο πνιιέο βξνρέο θαη καθξύ θαη δεζηό θαινθαίξη 

http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-page_4539.html 2019 ).Τπάξρνπλ ζηελ 

λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ πάξθνπ 400 δέληξα θηζηηθηάο (Δηθ.20). 

http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-page_4539.html


29 
 

 

Δηθόλα 19. Γέληξα θπζηηθηάο πνπ αλαπηύζζνληαη ζην Πάξθν Αληώλεο 

Σξίηζεο 

 

Δηθόλα 20. Γέληξα θηζηηθηάο ζηελ λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ πάξθνπ. 
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Cupressussempervirensθλ..Κππαξίζζη Μεζνγεηαθό 

Αεηζαιέο είδνο απηνθπέο ζηε ρώξα καο θαη ζε όιε ηε λόηηα Δπξώπε. Δίλαη 

αλζεθηηθό ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, δέζηε, μεξαζία θαη ζε παξαζαιάζζηεο 

πεξηνρέο. Έρεη γξήγνξε αλάπηπμε θαη κπνξεί λα θηάζεη ζην ύςνο ησλ 30 m., ελώ ην 

ρξώκα ηνπ θπιιώκαηόο ηνπ είλαη βαζύ πξάζηλν (Δηθ. 21). Τπάξρνπλ πνηθηιίεο κε 

ζηελή ή θαξδύηεξε θόκε. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία πςειώλ θαη αλζεθηηθώλ 

θξαρηώλ, αιιά δελ επηδέρεηαη θιαδέκαηα όπσο ηα ππόινηπα είδε θππαξηζζηώλ 

(Κάξηζσλαο 2009).  

Σν θππαξίζζη ην θνηλό είλαη γλσζηό από ηα παλάξραηα ρξόληα . ύκθσλα κε 

ηνλ κύζν ηελ νλνκαζία ηνπ ηελ νθείιεη ζηνλ Κππάξηζζν από ηελ Κώ πνπ ηνλ 

κεηακόξθσζε ν ζεόο Απόιισλαο ζε δέληξν έηζη ώζηε λα παξακείλεη αζάλαηνο, καδί 

θαη ε ζιίςε ηνπ κεηά από ηνλ ζάλαην ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ ειαθηνύ . Έηζη ζύκθσλα 

κε απηή ηελ άπνςε έκεηλε ζαλ πέλζηκν δέληξν θαη θπηεύεηαη ζε θνηκεηήξηα 

http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-page_4539.html 2019 ) 

 

Δηθόλα 21. ΚππαξίζζηCupressussempervirensπνπαλαπηύζζεηαη ζην πάξθν 

Αληώλεο Σξίηζεο 

 

http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-page_4539.html
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Platanusorientalisθλ. Πιάηαλνο 

Φπιινβόιν δέλδξν απηνθπέο ζηε ρώξα καο, γξήγνξεο αλάπηπμεο πνπ 

θζάλεη ζε ύςνο 30m. Δίλαη πνιύ αλζεθηηθό ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζηε δέζηε 

θαη ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. Καιιηεξγείηαη γηα ην θύιισκα ηνπ, θαη ην κεγάιν 

ηνπ κέγεζνο (Δηθ. 22) θαη ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο κεκνλσκέλν ή γηα ηε δεκηνπξγία 

δελδξνζηνηρηώλ ζε κεγάινπο ρώξνπο (Κάξηζσλαο, 2009). Τπάξρνπλ 50 δέληξα 

ζηελ λόηηα πιεπξά ηνπ πάξθνπ.) 

 

Δηθόλα 22. Φπηό ηνπ είδνποπνπαλαπηύζζεηαη ζην πάξθν Αληώλεο Σξίηζεο 
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Γεληθόηεξα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ πάξθνπ αλαπηύζζνληαη κεγάινο 

αξηζκόο αεηζαιώλ θαη θπιινβόισλ θαιισπηζηηθώλ, δαζηθώλ θαη νπσξνθόξσλ 

δέλδξσλ. 

 

 

2.3.4.3.ΦΤΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΘΑΜΝΧΝ 

 

Lavandulaangustifoliaθλ. Λεβάληα 

Αξσκαηηθόο αεηζαιήο ζάκλνο, κε γθξηδνπξάζηλν θύιισκα θαη εληππσζηαθά 

πνιπάξηζκα θαη αξσκαηηθά κσβ ρξώκαηνο άλζε πνπ εκθαλίδνληαη από ην Μάην 

κέρξη θαη ηνλ Αύγνπζην. Δίλαη πνιύ γξήγνξεο αλάπηπμεο, θαη θζάλεη ζε ύςνο ην 1 m 

(Δηθ. 23). Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηα αξσκαηηθά ηνπ άλζε θαη ην θύιισκα ηνπ, γηα ηε 

δεκηνπξγία κπνξληνύξσλ, είηε ζε νκάδεο ζάκλσλ. Πνιύ αλζεθηηθό είδνο ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, ζηε δέζηε, ζηε μεξαζία θαη ζηηο παξαζαιάζζηεο 

πεξηνρέο(Κάξηζσλαο, 2009). 

 .  

Δηθόλα 23 . Φπηά ιεβάληαο θαη δελδξνιίβαλνπ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ 

βόξεηα πιεπξά ηνπ πάξθνπ http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-page_4539.html 

http://steliosilion.blogspot.com/p/blog-page_4539.html
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Rosmarinusofficinalisθλ. Γελδξνιίβαλν. 

Αεηζαιήο ζάκλνο απηνθπήο ηεο Μεζνγείνπ. Φπηό ιίγν αλζεθηηθό ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, αιιά πνιύ αλζεθηηθό ζηε δεζηή ζηε μεξαζία, ζε παξαζαιάζζηεο 

πεξηνρέο θαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο εδαθώλ. Δίδνο γξήγνξεο αλάπηπμεο κε ππθλή 

βιάζηεζε πνπ αξγόηεξα αξαηώλεη, θζάλεη ζε κέγεζνο ηα 2m, είλαη θαηάιιειν γηα 

θξάρηεο θαη εδαθνθάιπςε. Αλζίδεη ηνλ Απξίιην – Μάην, θαη Αύγνπζην – επηέκβξην, 

ηα άλζε ηνπ είλαη αξσκαηηθά κε αλνηθηό γαιάδην ρξώκα (Δηθ. 24). Τπάξρνπλ θαη 

πνηθηιίεο κε έξπνπζα αλάπηπμε(Κάξηζσλαο, 2009). 

 

Δηθόλα 24. ΦπηόηνπείδνποRosmarinusofficinalis. 
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Laurusnobilisθλ. Γάθλε Απόιισλα. 

Αεηζαιήο ζάκλνο απηνθπήο ηεο ρώξαο καο θαη ηεο Μεζνγείνπ θαη 

παζίγλσζηνο από ηα αξραία ρξόληα. Φπηό πνιύ αλζεθηηθό ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

(κέρξη -10 νC), ζηε δεζηή ζηε μεξαζία, ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη ζε όινπο 

ηνπο ηύπνπο εδαθώλ. Δίδνο γξήγνξεο αλάπηπμεο κε ππθλή βιάζηεζε, θζάλεη ζε 

κέγεζνο ηα 10m, είλαη θαηάιιειν γηα θξάρηεο θαη κπνξληνύξεο, ελώ κε θαηάιιειν 

θιάδεκα κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαη ζε δέλδξν. Αλζίδεη ηνλ Απξίιην – Μάην, ηα άλζε 

ηνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε θαιισπηζηηθή αμία, ελώ ηα θύιια ηνπ (Δηθ. 25)είλαη έληνλα 

αξσκαηηθά θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε καγεηξηθή, (Κάξηζσλαο, 2009). 

 

Δηθόλα 25. ΦπηόηνπείδνποLaurusnobilis 
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Neriumoleanderθλ. Πηθξνδάθλε 

Αεηζαιήο ζάκλνο, απηνθπήο ηεο ρώξαο καο πνιύ αλζεθηηθόο ζηε δεζηή, ζηε 

μεξαζία θαη ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. ε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη επαίζζεην 

αιιά θαη εάλ δεκησζεί από ην θξύν αλαβιαζηάλεη. Φπηό κε ππθλή βιάζηεζε θαη 

θζάλεη ζε κέγεζνο ηα 5m κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαη ζε κηθξό δέλδξν. Λόγσ ηνπ 

ππθλνύ ηνπ θπιιώκαηνο ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ππθλώλ θξαρηώλ. 

Αλζίδεη από ηνλ Μάην κέρξη ην επηέκβξην, ηα άλζε ηνπ (ιεπθά ή ξόδηλα) είλαη 

πνιπάξηζκα θαη εληππσζηαθά πξνζζέηνληαο ηνπ θαιισπηζηηθή αμία. Υξεηάδεηαη 

πξνζνρή ιόγσ ηεο ηνμηθόηεηάο ηνπ λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρώξνπο όπνπ 

ππάξρνπλ κηθξά παηδηά(Κάξηζσλαο, 2009). Μεγάινο αξηζκόο θπηώλ πηθξνδάθλεο 

έρνπλ θπηεπηεί ζηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ πάξθνπ (Δηθ. 26).  

Δηθόλα 26. Οη πηθξνδάθλεο βξίζθνληαη ζηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ πάξθνπ  

 

Santolinachamaecyparissusθλ. Λεβαληίλε 

Αξσκαηηθόο αεηζαιήο ρακειόο ζάκλνο, κε γθξίδν αξσκαηηθό θύιισκα θαη 

εληππσζηαθά πνιπάξηζκα θίηξηλνπ ρξώκαηνο άλζε πνπ εκθαλίδνληαη από ην Μάην 

κέρξη θαη ηνλ Οθηώβξην. Δίλαη πνιύ γξήγνξεο αλάπηπμεο, θαη θζάλεη ζε ύςνο ην 

0.5m. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην θύιισκα ηνπ θαη ηα άλζε, γηα ηε δεκηνπξγία ρακειώλ 

κπνξληνύξσλ, είηε ζε βξαρόθεπνπο. Πνιύ αλζεθηηθό είδνο ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, ζηε δέζηε, ζηε μεξαζία θαη ζηηο παξαζαιάζζηεο 

πεξηνρέο(Κάξηζσλαο, 2009). 
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Lantanacamaraθλ. Λαληάλα 

Αεηζαιήο ζάκλνο πνιύ αλζεθηηθόο ζηε δεζηή ζηε μεξαζία θαη ζε 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. ε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κηθξόηεξεο ησλ 0 νC νη βιαζηνί 

ηνπ θαη ηα θύιια ηνπ ππόθεηληαη ζε δεκηέο αιιά γξήγνξα αλαβιαζηάλεη ηελ άλνημε. 

Δίδνο γξήγνξεο αλάπηπμεο κε ππθλή βιάζηεζε, θζάλεη ζε κέγεζνο ηα 2m, 

θαηάιιειν γηα κεκνλσκέλεο ή νκαδηθέο θπηεύζεηο. Αλζίδεη από ην Απξίιην κέρξη θαη 

ην Γεθέκβξην, ηα άλζε ηνπ αλάινγα ηεο πνηθηιίαο είλαη θίηξηλα, πνξηνθαιί θόθθηλα, 

ιεπθά ή ηώδε (Δηθ. 27). Τπάξρνπλ θαη λάλεο ή έξπνπζεο πνηθηιίεο πνπ ζπλίζηαληαη 

γηα εδαθνθάιπςε(Κάξηζσλαο, 2009). 

 

Δηθόλα 27. Φπηά ηνπ είδνπο Lantanacamara, από ηελ λόηηα πιεπξά ηνπ πάξθνπ 
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Viburnumlucidumtinusθλ. Βηβνύξλν ην θσηεηλό. 

Αεηζαιήο ζάκλνο, πνιύ αλζεθηηθόο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (αθόκα θαη ζε 

κηθξόηεξεο ησλ -10 νC). Αλζεθηηθό είδνο ζηε δεζηή θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο. 

Φπηό γξήγνξεο αλάπηπμεο κε ππθλή βιάζηεζε, θζάλεη ζε κέγεζνο ηα 6m θαη είλαη 

θαηάιιειν γηα θξάρηεο θαη κπνξληνύξεο. Αλζίδεη ηνλ Μάην θαη έρεη ιεπθά άλζε, κε 

κεγάιε δηάκεηξν. Γηαθξίλεηαη γηα ην εληππσζηαθό ηνπ θύιισκα κε ηα κεγάια 

γπαιηζηεξά ηνπ θύιια(Κάξηζσλαο, 2009). 

.  

 

2.3.1.4 .ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ  

 

Δδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα νη αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( γεσξγία , θηελνηξνθία) 

δηακνξθώλνπλ ην θπζηθό ηνπίν ζηελ Δπξσπαηθή ύπαηζξν θαη επεξεάδνπλ ηελ 

βηνπνηθηιόηεηα ηεο. ην πάξθν ζήκεξα ζπλαληνύκε εθηεηακέλα ηκήκαηα κε 

πνιπηειείο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο. Οη ειηέο, ηα ακπέιηα, νη θηζηηθηέο, νη ζπθηέο 

ζπκίδνπλ αθόκα ζηνλ επηζθέπηε, ην ραξαθηήξα ηνπ πξόηππνπ Κέληξνπ Γεσξγίαο θαη 

Κηελνηξνθίαο πνπ είρε ν ρώξνο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα.  

Πιήζνο πνπιηώλ, κηθξό ζειαζηηθώλ θαη εξπεηώλ βξίζθνπλ θαηαθύγην θαη 

ηξνθή ζηηο αγξνηηθέο εθηάζεηο πνπ θξνληίδνληαη από ην πξνζσπηθό ηνπ πάξθνπ 

ρσξίο ηελ ρξήζε δηδαληνθηόλσλ, ιηπαζκάησλ θαη άιισλ ρεκηθώλ .  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εηθόλα πνιιώλ εμσηηθώλ παπαγάισλ πνπ έρνπλ βξεί 

θαηαθύγην ζην πάξθν έρνληαο μεθύγεη από ηα θινπβηά ηνπο. Σζηκπνινγνύλ ηα 

θηζηίθηα κόιηο ηα θιαδηά ησλ δέλδξσλ γεκίδνπλ από ηνπο ζξεπηηθνύο θαξπνύο 

(http://www.pyrgosvasilissis.gr/environmental-awareness-park2019 ). 

 

 

2.3.1.5.ΑΜΠΔΛΧΝΑ 

 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειώλα ησλ 40 ζηξεκκάησλ είλαη βηνινγηθή, όπσο θαη 

ησλ ππόινηπσλ θαιιηεξγεηώλ ηνπ θηήκαηνο (θηζηηθηέο,ειηέο). Ο ακπειώλαο βξίζθεηαη 

ζην ίδην ζεκείν πνπ βξηζθόηαλ ν ακπειώλαο ηελ επνρή ηεο Βαζίιηζζαο Ακαιίαο θαη 

γίλεηαη πξνζπάζεηα επέθηαζεο ηνπ ζε 20 αθόκα ζηξέκκαηα, ελώ γίλεηαη πξνζπάζεηα 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πξνηόλησλ θαη ππό πξντόλησλ ηνπ θηήκαηνο 

http://www.pyrgosvasilissis.gr/environmental-awareness-park2019
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(θνκπνζηνπνίεζε, επεμεξγαζία θνπξηάο αιόγσλ). Οη πνηθηιίεο ησλ ζηαθπιηώλ πνπ 

θύνληαη είλαη νηλνπνηήζηκεο ειιεληθέο θαη μέλεο ιεπθέο θαη εξπζξέο. Ο ιεπθόο νίλνο 

είλαη ζπλδπαζκόο ηνπ γεγελή Ρνδίηε θαη ηεο Γαιιηθήο πνηθηιίαο SauvignonBlanc, 

Μαιαγνπδηά (ιεπθόο νίλνο από ηελ νηλνπνίεζε ηεο νκώλπκεο ειιεληθήο 

αλαβησκέλεο αξσκαηηθήο πνηθηιίαο)θαη ν επηάινθνο εξπζξόο από ηελ 

θνζκνπνιίηηθε πνηθηιία Chardonnay (Δηθ. 28 θαη 29). 

ηηο λέεο θπηεύζεηο, θπηεύνληαη κόλν ειιεληθέο πνηθηιίεο, γηα πεξηζζόηεξε 

έξεπλα πάλσ ζην δπλακηθό ηνπ ειιεληθνύ ακπειώλα. ηόρνο είλαη λα παξάγνληαη 

όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξεο πνηόηεηαο ζηαθύιηα, από ηα νπνία κπνξνύλ λα 

παξαρζνύλ εθιεθηήο πνηόηεηαο νίλνη, άιινη αξσκαηηθνί θαη λεπξηθνί, ηδαληθνί γηα 

άκεζε θαηαλάισζε θαη άιινη ζηηβαξνί, δπλακηθνί θαη πνιύπινθνη νη νπνίνη ζέινπλ 

παιαίσζε γηα λα αλαδείμνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο. 

Ζ ζπγθνκηδή (ηξύγνο) ησλ ζηαθπιηώλ γίλεηαη κε ην πξώην θσο ηεο εκέξαο, 

γηαηί είλαη ε ώξα πνπ ν θαξπόο είλαη όζν δξνζεξόηεξνο γίλεηαη θαη δηαξθεί σο ηηο 10 

ην πξσί πεξίπνπ (http://www.pyrgosvasilissis.gr/environmental-awareness-

park/2019) 

 

 

 

 

http://www.pyrgosvasilissis.gr/environmental-awareness-park/2019
http://www.pyrgosvasilissis.gr/environmental-awareness-park/2019
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Δηθόλα 28. Ο ακπειώλαο ηνπ πάξθνπ 
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Δηθόλα 29. Άπνςε ηνπ ακπειώλα ηνπ πάξθνπ 
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