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Αγγελική: Ανήκει στο γένος Pittosporum, που 
περιλαμβάνει  πάνω  από  60  είδη.  Ως 
καλλωπιστικό  φυτό χρησιμοποιείται  συνήθως 
το  είδος  Pittosporum tobira,  που  προέρχεται 
από την Ιαπωνία.  Η αγγελική  είναι  αειθαλής 
θάμνος με γυαλιστερά φύλλα και μικρά λευκά 
άνθη.

Βιβούρνο:  Ανήκει  στο  γένος  Viburnum. 
Πολλά είδη του γένους, το οποίο εξαπλώνεται 
στο  Β.  Ημισφαίριο,  χρησιμοποιούνται  ως 
καλλωπιστικά και σε φυτοφράχτες. 

Βραχυχιτωνας:  Επιστημονική  ονομασία 
Brachychiton acerifolius.  Η  καταγωγή  του 
είναι από την Αυστραλία. Έχει εισαχθεί στην 
Ευρώπη  ως  καλλωπιστικό,  χάρη  στα 
αναρίθμητα  βαθυκόκκινα  λουλούδια  του. 
Αειθαλές. 

Βρωμοκαρυδιά:  Επιστημονική  ονομασία 
Ailanthus altissima.  Φυλλοβόλο  δέντρο  με 
καταγωγή  από  την  Κίνα,  έχει  εισαχθεί  και 
εγκλιματιστεί  πλήρως  στην  Ευρώπη. 
Φυτεύεται συχνά σε πάρκα και κήπους καθώς 
έχει γρήγορη ανάπτυξη και σχηματίζει πυκνό 
φύλλωμα  κατάλληλο  για  σκίαση.  Σε  πολλές 
περιπτώσεις,  όμως,  εξαπλώνεται  επιθετικά 
και παραμερίζει αυτοφυή φυτά της ελληνικής 
χλωρίδας, για αυτό και  θεωρείται παράσιτο. 
Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται και με άλλα 
ξενικά είδη (π.χ. ευκάλυπτος), τα οποία στην 
Ευρώπη  δεν  έχουν  να  αντιμετωπίσουν 
παράγοντες  (όπως  κλίμα,  έντομα  κ.α.)  που 
εμποδίζουν  την  υπέρμετρη  ανάπτυξή  τους 
στην περιοχή  προέλευσής τους.  Για  το λόγο 
αυτό πρέπει η επιλογή των φυτών για σπορά ή 
φύτευση να γίνεται με πολλή περίσκεψη και να 
προτιμώνται αυτοφυή φυτά.  

Γιακαράντα:  Επιστημονική  ονομασία 
Jacaranda  mimosifolia.  Δέντρο  φυλλοβόλο 
προέρχεται από την Νότια Αμερική. Μπορεί να 
φτάσει πάνω από 10 μέτρα σε ύψος. Πρόκειται 
για  ένα  πολύ  διαδεδομένο  ανά  τον  κόσμο 
καλλωπιστικό  φυτό,  καθώς  όταν  ανθίζει 
δημιουργεί μία εντυπωσιακή εικόνα, χάρη στα 
πολυάριθμα μπλε-μωβ άνθη του.

Δάφνη:  Επιστημονική  ονομασία  Laurus 
nobilis.  Η δάφνη είναι  αυτοφυής θάμνος της 
Ελλάδας, αειθαλής, με αρωματικά φύλλα που 
έχουν  υψηλή  συγκέντρωση  αιθέριων  ελαίων 
και  χρησιμοποιούνται  στη  μαγειρική  και  την 
κοσμητική  (δαφνέλαιο).  Σύμφωνα  με  τη 
μυθολογία,  η  Δάφνη  ήταν  νύμφη  την  οποία 
ερωτεύτηκε ο Απόλλωνας. που άρχισε να την 
κυνηγάει ασταμάτητα. Εξαντλημένη η Δάφνη, 
παρακάλεσε  τη  μητέρα της,  τη  Γαία,  να  τη 
βοηθήσει κι εκείνη τη μεταμόρφωσε σε φυτό 
όταν  ο  Απόλλωνας  προσπάθησε  να  την 
αγκαλιάσει. 

Ελιά:  Επιστημονική ονομασία  Olea europaea. 
Η ελιά είναι το πλέον εμβληματικό φυτό της 
ελληνικής φύσης. Η καλλιέργειά της για τους 
καρπούς  της  και  την  παραγωγή  λαδιού 
μετράει  χιλιετίες.  Είναι  δέντρο  αειθαλές, 
υπεραιωνόβιο και θεωρείται το ιερό φυτό της 
πόλης  της  Αθήνας.  Σύμφωνα  με  το  μύθο,  η 
Αθηνά και ο Ποσειδώνας θέλοντας να δώσουν 
το  όνομά  τους  στην  πόλη,  πρόσφεραν  στον 
πρώτο  βασιλιά  της,  τον  Κέκροπα,  από  ένα 
δώρο: ο Ποσειδώνας μία πηγή και η Αθηνά ένα 
φυτό ελιάς.  Το ένστικτο του σοφού Κέκροπα 
τον οδήγησε να επιλέξει το δώρο της Αθηνάς, 
το φυτό της ελιάς, η καλλιέργεια του οποίου 
είναι  πλέον  η  σημαντικότερη  της  Ελλάδας. 
Πολλές σελίδες θα χρειαζόντουσαν έστω και 
για την περιληπτική αναφορά της σχέσης της 
ελιάς  με  την  οικονομία,  τον  πολιτισμό  ,  τη 
διατροφή, τη λαογραφία της Ελλάδας. 

Ιβίσκος (συριακός):  Επιστημονική ονομασία 
Hibiscus syriacus.  Έχει  καταγωγή  από  την 
Ασία,  φυτεύεται  συχνά  ως  καλλωπιστικός 
θάμνος,  καθώς  παράγει  μεγάλα  μωβ-ροζ 
(υπάρχουν  πολλές  καλλιεργητικές  ποικιλίες) 
εντυπωσιακά λουλούδια. Θεωρείται το εθνικό 
λουλούδι της Νοτίου Κορέας και αναφέρεται 
στον εθνικό της ύμνο.

Κουτσουπιά: Επιστημονική  ονομασία 
Cercis siliquastrum.  Αυτοφυές  φυτό  της 
Ελλάδας, φυτεύεται συχνά ως καλλωπιστικό, 
καθώς  όταν  ανθίζει  δίνει  μία  από  τις  πιο 
εντυπωσιακές εικόνες της ελληνικής φύσης: 
στις αρχές της άνοιξης και ενώ τα δέντρα 
είναι ακόμη γυμνά από φύλλα (καθώς είναι 
φυλλοβόλα),  χιλιάδες  μικρά  ροζ-μωβ  άνθη 
βγαίνουν κατευθείαν από τον κορμό και τα 
κλαδιά  τους  (το  φαινόμενο  ονομάζεται 
κορμανθία).  Στην  αγγλική  η  κουτσουπιά 
ονομάζεται  και  “Judas tree”  (δέντρο  του 
Ιούδα),  καθώς  σύμφωνα  με  ένα  θρύλο  το 
δέντρο από το οποίο  κρεμάστηκε ο Ιούδας 
ήταν κουτσουπιά.

Κυπαρίσσι:  Επιστημονική  ονομασία 
Cupressus sempervirens.  Το  γνωστό  μας 
κυπαρίσσι  είναι  δέντρο  αυτοφυές  στην 
Ελλάδα,  σε  πολλά  μέρη  της  οποίας 
σχηματίζει  αμιγή  ή  μικτά  δάση.  Τα 
κυπαρίσσια είναι αειθαλή κωνοφόρα δέντρα 
και η κώμη τους ( η όψη του φυλλώματός 
τους)  μπορεί  να  είναι  είτε  ‘όρθια’  (η  πιο 
κοινή  σε  όλους  μας  μορφή),  είτε 
πυραμιδοείδής (την οποία έχουν συνήθως τα 
‘άγρια’ φυτά).

Κυπαρίσσι  της  Αριζόνας  Επιστημονική 
ονομασία  Cupressus arizonica.  Ανήκει  στο 
ίδιο  γένος  με  το  γνωστό  μας  αυτοφυές 
κυπαρίσσι. Έχει καταγωγή από τη Β. Αμερική 
(Αριζόνα, Νέο Μεξικό, Μεξικό) και φυτεύεται 
συχνά  σε  άλση  και  κήπους,  καθώς 
παρουσιάζει  γρήγορη  και  εντυπωσιακή 
ανάπτυξη.  Αειθαλή  κωνοφόρα  δέντρα,  τα 
κυπαρίσσια  της  Αριζόνας είναι  από τα  πιο 
ψηλά δέντρα του Άλσους ( μερικά ακόμη και 
πάνω από 15 μέτρα)

Λεύκα  (αργυρόφυλλη):  Επιστημονική 
ονομασία  Populus alba.  Δέντρο  αυτοφυές 
της  Ελλάδας,  φυλλοβόλο,  στη  φύση 
απαντάται κυρίως σε υγρές θέσεις, κοντά σε 
λίμνες,  ποτάμια  κτλ.,  όπου  σε  μερικές 
περιπτώσεις σχηματίζει  παρόχθια δάση.  Τα 
αργυρόχρωμα  φύλλα  της  και  η  γρήγορη 
ανάπτυξή την κάνουν δημοφιλή επιλογή για 
φύτευση σε πάρκα, κήπους κτλ.

Λιγούστρο: Ανήκει στο γένος Ligustrum, το 
οποίο  περιλαμβάνει  40-50  είδη  με  κύρια 
εξάπλωση  στο  Β.  ημισφαίριο.  Συνηθέστερα 
ως καλλωπιστικά χρησιμοποιούνται τα είδη 
Ligustrum lucidum και  Ligustrum vulgare 
(αυτοφυές και στην Ελλάδα).  Το λιγούστρο 
είναι  αειθαλής  θάμνος  με  πυκνό  φύλλωμα 
και είναι κατάλληλο για φυτοφράχτες. 

Μουριά: Επιστημονική  ονομασία  Morus 
alba.  Δέντρο  φυλλοβόλο,  προέρχεται  από 
την  Ασία,  αλλά  έχει  εισαχθεί  και 
καλλιεργείται στην Ευρώπη εδώ και αιώνες 
και  έχει  εγκλιματιστεί  πλήρως. 
Καλλιεργούνταν  για  την  παραγωγή 
μεταξιού, καθώς με τα φύλλα της τρέφονται 
οι  μεταξοσκώληκες,  ενώ  το  ξύλο  της 
χρησιμοποιούνταν  για  πολλές  χρήσεις 
(ναυπηγική,  επιπλοποιία  κ.α.).  Παράγει 
πλούσιο  φύλλωμα  και  δημιουργεί  ιδανικές 
συνθήκες  σκίασης.  Δεκάδες  μουριές 
φυτεμένες  κατά  μήκος  της  οδού 
Υμηττού  έχουν  πλέον  κοπεί  βάναυσα 
(παράλληλα  με  την  «εξαφάνιση»  του 
πεζοδρομίου)  και  αποτελούν  θλιβερό 
«ντεκόρ»  των  καταστημάτων 
ψυχαγωγίας,  υπό τη διαχρονική ανοχή 
της εκάστοτε Δημοτικής αρχής.

Μουσμουλιά:  Επιστημονική  ονομασία 
Eriobotrya japonica.  Η προέλευσή του είναι 
από  την  Κίνα,  έχει  εισαχθεί  και 
καλλιεργείται  στη  Ν.  Ευρώπη  τόσο  ως 
οπορωφόρο, όσο και ως καλλωπιστικό φυτό. 
Είναι  φυτό  αειθαλές  και  παράγει  πολλούς 
κίτρινους καρπούς,  τα  γνωστά μούσμουλα, 
που είναι πλούσια σε βιταμίνη C. 

Πεύκο:  Επιστημονική  ονομασία  Pinus 
halepensis.  Ένα  από  τα  χαρακτηριστικότερα 
φυτά της Μεσογείου και των οικοσυστημάτων 
της.  Σχηματίζει  εκτεταμένα δάση σε όλη τη 
μεσογειακή  λεκάνη.  Δέντρο  αειθαλές, 
κωνοφόρο,  είναι  ιδιαίτερα  ανθεκτικό  στην 
ξηρασία. Είναι το πιο κοινό δέντρο στο Άλσος 
Παγκρατίου.  Τα  τελευταία  χρόνια  τα  πεύκα 
στις  αστικές  και  περιαστικές  περιοχές  της 
Ελλάδας  απειλούνται  από  τη  βαμβακίαση, 
ασθένεια  που  προκαλείται  από  το  έντομο 
Marchalina  hellenica ελλ.  μαρσαλίνα.  Αρκετά 
πεύκα  στο  Άλσος  υποφέρουν  από  αυτή  την 
ασθένεια και χρήζουν άμεσης φροντίδας.

Πικροδάφνη: Επιστημονική ονομασία Nerium 
oleander.  Είναι  αειθαλής  θάμνος, 
χαρακτηριστικός  της  Μεσογειακής 
βλάστησης.  Στη  φύση  συνήθως  σχηματίζει 
πυκνές  συστάδες  κατά  μήκος  ρεματιών  και 
εποχιακών ή μη ποταμών και εντυπωσιάζει με 
τα  πολυάριθμα  ροζ  άνθη  της,  που 
εμφανίζονται από τις αρχές του καλοκαιριού. 
Ως καλλωπιστικό φυτό χρησιμοποιείται συχνά 
σε φυτοφράχτες, σε νησίδες δρόμων κ.α., ενώ 
υπάρχουν  και  ποικιλίες  που  παράγουν  λευκά 
άνθη.  Όλα  τα  μέρη  του  φυτού  της 
πικροδάφνης είναι δηλητηριώδη.

Πλατάνι:  Επιστημονική  ονομασία  Platanus 
orientalis.  Αυτοφυές  φυτό  της  Ελλάδας,  ο 
πλάτανος  είναι  από  τα  πιο  διάσημα  δέντρα 
της  ελληνικής  φύσης.  Είναι  υδρόφιλο  είδος, 
κατά  κύριο  λόγο  το  συναντάμε  δίπλα  σε 
ποτάμια  και  σημεία  με τρεχούμενα νερά  και 
υγρασία. Χάρη στη γρήγορη ανάπτυξή του, το 
μεγάλο  μέγεθος  και  την  πλούσια  φυλλωσιά 
του,  ο  πλάτανος  δεσπόζει  στα  κεντρικά 
σημεία  πολλών  χωριών.  Είναι  δέντρο 
υπεραιωνόβιο:  ο  πλάτανος  του  Ιπποκράτη 
στην Κω, ο Μεγάλος Πλάτανος στο Μαντούδι, 
ο  Γεροπλάτανος  στο  ομώνυμο  χωριό  της 
Χαλκιδικής είναι μερικά από τα πιο μεγάλα (σε 
μέγεθος και ηλικία) δέντρα της Ευρώπης

Προύνος / Αγριοδαμασκηνιά: Επιστημονική 
ονομασία  Prunus  cerasifera.   Φυλλοβόλος 
θάμνος  ή  δέντρο,  αυτοφυής  σε  όλη  τη 
Βαλκανική χερσόνησο. Ως καλλωπιστικό φυτό 
χρησιμοποιείται συνήθως η ποικιλία ‘pissardii’, 
με  σκούρα  κοκκινωπά  φύλλα  και  λευκά-ροζ 
άνθη.

Πυράκανθος:  Επιστημονική  ονομασία 
Pyracantha coccinea.  Είναι αειθαλής θάμνος, 
αυτοφυής  της  Ελλάδας  και  χρησιμοποιείται 
ευρέως σε φυτοφράχτες και ως καλλωπιστικό 
φυτό,  εξαιτίας  κυρίως  των  πολυάριθμων 
λαμπερών κόκκινων – πορτοκαλί καρπών του. 
Οι  καρποί  αυτοί  αποτελούν  πρώτης  τάξης 
έδεσμα για τα πουλιά των πάρκων, όπως τα 
κοτσύφια.

Τούγια (σφαιρική): Ανήκει στο γένος Thuja, 
το  οποίο  εξαπλώνεται  στην  Ασία  και  τη  Β. 
Αμερική.  Στην  Ελλάδα  έχει  έρθει  ως 
καλλωπιστικό και για χρήση σε φυτοφράχτες, 
καθώς  έχει  πυκνό  φύλλωμα.  Είναι  φυτό 
κωνοφόρο, αειθαλές.

Χαρουπιά:  Επιστημονική ονομασία  Ceratonia 
siliqua.  Είναι  φυτό  αειθαλές,  αυτοφυές  της 
Ελλάδας,  χαρακτηριστικό  των  ξηρών 
περιοχών. Συχνά αναφέρεται και με το όνομα 
ξυλοκερατιά.  Οι  καρποί  του,  τα  χαρούπια  ή 
ξυλοκέρατα, χρησιμοποιούνταν από παλιά ως 
ζωοτροφή,  αλλά  και  για  άλλες  χρήσεις 
(κατεργασία  δερμάτων,  παρασκευή  αλεύρων 
και ποτών κ.α.)

Ψευδοακακία:  Επιστημονική  ονομασία 
Robinia pseudoacacia.  Προέρχεται  από  τη 
Βόρεια  Αμερική,  αλλά  έχει  εισαχθεί  και 
εγκλιματιστεί  σε  πολλές  ευρωπαϊκές  χώρες. 
Είναι  δέντρο  φυλλοβόλο,  φυτεύεται  συχνά 
τόσο  ως  καλλωπιστικό,  αλλά  και  για  τη 
σταθεροποίηση εδαφών. 
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