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πανεπιστημιούπολη

Καισαριανή

Βύρωνας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΤΟΥ ΚΗΠΟΥΚΗΠΟΥ

Τοποθεσία : ΑισθητικόΑισθητικό ΔάσοςΔάσος ΚαισαριανήςΚαισαριανής ((όροςόρος ΥμηττόςΥμηττός))
Έτος ίδρυσης : 19641964
Έκταση : 8.0008.000μμ22

Γεωγρ. Μήκος : 3737οο5858’’
Γεωγρ. Πλάτος : 2323οο4848’’
Υψόμετρο : 360 360 –– 410410 μμ
Προσανατολισμός : ΒόρειοςΒόρειος –– ΒορειοδυτικόςΒορειοδυτικός
Πέτρωμα : ΣχιστόλιθοςΣχιστόλιθος
Κατώτερη θερμοκρασία : --33οοCC
Ανώτερη θερμοκρασία : +40+40οοCC
Βροχόπτωση : μέσομέσο ετήσιοετήσιο ύψοςύψος 400 400 χλσχλσ..
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ΟΟ ΚΗΠΟΣΚΗΠΟΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟΤΟ ΕΤΟΣΕΤΟΣ 19641964

«Σε μια χαράδρα του βουνού, που κατεβαίνει από ψηλά και κατηφορίζει προς το
Μοναστήρι, η Φ.Ε.Α. δημιούργησε στα τελευταία χρόνια το «Πειραματικό Κέντρο
Ελληνικής Χλωρίδος», τον Βοτανικό Κήπο, που συγκεντρώνει πλούσια και ζωντανή
συλλογή από ελληνικά αγριολούλουδα και θάμνους»
(από το βιβλίο της Φ.Ε.Α. «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», 1974)

Ιδρυτές : ΚαίτηΚαίτη ΑργυροπούλουΑργυροπούλου ((ΠρόεδροςΠρόεδρος ΦΦ..ΕΕ..ΑΑ. 1946. 1946--1976)1976)

καικαι ΒασίλειοςΒασίλειος ΜελάςΜελάς ((ΑντιπρόεδροςΑντιπρόεδρος ΦΦ..ΕΕ..ΑΑ. 1946. 1946--1976 1976 καικαι ΠρόεδροςΠρόεδρος 19761976--1984)1984)

Πρώτες εισαγωγές φυτών : κυρίωςκυρίως απόαπό ΚρήτηΚρήτη, , ΠελοπόννησοΠελοπόννησο καικαι ΣτερεάΣτερεά ΕλλάδαΕλλάδα

((ΚΚ..ΑργυροπούλουΑργυροπούλου, , ΒΒ..ΜελάςΜελάς καικαι συνδρομήσυνδρομή ΔΔ..ΠοτσίκαΠοτσίκα καικαι ΓΓ..ΣφήκαΣφήκα))

Καταγραφή φυτών : απόαπό τηντην ΠωλίνΠωλίν ΧαριτωνίδουΧαριτωνίδου

Υπεύθυνος συντήρησης φυτωρίου και βοτανικού κήπου : ΔημήτριοςΔημήτριος ΠοτσίκαςΠοτσίκας
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Φυτά ψηλού δάσους
φρύγανα

πευκώνας

κιόσκι

δενδρώνας

βολβοί

ΑΜΣΑΜΣ

ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΤΟΥ ΚΗΠΟΥΚΗΠΟΥ
•• ΔιάσωσηΔιάσωση τωντων ελληνικώνελληνικών φυτώνφυτών
•• ΠαρουσίασηΠαρουσίαση στουςστους επισκέπτεςεπισκέπτες

τωντων είδώνείδών τηςτης ελληνικήςελληνικής χλωρίδαςχλωρίδας
•• ΑλληλοτροφοδοσίαΑλληλοτροφοδοσία μεμε τοτο φυτώριοφυτώριο τηςτης ΦΕΑΦΕΑ

γιαγια τητη διάδοσηδιάδοση τωντων φυτώνφυτών
•• ΔημιουργίαΔημιουργία σποροσυλλογήςσποροσυλλογής, , φυτοθήκηςφυτοθήκης καικαι

φωτοθήκηςφωτοθήκης
•• ΕνίσχυσηΕνίσχυση τηςτης τοπικήςτοπικής, , εθνικήςεθνικής

καικαι διεθνούςδιεθνούς σημασίαςσημασίας τουτου κήπουκήπου
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ΔΡΑΣΕΙΣΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΤΟΥ ΚΗΠΟΥΚΗΠΟΥ
ΟργάνωσηΟργάνωση ξεναγήσεωνξεναγήσεων σεσε ομάδεςομάδες μεμε ειδικόειδικό ενδιαφέρονενδιαφέρον

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία καικαι ανταλλαγέςανταλλαγές μεμε άλλουςάλλους κήπουςκήπους

ΣυνεργασίαΣυνεργασία μεμε διάφορουςδιάφορους οργανισμούςοργανισμούς

γιαγια τητη διάσωσηδιάσωση τωντων σπανίωνσπανίων φυτώνφυτών

ΕκπαιδευτικάΕκπαιδευτικά προγράμματαπρογράμματα καικαι δραστηριότητεςδραστηριότητες

ΤΡΟΠΟΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝΦΥΤΩΝ
ΤαΤα φυτάφυτά τοποθετούνταιτοποθετούνται ανάλογαανάλογα μεμε τιςτις φυσικέςφυσικές τουςτους απαιτήσειςαπαιτήσεις, , ωςως
προςπρος τοτο έδαφοςέδαφος, , τοτο φωτισμόφωτισμό καικαι τοντον προσανατολισμόπροσανατολισμό: : τατα χασμόφυταχασμόφυτα
ανάμεσαανάμεσα σεσε βράχιαβράχια, , τατα φρύγαναφρύγανα σεσε φτωχάφτωχά, , πετρώδηπετρώδη, , ηλιόλουσταηλιόλουστα
σημείασημεία, , τατα πιοπιο ««ορεινάορεινά»» είδηείδη καικαι τατα φυτάφυτά τωντων λιβαδιώνλιβαδιών σεσε πιοπιο γόνιμεςγόνιμες
θέσειςθέσεις, , τατα φυτάφυτά τουτου ορεινούορεινού δάσουςδάσους σεσε σκιερέςσκιερές καικαι δροσερέςδροσερές
τοποθεσίεςτοποθεσίες. . ΟποτεΟποτε όμωςόμως είναιείναι δυνατόνδυνατόν, , ομαδοποιούνταιομαδοποιούνται τατα είδηείδη ενόςενός
γένουςγένους, , όπωςόπως ππ..χχ. . όλεςόλες οιοι διγιταλίδεςδιγιταλίδες, , οιοι παιώνιεςπαιώνιες ήή οιοι κενταύριεςκενταύριες, , γιαγια
νανα μπορείμπορεί κανείςκανείς νανα κάνεικάνει συγκρίσειςσυγκρίσεις. . ΑυτόΑυτό όμωςόμως δενδεν είναιείναι εφικτόεφικτό γιαγια
είδηείδη πουπου έχουνέχουν διαφορετικέςδιαφορετικές απαιτήσειςαπαιτήσεις: : ΗΗ Salvia Salvia trilobatriloba καικαι ηη Salvia Salvia 
pomiferapomifera αντέχουναντέχουν σεσε ξηράξηρά εδάφηεδάφη ενώενώ ηη Salvia Salvia sclareasclarea καικαι ηη Salvia Salvia 
pratensispratensis είναιείναι είδηείδη απαιτητικάαπαιτητικά σεσε δροσιάδροσιά καικαι νερόνερό. . ΕπιπλέονΕπιπλέον, , όσοόσο
γοητευτικήγοητευτική κικι αναν φαίνεταιφαίνεται ηη συγκέντρωσησυγκέντρωση τωντων φυτώνφυτών κατάκατά
γεωγραφικέςγεωγραφικές περιοχέςπεριοχές, , στηνστην πράξηπράξη αποδεικνύεταιαποδεικνύεται δύσκοληδύσκολη, , διότιδιότι στηστη
χώραχώρα μαςμας, , λόγωλόγω τηςτης μεγάληςμεγάλης εναλλαγήςεναλλαγής τουτου ανάγλυφουανάγλυφου, , μπορείμπορεί νανα
βρειβρει κανείςκανείς απόαπό παραθαλάσσιαπαραθαλάσσια μέχριμέχρι σχεδόνσχεδόν αλπικάαλπικά φυτάφυτά σεσε μίαμία
μικρήμικρή περιφέρειαπεριφέρεια καικαι σεσε ακτίναακτίνα λίγωνλίγων μόνομόνο χιλιομέτρωνχιλιομέτρων. . ΈτσιΈτσι στοστο
ΒοτανικόΒοτανικό ΚήποΚήπο, , γιαγια νανα ευδοκιμήσουνευδοκιμήσουν, , πρέπειπρέπει νανα τοποθετηθούντοποθετηθούν σεσε
διαφορετικέςδιαφορετικές τοποθεσίεςτοποθεσίες..
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φιλοξενούνταιφιλοξενούνται
περίπουπερίπου 500 500 φυτικάφυτικά taxataxa

τοτο 25% 25% περίπουπερίπου είναιείναι
ενδημικάενδημικά

100 100 περίπουπερίπου απόαπό τοντον ΥμηττόΥμηττό

τατα φυτάφυτά έχουνέχουν εισαχθείεισαχθεί απόαπό:: τητη νότιανότια ΕλλάδαΕλλάδα, , τατα νησιάνησιά τουτου
ΑιγαίουΑιγαίου, , τηντην ΚρήτηΚρήτη, , τητη ΣτεράΣτερά ΕλλάδαΕλλάδα

καικαι απόαπό νότιεςνότιες θέσειςθέσεις καικαι χαμηλάχαμηλά υψόμετραυψόμετρα τηςτης κεντρικήςκεντρικής χώραςχώρας

(Miller) VossLsempervirensCupressusCupressaceaeγυμνο/σπερμα1

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΤΗΣ
(named by)
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(subspecies)
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(named by)
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1993 : ΔιαμόρφωσηΔιαμόρφωση –– βελτίωσηβελτίωση μονοπατιώνμονοπατιών γιαγια τηντην ανάδειξηανάδειξη τωντων φυτώνφυτών τουτου ΚήπουΚήπου

(συνδρομή Β.Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Αρχ.Τοπίου)

Υπεύθυνος συντήρησης φυτωρίου και βοτανικού κήπου : ΔΔ. . ΠοτσίκαςΠοτσίκας

1997 : ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ανανέωσηςανανέωσης καικαι εμπλουτισμούεμπλουτισμού τουτου ΚήπουΚήπου

Υπεύθυνος Γ.Σφήκας (εισαγωγή φυτών) και Ειρ.Ράμφου (σχεδιασμός κήπου)

• Βελτίωση μονοπατιών - Διάνοιξη νέων διαδρομών

• Εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος

• Τοποθέτηση πινακίδων - Τεκμηρίωση του κήπου

• Συνεργασία με ξένους ειδικούς

• Εγγραφή ως μέλος της BGCI

• Πρώτες επισκέψεις οργανωμένων ομάδων

Υπεύθυνος φυτωρίου και κήπου : ΔΔ..ΠοτσίκαςΠοτσίκας ((έωςέως 19991999)) καικαι ΕΕ..ΚουτσοπίναςΚουτσοπίνας ((19991999--2003)2003)

Ποιοι εργάστηκαν για τον Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής
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2005 2005 -- 2009    2009    :: ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ανανέωσηςανανέωσης καικαι εμπλουτισμούεμπλουτισμού τουτου κήπουκήπου
•• ΣυντήρησηΣυντήρηση -- βελτίωσηβελτίωση δικτύουδικτύου μονοπατιώνμονοπατιών

((σημασμένησημασμένη διαδρομήδιαδρομή επισκεπτώνεπισκεπτών))

•• ΕμπλουτισμόςΕμπλουτισμός μεμε νέανέα είδηείδη φυτώνφυτών

•• ΔημιουργίαΔημιουργία νέωννέων επιφανειώνεπιφανειών φύτευσηςφύτευσης φυτώνφυτών

•• ΤοποθέτησηΤοποθέτηση νέωννέων πινακίδωνπινακίδων

•• ΕπισκέψειςΕπισκέψεις οργανωμένωνοργανωμένων ομάδωνομάδων

•• ΣυνεργασίαΣυνεργασία μεμε ΙΜΔΟΙΜΔΟ&&ΤΔΠΤΔΠ / / ΕΘΙΑΓΕΕΘΙΑΓΕ

Τεκμηρίωση : ΔρΔρ ΓεώργιοςΓεώργιος ΚαρέτσοςΚαρέτσος

Σχεδιασμός κήπου : ΣοφίαΣοφία ΠηλαβάκηΠηλαβάκη

Υπεύθυνος φυτωρίων, συντήρηση και εποπτεία κήπου : ΚώσταςΚώστας ΦανάραςΦανάρας
Προσωπικό: ΠαντελήςΠαντελής ΡίζοςΡίζος
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ΣήμεραΣήμερα :: ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ανάπτυξηςανάπτυξης τουτου κήπουκήπου
•• ΕμπλουτισμόςΕμπλουτισμός μεμε νέανέα είδηείδη φυτώνφυτών

•• ΔημιουργίαΔημιουργία νέωννέων επιφανειώνεπιφανειών φύτευσηςφύτευσης φυτώνφυτών

•• ΤοποθέτησηΤοποθέτηση νέωννέων πινακίδωνπινακίδων

•• ΕπισκέψειςΕπισκέψεις οργανωμένωνοργανωμένων ομάδωνομάδων

•• ΣυνεργασίαΣυνεργασία μεμε ΙΜΔΟΙΜΔΟ&&ΤΔΠΤΔΠ / / ΕΘΙΑΓΕΕΘΙΑΓΕ

Τεκμηρίωση : ΔρΔρ ΠαναγιώτηςΠαναγιώτης ΤρίγκαςΤρίγκας

Εκπροσώπηση και

Σχεδιασμός κήπου : ΣοφίαΣοφία ΠηλαβάκηΠηλαβάκη

Οργάνωση κήπου :: ΔρΔρ ΝίκοςΝίκος ΠάγκαςΠάγκας

Υπεύθυνος φυτωρίων, συντήρηση και εποπτεία κήπου : ΚώσταςΚώστας ΦανάραςΦανάρας

Προσωπικό: ΠαντελήςΠαντελής ΡίζοςΡίζος

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣΣΤΑΘΜΟΣ
τουτου

ΙΜΔΟΙΜΔΟ//ΕΘΙΑΓΕΕΘΙΑΓΕ

ΕγκαταστάθηκεΕγκαταστάθηκε
καικαι λειτουργείλειτουργεί

απόαπό τοντον ΜάρτιοΜάρτιο τουτου 20102010

http://www.philodassiki.org/el/aesthetic-forest/81-meteo
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Το έτος 1993,  ο χώρος που περιβάλλει τη Μονή Καισαριανής και περιλαμβάνει τον
ελαιώνα,  τα φυτώρια,  το βοτανικό κήπο,  τις πλατείες και τα διάσπαρτα μνημεία, 
αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαική Ενωση ως «ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ». 
Περιλαμβάνεται στους 58 βραβευμένους «Ιστορικούς κήπους της Ευρώπης»
(4 στη χώρα μας), που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 660 υποψηφιότητες.

Βοτανικός Κήπος
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ΣαςΣας περιμένουμεπεριμένουμε στονστον ΒοτανικόΒοτανικό ΚήποΚήπο τηςτης ΦιλοδασικήςΦιλοδασικής

www.philodassiki.orgwww.philodassiki.org

botanic@philodassiki.orgbotanic@philodassiki.org


