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΄΄ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ’’….ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ 
ΜΑΣ… 

• Ο Εθνικός Κήπος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα 

από τη Βουλή των Ελλήνων και εκτείνεται προς τα νότια, 

όπου βρίσκεται το Ζάππειο Μέγαρο και το Παναθηναϊκό 

στάδιο. Είναι το πρώτο πάρκο που έγινε στη νεότερη 
Ελλάδα και ο πρώτος κήπος της πρωτεύουσας. Έχει 
χαρακτηριστικά ενός ευρωπαϊκού πάρκου: άριστες 
κηποτεχνικές διαμορφώσεις, χωμάτινα μονοπάτια, 
μελετημένη χάραξη και σύνδεση με την πόλη. Ο διάσημος 

Αμερικανός συγγραφέας Χένρυ Μίλλερ είχε πει το 1939 για 

τον Εθνικό Κήπο: ‘’ Το πάρκο παραμένει στην μνήμη μου 

όσο κανένα άλλο πάρκο που έχω επισκεφτεί στη ζωή μου. Η 

πεμπτουσία ενός πάρκου είναι όπως όταν κάποιος κοιτά ένα 

πίνακα ή ονειρεύεται, να βρίσκεται σε έναν τόπο που δεν 

μπορεί όμως ποτέ να πάει’’. 

 





Τι πιθανόν δεν ξέρουμε και θα θέλαμε να μάθουμε 
για τον Κήπο 

Η έκτασή του είναι 158 στρέμματα 
Τα δένδρα, οι θάμνοι, τα παρτέρια με τη χλόη και τα 
λουλούδια καλύπτουν συνολικά 120 στρέμματα,και 

μαζί με το Ζάππειο μια σημαντική έκταση 285 
στρεμμάτων. Είναι μοναδική όαση και αναψυχή στο 

κέντρο της Αθήνας  



• Τα δρομάκια του έχουν συνολικό μήκος 7,5 χλμ., 
είναι στρωμένα απλώς με χαλίκι, ώστε να δένουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο με το περιβάλλον και 
η συνολική έκταση που καλύπτουν είναι 22 
στρέμματα. 

 

 

 

 

• Τα δένδρα που δημιουργούν τον Κήπο είναι                                   
7.000, οι θάμνοι είναι 40.000 και σε αυτά θα 
πρέπει να προστεθούν τα φυτά και τα λουλούδια. 

 





       ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ  
• Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα  

• Ιερό Άλσος του Λυκείου  

• Ο χώρος του Εθνικού Κήπου ήταν ανέκαθεν χώρος πρασίνου. Γύρω 
στο 600 π.Χ. στον χώρο αυτό βρισκόταν ένα από τα τρία δημόσια 
πάρκα εκτός των τειχών της αρχαίας Αθήνας, το ιερό άλσος του 
Λυκείου, αφιερωμένο στον Απόλλωνα. Λέγεται ότι εκεί μπορούσε 
να συναντήσει κανείς το Σωκράτη, που τον επισκεπτόταν για 
περίπατο, φιλοσοφώντας με τους μαθητές του. Το ιερό άλσος 
αποτελούσε μέρος της παραποτάμιας περιοχής του Ιλισού, η οποία 
είχε το τοπώνυμο «κήποι». Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ίχνη 
του αρχαίου Λυκείου βρίσκονται περίπου ενάμιση μέτρο κάτω από 
το σημερινό επίπεδο του Εθνικού Κήπου. Η τοποθεσία που είχε 
επιλεγεί για το άλσος ήταν ιδανική γιατί όλα τα υδραγωγεία της 
πόλης περνούσαν από εκεί. Ακόμη και σήμερα μία από τις πηγές 
άρδευσης του Κήπου είναι το αρχαίο υδραγωγείο του 
Πεισίστρατου.  



• Το 1860 κάτω από τον Κήπο, 
ανακαλύφθηκε το αρχαίο 
υδραγωγείο που έφτιαξε ο 
Πεισίστρατος τον 6ο αιών π.Χ. 
Σήμερα ο Κήπος ποτίζεται από 
υπόγειες πηγές της περιοχής του 
Αγίου Θωμά στο Γουδί, ενώ το νερό 
φθάνει στον Κήπο μέσω 
σωληνώσεων ( μήκους 2.543 μ.) που 
αρχίζουν από τη συμβολή των οδών 
Παπαδιαμαντοπούλου και 
Μιχαλακοπούλου. Μέχρι εκεί το νερό 
περνάει μέσα από γαλαρίες (μήκους 
257 μ.). Το συνολικό μήκος του είναι 
2.800 μ. Κατασκευάστηκε επί 
Τουρκοκρατίας. Στο πότισμα επίσης 
συμβάλλουν μια γεώτρηση και πέντε 
δίκτυα της Εταιρείας Υδάτων. 







• Το υπόγειο υδρευμαστευτικό δίκτυο του Πεισίστρατου 
(600-528 π.Χ.) ξεκινούσε από τον Υμηττό, διέσχιζε την 
Αθήνα αρχικά παράλληλα με τον Ιλισό και έφτανε 
μέχρι την αρχαία αγορά. Με την πάροδο των αιώνων, 
το υδραγωγείο αχρηστεύθηκε κατά μεγάλο μέρος στο 
πεδινό του τμήμα και το νερό ανέβλυζε ως πηγή δίπλα 
στον Άγιο Θωμά (Γουδή). Το 1920 συνέδεσαν σε αυτό 
καινούργιους μαντεμένιους σωλήνες και έτσι μέχρι 
σήμερα 1.050 κυβικά νερού χύνονται καθημερινά 
στην πρώτη λίμνη του Κήπου από την είσοδο της 
λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, ακολουθώντας την 
ίδια αρχαία διαδρομή μέσω σωληνώσεων μήκους 2,5 
χιλιομέτρων. Στο πότισμα συμβάλλουν 4 γεωτρήσεις 
ημερήσιας παροχής 200 m3.  

 



• Βασίλισσα Αμαλία και «Βασιλικός Κήπος»  
• O Εθνικός Κήπος άρχισε να δημιουργείται ως «Bασιλικός Kήπος» το 

1836 επί Όθωνος σε αρχική έκταση 30 στρεμμάτων, πίσω από τα 
τότε Aνάκτορα, τη σημερινή Βουλή. Οι εργασίες οριοθέτησης, 
επιχωμάτωσης και διαμόρφωσης κράτησαν μέχρι το 1839. Tότε 
ξεκίνησαν και οι εργασίες δενδροφύτευσης. Η δημιουργία του και 
διαμόρφωσή του αποτέλεσε όραμα της πρώτης βασίλισσας της 
Ελλάδας, της Αμαλίας, η οποία ονειρεύτηκε έναν κήπο ανάλογο 
εκείνων των ευρωπαϊκών ανακτόρων και έφερε ειδικούς (από τη 
Βαυαρία και τη Γαλλία) προκειμένου να ασχοληθούν τόσο με το 
σχεδιασμό του και τη δημιουργία του όσο και με τη μετέπειτα 
συντήρησή του. Περίπου 500 είδη φυτών ήρθαν στην Ελλάδα από 
όλο τον κόσμο για να τον στολίσουν.  

 

 

 



• Το ενδιαφέρον της Βασίλισσας Αμαλίας για τον Κήπο ήταν 
τέτοιο που λέγεται ότι περνούσε τουλάχιστον τρεις ώρες την 
ημέρα ασχολούμενη προσωπικά με την φροντίδα του. Στην 
οικογένεια της Αμαλίας, η δημιουργία και η συντήρηση πάρκων 
και κήπων αποτελούσε παράδοση. Δεν εκπλήσσει λοιπόν, που 
και εκείνη θέλησε να κοσμήσει την Αθήνα με ένα μεγάλο κήπο. 
Το 1842 μάλιστα φύτεψε η ίδια τις Ουασινγκτόνιες που 
υπάρχουν μέχρι σήμερα στην είσοδο της λεωφόρου Βασιλίσσης 
Αμαλίας, με σπόρους που έφερε από την Αμερική ενώ στη 
συνέχεια άρχισε να φέρνει και ζώα. Η συντήρηση ενός τέτοιου 
κήπου ήταν πολυδάπανη υπόθεση, αφού ο κάθε θάμνος 
στοίχιζε 2 δραχμές, το ημερομίσθιο 2,5 δραχμές (στον κήπο 
απασχολούνταν περισσότεροι από 50 κηπουροί) και μια 
παροχή νερού 200 δραχμές.  

 

 



• Το 1854 η βασική φύτευση έχει 
ολοκληρωθεί από τον Γάλλο 
Αρχιτέκτονα κήπων Λουί Μπαρώ, 
αλλά κανείς εκτός από τους βασιλείς 
και τους εκλεκτούς καλεσμένους τους 
δεν μπορούσε να απολαύσει το νέο 
απόκτημα των Αθηνών. Η είσοδος 
στο κοινό δεν επιτρεπόταν παρά 
ελάχιστες μέρες το χρόνο, όταν 
έλειπαν οι βασιλείς από τα 
ανάκτορα.  

 

 



• ΑΠΟ ΤΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ» ΣΤΟ «ΔΗΜΟΣΙΟ» ΠΑΡΚΟ  

• Μετά την έξωση του Όθωνα, ο Γεώργιος Α΄ 
ανέλαβε τη συντήρησή του και συνέχισε να 
τον φροντίζει, αν και όχι με τον ίδιο ζήλο που 
επεδείκνυε η Αμαλία, με τη βοήθεια του 
Bαυαρού γεωπόνου Φρειδερίκου Σμιτ. Με 
τις φροντίδες του Σμιτ μεταφυτεύθηκαν στον 
κήπο σπάνια φυτά που έφερε ο Γεώργιος 
από το Μονπελιέ και το Φοντενεμπλώ, 
καθώς και μια ποικιλία από εξωτικές 
ορχιδέες, δημιουργώντας έτσι το πρώτο 
θερμοκήπιο.  

 

 

 

 



• Το 1917 μετά την παραίτηση του 
βασιλέα Κωνσταντίνου, η βασιλική 
οικογένεια εγκαταλείπει την Ελλάδα. 
Ο Κήπος παύει, εκ των πραγμάτων, 
να είναι Βασιλικός. Και έτσι θα 
εννοείται και μετά την επιστροφή της 
βασιλικής οικογένειας. Τα ανάκτορα 
έχουν μετατραπεί σε νοσοκομείο, 
εκτός από τα πρώην βασιλικά 
διαμερίσματα όπου εγκαθίσταται για 
μικρό χρονικό διάστημα (1920- 22) η 
βασιλομήτωρ Όλγα.  

 





• Το 1923 χαρακτηρίστηκε «κρατικός δημόσιος 
κήπος» και τέσσερα χρόνια αργότερα, κατά την 
περίοδο της αβασίλευτης δημοκρατίας, 
δημιουργείται με νόμο η Επιτροπή Δημοσίων 
Κήπων και Δεντροστοιχιών και ο Κήπος 
μετονομάζεται από «Βασιλικό» σε «Εθνικό 
Κήπο». Έκτοτε μένει ανοιχτός στο κοινό από την 
ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου 



• Το 1927 ανοίχτηκαν νέες είσοδοι καθώς το δίκτυο 
των δρόμων οδηγούσε στο προαύλιο των 
Ανακτόρων, τοποθετήθηκαν παγκάκια και 
καλάθια, κατασκευάστηκαν η λίμνη με τις πάπιες 
και η παιδική χαρά. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες 
μεταβολές έγιναν πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 
πνεύμα της αρχικής σύλληψης των δημιουργών 
του, χωρίς να αλλοιωθεί ο ρομαντικός 
χαρακτήρας του Κήπου.  

 



• Μέσα στον κήπο 
κυκλοφορούσαν ελεύθερα 
πολλά πουλιά, κάποιοι κύκνοι, 
φλαμίγκος στις λιμνούλες, 
παγώνια στις αλέες. Αργότερα, 
προστέθηκαν και άλλα ζώα. 
Δημιουργήθηκε έτσι, σταδιακά 
ένας μικρός ζωολογικός κήπος 
της Αθήνας. Κάποια από αυτά 
μεταφέρθηκαν αργότερα στον 
Ζωολογικό Κήπο του Παλαιού 
Φαλήρου.  

  

 

 

 



Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ…. 
• Η πρώτη μεγάλη καταστροφή  χρονολογείται το 86 π.Χ., 

όταν ο Ρωμαίος στρατηγός Σύλλας έκοψε όλα τα δέντρα 
από  το Λύκειον του Απόλλωνα, για να φτιάξει 
πολιορκητικές μηχανές. Η μόνη περίοδος που 
οικοδομήθηκε ο χώρος του Εθνικού Κήπου ήταν το 2ο 
μ.Χ. αιώνα, επί Αδριανού. Η περίφημη Πύλη του χώριζε 
την πόλη του Θησέως, δηλαδή την παλιά Αθήνα, από την 
πόλη του Αδριανού, την Αδριανούπολη, στο σημερινό 
Ζάππειο. Τότε κάποιοι Ρωμαίοι αξιωματούχοι έχτισαν 
εκεί τις βίλες τους. Το μωσαϊκό μιας τέτοιας βίλας 
σώζεται μέχρι σήμερα. Μπορεί να το διακρίνει κανείς 
μπαίνοντας από την είσοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, δεξιά 
της λίμνης. Από τον 3ο αιώνα και μετά η Αθήνα 
παρακμάζει και τα πάρκα της παραμένουν για αιώνες 
χέρσος τόπος.  



ΡΩΜΑΪΚΟ ΜΩΣΑΪΚΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ 



• ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ  
• Ο Εθνικός Κήπος κινδύνευσε πολλές φορές 

να καταστραφεί. Το 1850 κινδύνευσε από 
πολύ χαμηλές για την περιοχή 
θερμοκρασίες, -7,5 βαθμοί Κελσίου, με 
αποτέλεσμα να καταστραφούν πολλά 
δένδρα. Τον Οκτώβριο 1852 μια φοβερή 
καταιγίδα προκάλεσε πολλές καταστροφές 
στον Κήπο και έμεινε γνωστή ως η 
«καταιγίδα της κολώνας», διότι στη διάρκειά 
της έπεσε μία κολώνα του ναού του 
Ολυμπίου Διός.  



• Tην άνοιξη του 1931, η βαριά χιονόπτωση 
προκάλεσε τόσο μεγάλες καταστροφές στη 
βλάστηση του Kήπου, ώστε το Zάππειο ήταν ορατό 
από τη λεωφόρο Bασιλίσσης Σοφίας. Aνάλογες 
απώλειες προκλήθηκαν και τον χειμώνα του 1934 
από το δριμύ ψύχος, οπότε και καταστράφηκαν τα 
περισσότερα εσπεριδοειδή. Αργότερα, την περίοδο 
της Γερμανικής Κατοχής (1941- 1944) ο Κήπος 
γνώρισε την εγκατάλειψη, καταστράφηκε μεγάλος 
αριθμός φυτών ενώ οι σοβαρές ζημιές που 
προκλήθηκαν στα υδραυλικά δίκτυα και τις 
αποχετεύσεις απείλησαν σοβαρά το πάρκο με 
ξηρασία.  

 

 



• Μόλις το 1956 ο Kήπος ξαναβρήκε την 
προπολεμική καλή του εμφάνιση χάρη στις 
προσπάθειες ανασυγκρότησης μετά την 
απελευθέρωση. Το 1978 όμως, στις 6 
Ιανουαρίου, μια ανεμοθύελλα με ταχύτητα 
130 χλμ./ ώρα έσπασε και ξερίζωσε δένδρα 
ηλικίας πάνω από 100 χρόνων, τα οποία με 
τη σειρά τους έπεσαν πάνω σε θάμνους, 
καταστρέφοντας 650 από αυτούς.  

της ύδρευσης.  

 



• Πιο πρόσφατα, το 2002 αρκετά από τα φυτά 
του «κάηκαν» από τον χιονιά (ολικός 
παγετός), ενώ κινδύνευσε και λόγω έλλειψης 
νερού με κορύφωση την περίοδο από την 
άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο του 2004. Μία 
από τις σοβαρότερες μάλιστα παρεμβάσεις 
που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον κήπο 
ήταν η διευθέτηση του μεγάλου 
προβλήματος της ύδρευσης.  

 

 



• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
• Πρότυπο οι Αγγλικού Κήποι του Μονάχου  

• Ο βασιλικός κήπος οριοθετήθηκε το 1836 από 
τον Φρειδερίκο Γκαίρτνερ (Friedrich von 
Gaertner), τον αρχιτέκτονα που κλήθηκε να 
χτίσει τα ανάκτορα του βασιλιά, σε μια έκταση 
500 περίπου στρεμμάτων. Επειδή η έκταση 
αυτή απέκλειε τον δρόμο Αθήνας- Αμαρουσίου- 
Κηφισιάς, το σχέδιο αυτό αναθεωρήθηκε το 
1839 από τον Χοχ (Hoch), διευθύνοντα 
μηχανικό της οικοδομής των ανακτόρων.  

 



• Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τις πρώτες 
φυτευτικές εργασίες οργάνωσε και 
επέβλεψε ο Γάλλος κηποτέχνης Λουί Μπαρώ 
(Louis Bareau) το 1840, όπου φυτεύτηκαν 
15.000 καλλωπιστικά φυτά που 
μεταφέρθηκαν από τη Γένοβα, καθώς επίσης  
και αυτοφυή είδη. Με αυτά τα φυτά 
καλύφθηκαν 30 στρέμματα κήπου, από τη 
μεσημβρινή πλευρά της Βουλής ως το 
Ζάππειο, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Χοχ.   

 

 



 Ο Κήπος είναι «γραφικού ρυθμού», προσαρμοσμένου στις 
ελληνικές συνθήκες και συμπληρωμένου με λιγοστά στοιχεία 
«κλασικού ρυθμού». Έχει ως πρότυπο τους αγγλικούς κήπους 
του Μονάχου. Όλοι οι δρομίσκοι του (συνολικά 7,5 χιλιόμετρα) 
είναι ελικοειδείς, που οδηγούν πάντα σε κάτι διαφορετικό: ένα 
παρτέρι, μια ομάδα θάμνων, μια λίμνη, έναν πετρόκηπο. 
Καλύπτουν έκταση 22 στρεμμάτων, ενώ είναι στρωμένοι 
απλώς με χαλίκι, ώστε να δένουν όσο το δυνατόν περισσότερο 
με το περιβάλλον.  





•  Σύμβουλοι της Αμαλίας ήταν οι διάσημοι βοτανολόγοι της 
εποχής Κάρολος Φράαλ και Θεόδωρος Ορφανίδης. Ο 
προσωπικός Κήπος του Ορφανίδη βρισκόταν στο χώρο που 
εκτείνεται από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας ως την 
πλατεία Ζαππείου και χωριζόταν από τον Κήπο με ξύλινο 
φράχτη. Μια πορτούλα επέτρεπε την μεταξύ τους 
επικοινωνία. Από την πόρτα αυτή η βασίλισσα Αμαλία 
επισκεπτόταν τον καθηγητή και του ζητούσε συμβουλές για 
τα φυτά της. Σε μια από τις επισκέψεις της, ο μεγάλος 
βοτανικός της αφιέρωσε μια νέα παραλλαγή Τουλίπας, που 
για πρώτη φορά άνθισε στον κήπο του, την «Tulipa 
Amaliae».  

 

 







• ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ  
• Για έναν Κήπο που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, ήταν αναμενόμενο η διακόσμησή του να εμπλουτιστεί με 
έργα τέχνης. Στο εσωτερικό του υπάρχουν έξι προτομές.  

• Μπαίνοντας στον Κήπο ο επισκέπτης θα συναντήσει τις προτομές 
του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και του 
Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Εϋνάρδου, που φιλοτεχνήθηκαν το 1866 
από τον κλασικιστή γλύπτη Ιωάννη Κόσσο (1832-1878), αλλά και τις 
προτομές των ποιητών Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και Διονυσίου 
Σολωμού. Την προτομή του Διονυσίου Σολωμού φιλοτέχνησε ο 
γλύπτης και καθηγητής του Πολυτεχνείου Θωμάς Θωμόπουλος 
(1881-1938), ενώ αυτή του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη ο Φωκίων Ρωκ 
(1886 - 1941), μαθητής του Θωμόπουλου και του Κώστα 
Δημητριάδη.  

 

 

  



Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΣΟΛΩΜΟΥ 



ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΖΑΝ 
ΜΩΡΕΑΣ 



ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΫΝΑΡΔΟΣ 



Σ. ΣΑΜΑΡΑΣ 



ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ 



• Κοντά στην είσοδο αυτή θα συναντήσει κανείς και 
την προτομή του μουσουργού και συνθέτη του 
Ολυμπιακού Ύμνου Σπύρου - Φιλίσκου Σαμάρα 
(1861-1917), έργο φιλοτεχνημένο από τον 
ακαδημαϊκό Μιχάλη Τόμπρο (1889-1974).  

• Κοντά στην έξοδο προς τον κήπο του Ζαππείου τον 
αποχαιρετά η νεότερη ορειχάλκινη προτομή του 
λογοτέχνη Ζαν Μωρεάς (Jean Moreas- φιλολογικό 
ψευδώνυμο του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου 
(1856-1910). Την προτομή του συγγραφέα του 
«Μανιφέστου του Συμβολισμού» επιμελήθηκε ο 
διακεκριμένος Γάλλος γλύπτης Eμίλ Aντουάν 
Mπουρντέλ, προσωπικός φίλος του Μωρεάς. 

 



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ: Πράσινη... 
εξόρμηση στην Αθήνα!  





• ΧΛΩΡΙΔΑ 
• Στη βλάστηση του Εθνικού Κήπου περιλαμβάνονται τόσο 

χαρακτηριστικά μεσογειακά είδη, όσο και πολλά ξενικά, 
κάποια από τα οποία υπάρχουν μόνο εκεί και πουθενά 
αλλού στην Ελλάδα. Στο σύνολό τους σύμφωνα με 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1981 στον Κήπο, 
καταγράφηκαν περίπου 7.000 δένδρα, 40.000 θάμνοι και 
άλλα φυτά, που ανήκαν σε 519 είδη και ποικιλίες. Από 
αυτά, 102 ήταν αυτοφυή ελληνικά (κουτσουπιές, 
πικροδάφνες, χαρουπιές κ.ά.), ενώ τα υπόλοιπα 
προέρχονται από όλες τις ηπείρους. Οι περίφημες 
Ουασινγκτόνιες, οι Καζουαρίνες της Αυστραλίας, οι 
κινέζικοι Αείλανθοι και ο μοναδικός στην Ελλάδα Κύκας ο 
στρεπτόφυλλος, δίνουν στο πάρκο μια εξωτική όψη.  

 



• Τα φυτά 
520 είναι περίπου οι ποικιλίες των δένδρων 
και των φυτών που πρασινίζουν αυτήν την 
όαση ομορφιάς και γαλήνης στο πολύβουο 
κέντρο της Αθήνας. 
Δένδρα: 140 είδη και ποικιλίες, συνολικός 
αριθμός δένδρων 7.000, με τις δάφνες 
(πρωτοφυτεύθηκαν το 1841) και τις σοφόρες 
να είναι εκείνα που συναντάμε πιο συχνά. 
Θάμνοι: 100 είδη και ποικιλίες, 40.000 το 
σύνολό τους, με συχνότερο θάμνο τον 
λεγόμενο γιουστιτσία. 
 



                      ΑΥΤΟΦΥΗ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΑ ΦΥΤΑ                                                

 

Από τις 520 ποικιλίες φυτών που υπάρχουν στον Κήπο, τα 
100 περίπου είναι ελληνικά αυτοφυή φυτά, ενώ τα 420 
προέρχονται από όλες σχεδόν τις ηπείρους. 

                           ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΦΥΤΑ                                                             

 Συνεχίζουν να μας χαρίζουν τη δροσιά τους, δένδρα που 
φυτεύτηκαν από εκείνους τους πρωτεργάτες της 
δημιουργίας του Κήπου. Ανάμεσά τους τα δένδρα της 
κεντρικής εισόδου που λέγονται ουασιγκτώνες, από τον 
Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ουάσιγκτων, καζουαρίνες 
και ευκάλυπτοι από την Αυστραλία,  GINGO BILOBA, φοίνικες 
από τα Κανάρια Νησιά, καθώς και δένδρα από την Ινδία, 
Μαδαγασκάρη και Αφρική, αλλά και πεύκα και κυπαρίσσια 
από την ελληνική γη. 

 







• Ο Εθνικός Κήπος χαρακτηρίζεται από μία θαυμάσια επιλογή 
φυτών, διαθέτει δε «φυτικά μνημεία» καθώς πολλά από τα 
δέντρα, που φυτεύτηκαν αρχικά διατηρούνται μέχρι 
σήμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
παλαιότερη Γιούκα αλλά και οι αιωνόβιες Ουασιγκτόνιες 
(φοινικοειδές με παλαμοειδή φύλλα που ονομάσθηκε έτσι 
προς τιμήν του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ Τζ. 
Ουάσινγκτον), οι οποίες συγκροτούν την εντυπωσιακή 
δεντροστοιχία της εισόδου Β. Αμαλίας και έχουν ύψος 21μ. 
περίπου. Στα φυτά που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την 
ιστορία του Κήπου καθώς υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, 
ανήκει μια Αρία που φτάνει τα 160 χρόνια, οι 
Βραχυχίτωνες, η Καζουαρίνα, τα Οριζοντιόκλαδα 
Κυπαρίσσια, οι Κανάριοι Φοίνικες, η Φλαμουριά και άλλα 
ακόμη.  

 





• Ο επισκέπτης σήμερα στον Κήπο περπατάει 
ανάμεσα από Κουτσουπιές, Ίταμους, 
Αγγελικές, Βιβούρνα, Πεύκα, Λεύκες, 
Πλατάνια, Νεραντζιές, Δάφνες, Αγριλιές, 
Φυτολάκες, Αθάνατους, Μπαμπού. Στα 
χαμηλά υπάρχουν τα Πυξάρια, τα 
Δενδρολίβανα, οι Πυράκανθοι, οι Άκανθες. 
Πολλά από τα δένδρα είναι 
σφιχταγγαλιασμένα από αιωνόβιους 
Κισσούς, το φυτό του θεού Διονύσου. Το 75% 
των δένδρων είναι αειθαλή, ενώ τα 
υπόλοιπα (25%) ανήκουν στα φυλλοβόλα.  

 





• Στο εσωτερικό του Κήπου ο επισκέπτης έχει 
την ευκαιρία να δει από κοντά και ένα από 
τα δέντρα που συναντά σπάνια κανείς στην 
Αττική: τη βελανιδιά, το δέντρο του Δία κατά 
τη μυθολογία. Οι βελανιδιές μάλιστα του 
Κήπου χρονολογούνται από το 1845.  

• Στην Λίμνη που βρίσκεται κοντά στην είσοδο 
της λεωφόρου Βασίλισσας Σοφίας 
κολυμπούν Κυπρίνοι ενώ σε μια μικρή οβάλ 
λιμνούλα στο κέντρο του Κήπου ζουν 
Νεροχελώνες. 

 



• Η πανίδα του Κήπου 
Ο Εθνικός Κήπος είναι κατά βάση βοτανικός κήπος. 
Ωστόσο, έχει και κάποιους εκπρόσωπους της πανίδας. 
Στην κεντρική λίμνη υπάρχουν πάπιες, τα παιδιά 
χαίρονται μαζί τους, τις ταΐζουν με κουλούρια, εκείνες 
κολυμπούν πανευτυχείς και ευχόμαστε να συνεχίσουν 
να υπάρχουν και να είναι ευτυχείς. Υπάρχουν γάτες, 
πανέμορφες, που στολίζουν τον Κήπο, που φροντίζονται 
από ζωοφίλους, αλλού που συχνά θανατώνονται από 
επισκέπτες. Υπάρχει και ένας ζωολογικός κήπος με 
πουλιά, το πλείστον, που ανήκει στον Κήπο και τα ζώα 
παρακολουθούνται από κτηνίατρο. Και βέβαια 
υπάρχουν τα χιλιάδες πουλιά που κατοικούν ελεύθερα 
στα δένδρα (περιστέρια, κοτσύφια, κοκκινολαίμηδες 
κ.ά.), οι χελώνες που αργοπερπατούν στη χλόη, τα 
ψάρια στις λιμνούλες. 





• Πτηνά του Εθνικού Κήπου  
• Ο Εθνικός Κήπος κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις 

αγαπημένες γωνιές των πουλιών της Αθήνας, σύμφωνα με 
στοιχεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Σε αυτόν 
βρίσκουν τροφή και καταφύγιο μερικά από τα πιο γνωστά είδη 
σπουργιτιών αλλά και ορισμένα σπάνια πουλιά. Οι πυκνές 
φυλλωσιές των χιλιάδων φυτών είναι ιδανικό καταφύγιο για τα 
μικρόσωμα μεταναστευτικά πουλιά που περνούν από το 
λεκανοπέδιο. Για άλλα πάλι αποτελεί μια φιλόξενη γωνιά που 
τους εξασφαλίζει τροφή το χειμώνα, όταν πολλοί από τους 
χιλιάδες θάμνους του Κήπου γεμίζουν με καρπούς. Αυτό ισχύει 
όχι μόνο για τα σποροφάγα αλλά και για τα εντομοφάγα πουλιά 
που αυτή τη δύσκολη περίοδο του έτους αλλάζουν αναγκαστικά 
το διαιτολόγιο τους τρώγωντας περισσότερους καρπούς παρά 
έντομα. Τέλος, για μερικά πουλιά μοιάζει τόσο κατάλληλος χώρος 
επιβίωσης ώστε αποφάσισαν να εγκατασταθούν μόνιμα εδώ. 





ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ 





• Στους χειμερινούς επισκέπτες του Κήπου ανήκουν ο 
Δενδροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita), που πρέπει 
να τον αναζητήσει κανείς με αρκετή υπομονή καθώς 
κινείται συνεχώς ανάμεσα στις φυλλωσιές και ο 
Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula), το πτηνό με το σκούρο 
πορτοκαλοκόκκινο στήθος και πρόσωπο, που αν και 
μικρόσωμος δεν περνά απαρατήρητος καθώς δεν διστάζει 
να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής τους ανθρώπους. 
Στα πουλιά που ξεχειμωνιάζουν στον Εθνικό Κήπο 
ανήκουν και ο Θαμνοψάλτης, ο Μαυροσκούφης, ο 
Χρυσοβασιλίσκος, ο Βασιλίσκος, η Τσίχλα, οι Παπαδίτσες, 
το Λούγαρο, το Φλυτζούνι. Επίσης, εμφανίζονται στον 
Κήπο, ο Στραβολαίμης, ο Τσαλαπετεινός που φωλιάζει στο 
θέατρο του Διονύσου, τα Βραχοκιρκίνεζα της Ακρόπολης, 
οι Σταχτάρες και τα Χελιδόνια που φωλιάζουν στην Πλάκα  









• Λίγο μικρότερη σε μέγεθος αλλά παρόμοια 
με περιστέρι η Δεκαοχτούρα (Streptopelia 
decaocto), το πουλί με την χαρακτηριστική 
φωνή που μοιάζει να λέει «Δεκαοχτώ!» 
αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα πτηνά 
του κήπου αλλά και μια ξεχωριστή 
περίπτωση στον κόσμο των πουλιών αφού, 
ανεξήγητα, μέσα σε λίγες δεκαετίες 
κατάφερε, χωρίς τη βοήθεια του ανθρώπου, 
να αποικίσει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη. 

 





• Στον κήπο μπορεί να δει κανείς ακόμα την Καρακάξα 
(Pica pica), το πιο χαρακτηριστικό πτηνό από τα είδη των 
Κορακοειδών με την μακριά ουρά και τα όμορφα 
ασπρόμαυρα σχέδια, τον Καλόγερο (Parus major), που 
εντυπωσιάζει με τις ακροβατικές κινήσεις του καθώς 
μπορεί ακόμα και να κρεμαστεί ανάποδα προκειμένου να 
ανακαλύψει έντομα ή προνύμφες, τον Κότσυφα (Turdus 
merula), του οποίου το σύντομο αλλά πολύ μελωδικό 
μοτίβο του κελαηδήματός του είναι από τα πιο ευχάριστα 
ακούσματα του Κήπου αλλά και τον Σπίνο (Fringilla 
coelebs) με το εξίσου δυνατό και πολύ μελωδικό 
κελάηδημα, που έχει ονομαστεί και «σπουργίτης του 
δάσους» επειδή είναι από τα πιο χαρακτηριστικά και τα 
πιο συνηθισμένα πουλά των δασών μας.  

 

 

  

 





• Μια καθημερινή παρακολούθηση των πτηνών που 
επισκέπτονται τον Εθνικό Κήπο αποδεικνύει ότι ανήκουν 
σε ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών ειδών. 

• Μεταξύ αυτών είναι και ασυνήθιστα είδη όπως ο 
Στραβολαίμης (Jynx Torquilla), ένα σπάνιο είδος 
δρυοκολάπτη, αλλά και ο μικροσκοπικός 
Καμποδενδροβάτης (Certhia brachydactyla). 

• Τακτικά εμφανίζεται και ένα μεγάλο και εντυπωσιακό 
είδος νυκτόβιου αρπακτικού (κουκουβάγιας), ο 
Χουχουριστής (Strix aluco). Τέλος, ο Κήπος, όπως είναι 
αναμενόμενο, συνιστά και καταφύγιο όλων των 
«φτερωτών δραπετών» που καταφέρνουν να ξεφύγουν 
από το κλουβί τους. Οι παπαγάλοι είναι οι πιο 
συνηθισμένοι από αυτούς. 

 



ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΘΗΝΩΝ….. 









• Ο Κήπος δεν είναι μόνο δένδρα 
Υπάρχουν και μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που 
μπορεί κανείς να επισκεφθεί και να δει. 

• Στην έκταση που καλύπτει, ο επισκέπτης μπορεί να 
θαυμάσει  λίμνες, διάφορα κτίσματα (Παιδική 
Βιβλιοθήκη, Κτίριο Βοτανολογικής Συλλογής, 
παραδοσιακό καφενεδάκι), αρχαιολογικά κατάλοιπα 
(μωσαϊκό ρωμαϊκής έπαυλης, διάσπαρτα μαρμάρινα 
αρχιτεκτονικά μέλη), ένα ηλιακό ρολόι, διακοσμητικά 
στοιχεία (πέργκολες, λίμνες), προτομές όπως του Αριστ. 
Βαλαωρίτη, Ι. Ευνάρδου, Ι. Καποδίστρια, Ζαν Μωρεάς 
(Jean Moreas), Δ. Σολωμού, Σπ. Σαμαρά. Τέλος, ο 
επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί                                                    
στο χώρο της ζωοπτηνολογικής συλλογής. 

  

 



 

• ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ  
Υπάρχουν συνολικά έξι μικρές και                                                                 
μεγάλες λίμνες, που χρησιμεύουν                                                                      
ως υδαταποθήκες. Το μέσο βάθος                                                                          
τους είναι ένα μέτρο και                                                                        
καταλαμβάνουν συνολικά έκταση                                                                     
δύο στρεμμάτων. Η λίμνη στη                                                               
λεωφόρο Βασ. Σοφίας (στο ψηλότερο σημείο του Κήπου) 
αποτελεί την κεντρική υδαταποθήκη του Εθνικού Κήπου 
όπου φτάνει το νερό που έρχεται από τον Άγιο Θωμά και 
από εκεί, μέσω ενός πολύπλοκου και σοφού συστήματος 
υπέργειων και υπόγειων αυλάκων διοχετεύεται σε 
ολόκληρο τον Κήπο, τόσο για την άρδευσή του όσο και 
για το γέμισμα των άλλων λιμνών.  

 





• ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΜΩΣΑΪΚΟ ΔΑΠΕΔΟ: ανακαλύφθηκε σε 
βάθος ενός μέτρου από το αίθριο μιας ρωμαϊκής 
έπαυλης. Η συνολική του επιφάνεια είναι 400μ2 και 
μια μαρμάρινη σκάλα οδηγεί στο χώρο. Βρίσκεται 
προς την πλευρά της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. 

 

• ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ: βρίσκεται μπροστά από τις 
Ουασιγκτόνιες στην κεντρική είσοδο από την 
Λεωφόρο Αμαλίας. Πρόκειται για έναν επικλινή 
μεταλλικό δείκτη στερεωμένο σε μαρμάρινη βάση 
στην οποία είναι χαραγμένες οι ώρες. Η σκιά του 
δείκτη, ανάλογα με τη θέση του ήλιου, δείχνει και τη 
σχετική ώρα. 

 

  

 







• Η Παιδική Βιβλιοθήκη:                                        
ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1984 από το 
Υπουργείο Γεωργίας, στο πλαίσιο της 
δημιουργίας ενός δικτύου Παιδικών 
Βιβλιοθηκών σε αγροτικές περιοχές σε όλη 
την Ελλάδα, διαθέτει δύο αναγνωστήρια, 
μία αίθουσα παραμυθιού και μία αίθουσα 
μουσικής και προβολών. Όταν ξεκίνησε, στα 
ράφια της είχε μόνο 1.500 βιβλία, ενώ 
σήμερα ξεπερνούν τα 6.000. Το αρχικό 
σπιτάκι χτίστηκε το 1848 και το γραφείο-
ησυχαστήριο («l’ hermitage») του Γάλλου 
κηποτέχνη Μπαρώ (Louis Bareau).  





• Το φυτώριο 
Είναι χώρος όπου μεγαλώνουν τα φυτά που πρόκειται να 
μεταφυτευθούν στον Κήπο. Το φυτώριο του Εθνικού Κήπου 
τροφοδοτεί τόσο τον Εθνικό Κήπο όσο και τον κήπο του 
Αγνώστου Στρατιώτη. 

 

• Το Βοτανικό Μουσείο  
Στεγάζεται σε διατηρητέο, πέτρινο κτήριο, που κτίσθηκε από 
τον αρχιτέκτονα Κλεάνθη (1802-1862)και χρησίμευε ως 
βασιλικό περίπτερο. Είναι διώροφο και στην είσοδό του 
υπάρχει νεοκλασικό μαρμάρινο στέγαστρο. Το Μουσείο 
δημιουργήθηκε το 1985 και για χρόνια προσέφερε πολύτιμες 
πληροφορίες και γνώσεις για: 
τις λειτουργίες των φυτών, τις κατηγορίες των φυτών που 
υπάρχουν στον Κήπο (δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα, 
αυτοφυή, φυτά για χλοοτάπητες κ.λπ.), τις εργασίες που 
εκτελούνται στον Κήπο, την ιστορία του και τα αξιοθέατα. 

 





• Το θερμοκήπιο της βασίλισσας Αμαλίας 
Κτίσθηκε στα μέσα του 1800 και θεωρείται 
το πρώτο θερμοκήπιο που λειτούργησε  στον 
ελληνικό χώρο. Αποτελεί νεώτερο ιστορικό 
μνημείο. Οι διαστάσεις του είναι 5μx8μ, η 
στέγη του είναι φτιαγμένη με μεταλλικές 
υποδοχές και "οπλισμένα" κρύσταλλα και 
είναι βυθισμένο στο έδαφος κατά 1,50μ. 
(ημιυπόγειο). Διαθέτει υπόγειες 
εγκαταστάσεις θέρμανσης και ξεχωριστές 
πέτρινες σκάλες. (Βρίσκεται κοντά στο 
Καφενείο). 
 
 
 



• Ο βράχος της βασίλισσας Αμαλίας 
Eίναι ο βράχος στην κορυφή του οποίου 
καθόταν η Βασίλισσα Αμαλία και επέβλεπε 
τις εργασίες δημιουργίας του Κήπου. Είναι 
ένας ογκόλιθος από γκρίζο μάρμαρο, με 
διαστάσεις 30μx10μ. και ύψος 2,50μ. Το ένα 
άκρο του είναι λαξευμένο σε επίπεδο σχήμα, 
όπου βρίσκεται το οκτάγωνο μεταλλικό 
κάθισμα της Αμαλίας. Βρίσκεται σε απόμερη 
και ήσυχη γωνιά του Κήπου (κοντά στην 
Παιδική Βιβλιοθήκη). 



• Το Καφενείο 
Αν ο περίπατος στα δρομάκια του Κήπου σάς 
κούρασε, αν είναι ένα ηλιόλουστο 
Κυριακάτικο πρωινό και θέλετε κάπου 
δροσερά και ήσυχα να πιείτε τον καφέ σας και 
να διαβάσετε την εφημερίδα σας, δεν έχετε 
παρά να καθίσετε στο καφενείο του Κήπου. 
Το συναντάτε στην είσοδο της Ηρώδου 
Αττικού, δίπλα στην Προεδρική Φρουρά. 
Πετρόκτιστο το κτίσμα, με πράσινα 
παραθυρόφυλλα, πράσινα και τα τραπεζάκια 
του με τις καρέκλες, κάτω από τις πυκνές 
φυλλωσιές είναι ένας χώρος που λεει πολλά, 
σε όσους ξέρουν να ακούν. 



Το γραφικό καφενεδάκι του 
Εθνικού Κήπου 









• Οι άνθρωποι και οι εργασίες τους 
Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε τον 
Κήπο μας, κάποιοι άνθρωποι μοχθούν κάθε μέρα, όλο το 
χρόνο, για να είναι τα δρομάκια καθαρά, για να μπορούν τα 
παρτέρια να πλημμυρίζουν από λουλουδένια χρώματα, για 
να είναι τα δένδρα ζωντανά. (Για όλα τα πιο κάτω τούς 
ευχαριστούμε) 
Οι εργασίες λοιπόν που γίνονται όλο το χρόνο είναι: 

• σκούπισμα των δρόμων και των πλατειών 

• ψαλίδισμα των θάμνων 

• καθάρισμα των λιμνών και ανανέωση του νερού 

• συντήρηση των χλοοταπήτων 

• αντικατάσταση των φυτών που για διάφορους λόγους έχουν 
καταστραφεί 

• παραγωγή στο φυτώριο των αναγκαίων φυτών 

• φροντίδα των ζώων του ζωολογικού κήπου 

 





• ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ, Ο ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ »   ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΡΑΨΑΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΟΙΡΑΣΑΝ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ.    



Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ 

 



ΕΝ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

 



 





 



ΔΡΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 



 



 



ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 
ΣΤΑ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 



ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΑΜΦΙΚΑΙΑ » ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟ 

 



ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ… 

 



 



• Πληροφοριακό υλικό- Βιβλιογραφία 
- από το βιβλίο "Κατάλογος καλλωπιστικών 

φυτών Εθνικού Κήπου" του Νικολάου Ταμβάκη, 
Γεωπόνου-ειδικού κηποτέχνη, τ. Δ/ντού Εθνικού 
Κήπου, έκδοση "Επιτροπή Δημοσίων Κήπων & 
Δενδροστοιχιών", Αθήνα 1981 
- από το φυλλάδιο "Εθνικός Κήπος, Η δροσερή 
καρδιά της Αθήνας", έκδοση Εθνικού Κήπου 
- από το φυλλάδιο "Η Παιδική Βιβλιοθήκη του 
Εθνικού Κήπου", έκδοση Εθνικού Κήπου 
- από το βιβλίο "Τα παραμύθια του Εθνικού 
Κήπου" της Α. Λαουτάρη-Γκριτζάλα, εκδόσεις 
Αγγελάκη, τηλ. 210-3804091, 3801480 

• Φωτογραφικό υλικό 
google/images 

 



ΠΗΓΕΣ:  
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ:  

• Πιττακίδης Ζαννής, «Η Αθήνα των πουλιών», 
ηλεκτρονικό περιοδικό MONUMENTA, Αθήνα, 
25/02/2007  

• Λατσούδης Παναγιώτης, «Τα πουλιά του Εθνικού 
Κήπου», ιστοσελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

• Τσούνης Γρηγόρης, «Εθνικός Κήπος: Η πράσινη 
καρδιά της Αθήνας», ηλεκτρονικό περιοδικό 
GREENAPPLE, Αθήνα, 2007  

• Δραγούμης Φ., «Η Αθήνα των πουλιών», ΝΕΑ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, τ. 50, Αθήνα 1988, σ. 16- 19 
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ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  



Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ  



Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 10Υ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 
ΚΑΛΕΣ  ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ…! 

 


