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  Τα παρακάτω ιστορικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν 

και παρουσιάστηκαν από το  6ο Δημοτικό 

Σχολείο Νίκαιας.  

 

   Το σχολείο συμμετείχε στο εκπαιδευτικό 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Χρυσοπράσινο 

Φύλλο" για τη διετία 2007 – 2009 με μαθητές και 

μαθήτριες της Δ΄ και μετέπειτα Ε’ τάξης με το 

θέμα: «Δάσος - Δασικές πυρκαγιές - 

Αποκατάσταση τοπίου». 

  

   Τη διεκπεραίωση του προγράμματος είχαν 

αναλάβει η εκπαιδευτικός Κωτσιανούλη Δήμητρα 

και η διευθύντρια του Σχολείου Τζουτζούλη 

Σταματία. 

 



    ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

• Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Νίκαιας βοήθησε 

σε κάθε βήμα 

•    

• Η Πολεοδομία του Δήμου Νίκαιας δάνεισε 

φωτογραφίες του λόφου 

 

• Ο κύριος Κοραής Μιχάλης, γιος του Δημάρχου 

Κοραή Στυλιανού (Απρίλιος 1934 - Ιούνιος 1938)  

παραχώρησε ένα μέρος από το προσωπικό του 

ιστορικό αρχείο της πόλης μας 

 

• Μαθήτριες της Ε΄ τάξης πήραν  συνέντευξη από τη 

μαθήτρια τότε της Εβδόμης του 1ου Γυμνασίου 

Νίκαιας  κυρία Ξανθίππη Μουρούζη Φωκά 



 
Αεροφωτογραφία του γυμνού λόφου τραβηγμένη το 1935 

6ο Δημοτικό 



Εφημερίδα ΠΡΩΪA, 15-12-35 

Η ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟΝ 

 
• Ένας από τους νεοτεύκτους δήμους του Αττικού λεκανοπεδίου, 

ο της Νέας Κοκκινιάς, είχε την ωραίαν έμπνευσιν να οργανώση 

από σήμερον μίαν «εβδομάδα πρασίνου». Η εβδομάς αυτή θα 

χρησιμοποιηθή διά την φύτευσιν δένδρων εις τους πέριξ της 

Κοκκινιάς γυμνούς λόφους και εις τελετάς διά την ανάπτυξιν 

της αγάπης του πρασίνου, εις τα παιδιά ιδίως του δήμου.  

 

• Οι υπερκείμενοι της Κοκκινιάς λόφοι του Αιγαλέω είναι από 

τους πλέον φαλακρούς της Αττικής και η δενδροφύτευσις των 

θα μεταβάλη εντελώς την όψιν του τοπίου, θα εξωραῒση τον 

συνοικισμόν και θα χαρίση υγείαν εις τους κατοίκους του. 

  

• Ο δήμος της Νέας Κοκκινιάς δίδει ένα ωραίον παράδειγμα, που 

πρέπει να εύρη μιμητάς. 

 

6ο Δημοτικό 

Πώς όμως μεταμορφώθηκε ο γυμνός λόφος; 



   16-12-35 (επί Δημάρχου Στυλιανού Κοραή : Απρίλιος 1934 - Ιούνιος 1938) 

• Η Δημοτική αρχή της Ν. Κοκκινιάς είχε μίαν ωραίαν έμπνευσιν 

προκειμένου να αντιμετωπίση  

• αφ΄ ενός την πληκτικήν γυμνότητα, από την οποίαν 

περιβάλλεται ο συνοικισμός Νέας Κοκκινιάς  και  

• αφ΄ ετέρου την απειλήν των πλημμυρών, αι οποίαι κάθε χρόνο 

τον χειμώνα κατακλύζουν τα σπιτάκια και δυσχεραίνουν τις 

συγκοινωνίες, εντός του συνοικισμού με τα αδιάβατα και 

ορμητικά ρεύματα τα οποία σχηματίζονται εκεί με τας πρώτας  

βροχάς. 
 • Εσκέφθη λοιπόν, ότι η μόνη σωτηρία και το μόνον 

αποτελεσματικό φάρμακον δια τας δύο ανωτέρω πληγάς του 

συνοικισμού ήτο η αναδάσωσις όλων των πέριξ γυμνών 

λόφων.  

• Προς τον σκοπόν δε τούτον θα έπρεπε όχι μόνον να εργασθή η 

ιδία με τον απαιτούμενον ζήλον και ενθουσιασμόν αλλά και να 

μεταδώση την αγάπην της προς τα δένδρα και τα φυτά εις 

όλους τους δημότας διά να πραγματοποιηθή το ταχύτερον ο 

ωραίος αληθώς σκοπός της… 

6ο Δημοτικό 



Ο μεγάλος λογοτέχνης μας Στρατής Μυριβήλης γράφει 

σχετικά…. 
• Διότι γίνονται φαίνεται και ωραία πράγματα στον τόπο 

μας, πολύ ωραία και παρηγορητικά πράγματα, μερικά δε 

από αυτά οφείλονται στην πρωτοβουλία ολίγων, έστω, 

εκλεκτών του λαού. 

• Γι΄ αυτό ίσα-ίσα και πρέπει να εξαίρωνται και να 

ενισχύωνται αυτές οι φωτεινές περιπτώσεις, να 

επιδεικνύονται προς μίμησιν αυτές οι δημιουργικές 

μονάδες. 

• Χτές, π.χ., αντικρύσαμε στις εφημερίδες μερικές 

εκπληκτικές φωτογραφίες του Αθηναϊκού τύπου. Ένα 

πλήθος άνθρωποι, συλλαλητήριο γεμάτο και 

ενθουσιώδες, με μουσικήν και συνθήματα που εσήκωναν 

παλληκάρια πάνω από το κεφάλι του κόσμου. 

• Συνθήματα γραμμένα με πηχυαία κεφαλαία γράμματα 

επάνω σε μεγάλες και φαρδιές λουρίδες άσπρο πανί.  

 

 

6ο Δημοτικό 



• Τα λάβαρα αυτά τα εσήκωναν ψηλά, γερά νεανικά χέρια. Και 

ήσαν πολλά. Εγέμιζαν τον κοσμοβριθή δρόμο ως το βάθος.  

• Στην άλλη φωτογραφία εφαίνοντο ένα κοπάδι κορίτσια και 

παλληκάρια σκυμμένα προς το έδαφος. 

6ο Δημοτικό 

• Αυτή η διαδήλωσις ήταν μία διαδήλωσις υψηλού 

πολιτισμού, μία εκδήλωσις που θα ετιμούσε έξαφνα την 

Αγγλία, την Νορβηγία, την Δανία, αν γινόταν εκεί. Ήταν η 

πρώτη εξόρμησις της Νέας Κοκκινιάς για την "πράσινη 

εβδομάδα" της. 

• Και είναι περισσότερο συγκινητικό, διότι συμβαίνει στας 

παρυφάς της πρωτευούσης, εις ένα τμήμα ακραίον αυτής 

της ασυναρτήτου μεγαλουπόλεως.  

• Μέσα σ΄αυτή την ίδια πόλη, συλλογισθήτε, ζει και 

συνυπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός-η Κοκκινιά είναι μία 

μεγάλη πόλις σήμερα-που με τον δήμαρχο της επικεφαλής 

παίρνει την φανφάρα και ξεκινά συν γυναιξί και τέκνοις προς 

τους λόφους που περιβάλλουν τα σπίτια τους. 

 



6ο Δημοτικό 



6ο Δημοτικό 



Σαν φυτεύθηκαν τα δενδράκια ο Δήμαρχος είπε λίγα λόγια. Τόσο 

λίγα και τόσο ζουμερά!  Πρέπει, θαρρώ, να πάνε όλοι οι Δήμαρχοι 

της Ελλάδος να πάρουν στην Νέα Κοκκινιά θητείαν λακωνισμού. 

 

    Ιδού ο λόγος του Δημάρχου: 
<<Αποτείνομαι σε όλους, ξεχωριστά στα παιδιά που θα παραλάβουν και 

θα συνεχίσουν το έργο της δικής μας γενεάς.  

Ας λογαριάσουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, καθήκον μας το ξάπλωμα του 
πρασίνου.  

Το δένδρο είναι η πηγή της υγείας, της ευτυχίας, του ενθουσιασμού, είναι 
το μεγάλο δείγμα του πολιτισμού για κάθε τόπο.  

Ας κάνουμε την Κοκκινιά μας να πρασινίση ολόκληρη, αν θέλουμε 
νάμαστε αληθινά πολιτισμένη γενεά.  

Αλλοιώτικα, να είστε βέβαιοι πως αυτή η ίδια η φύσις θα μας εκδικήται με 
τας εκάστοτε καταστρεπτικάς της πλημμύρας, για να μας υπενθυμίζει 
το καθήκον μας.>> 

 
 Ε, είναι φορές που δικαιούμεθα να καμαρώνουμε. Και τόσες λίγες 

που είναι αμαρτία να τις χάνουμε, σαν τύχη και 
παρουσιαστούν. 

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ 
 

6ο Δημοτικό 



  Τα έργα Αναδασώσεως εβράβευσε και 

η Ακαδημία Αθηνών με την αιτιολογία 

επί λέξει:  

  <<Ανθ’ ων υπέρ της αναδασώσεως 

είργασται>> 

6ο Δημοτικό 



6ο Δημοτικό 



Αεροφωτογραφία 1953 
Ο λόφος καταπράσινος 

6ο Δημοτικό 



Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας παραχωρεί το λόφο 
102.942 τ.μ. στο Δήμο Νίκαιας στις 1-12-1965 

6ο Δημοτικό 



Το παρεκκλήσι του 

Αγίου Φίλιππα 

Το μικρό παρεκκλήσιο του κατάφυτου λόφου της 

Δεξαμενής ιδρύθηκε σε ανάμνηση των γάμων του 

πρίγκιπα Φιλίππου της Ελλάδας και της πριγκίπισσας 

Ελισάβετ της Αγγλίας. 

Ο Δήμος Νίκαιας είχε προσφέρει το ποσόν των 

10.000.000 δρχ. για την αποπεράτωσή του. Για πρώτη 

φορά γιόρτασε την μνήμη του Αγίου Φίλιππα την 15-11-

1948 

Ο Άγγλος πρόξενος επισκέφτηκε το εκκλησάκι στις 24-

4-1955 

 

6ο Δημοτικό 



Διαμαρτυρίες-Μετονομασία 

• Ο Δήμος Νίκαιας σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για 
τις βιαιοπραγίες των 
Άγγλων κατά τον Αγώνα 
Ανεξαρτησίας των 
Κυπρίων από την 
Βρετανική Κατοχή το 
1955, μετονόμασε το 
παρεκκλήσιο σε Αγία 
Ειρήνη και 
καταστράφηκαν οι 
μαρμάρινες εντοιχισμένες 
πλάκες με την αφιέρωση 
του ναϊδρίου. 

 
 

6ο Δημοτικό 



 Αυτοφυή  

(αυτά που φυτρώνουν μόνα τους, άγρια) 

           Ιθαγενή  

(αυτόχθονα, ντόπια)  

Επιγενή  

(αλλόχθονα, ξενικά) 

Ενδημικά   

μιας περιοχής  

(τα ιθαγενή,  που ζουν άγρια  

μόνο στην περιοχή αυτή) 

ΧΛΩΡΙΔΑ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: Τα είδη των φυτών, αυτοφυή και καλλιεργημένα 



Pinus  halepensis – κν. πεύκο  

ιθαγενές της Αττικής, καλλιεργημένο και ημιαυτοφυές 



pbase.com 

Pinus pinea -  κν. κουκουναριά 

Ιθαγενές της Ελλάδας, καλλιεργημένο  



Η Quercus ilex  (κν. αριά) είναι μία αειθαλής βαλανιδιά (δρυς). 

Προτιμά τα υγρά κλίματα.  

ιθαγενές, καλλιεργημένο 



Τα ξηρά σπέρματα των καρπών της, τα “κεράτια” των αρχαίων, τα  

χρησιμοποιούσαν ως σταθμά για να ζυγίζουν πολύτιμα μέταλλα και 

λίθους, μπαχαρικά κ.λπ. , επειδή είχαν σχεδόν όμοιο βάρος (μεταξύ 

189 και 205 χιλιοστών του γραμμαρίου).  Από αυτά προέρχεται η 

λέξη “ καράτι”. 

Ceratonia siliqua  

κν. χαρουπιά, ξυλοκερατιά 

ιθαγενές, καλλιεργημένο 

Με καρπούς 



Cupressus sempervirens - κν. κυπαρίσσι 

Ιθαγενές της Ελλάδας, καλλιεργημένο και ημιαυτοφυές 



Platanus orientalis – κν. πλάτανος  

ιθαγενές,  

καλλιεργημένο 



Laurus nobilis – κν. δάφνη  

ιθαγενές, καλλιεργημένο 

Με άνθη 



Cercis siliquastrum – κν. κουτσουπιά   

Με καρπούς 

ιθαγενές, καλλιεργημένο 



Viburnum tinus – κν. βιβούρνο 

Με καρπούς 

Ιθαγενές, καλλιεργημένο 



Pyracantha coccinea – κν. πυράκανθα 

ιθαγενές, καλλιεργημένο 

Με καρπούς 



Medicago arborea 

Μηδική η δενδρώδης 

Nerium oleander   

κν. πικροδάφνη 

ιθαγενές, 

καλλιεργημένο 

και ημιαυτοφυές 

 

ιθαγενές, 

καλλιεργημένο 

 



Olea europaea subsp. europaea – κν.  ελιά 

ιθαγενές, 

καλλιεργημένο 

 



Spartium junceum – κν. σπάρτο  

ιθαγενές, 

καλλιεργημένο 

 



Το δεντρολίβανο (Rosmarinus 

officinalis) κατά την αρχαιότητα το 

χρησιμοποιούσαν ως θυμίαμα,  ως 

άρτυμα στη μαγειρική, ως 

φαρμακευτικό φυτό, για να φτιάχνουν 

στεφάνια και για να αρωματίζουν το 

κρασί.  

ιθαγενές, καλλιεργημένο 



Pistacia lentiscus – κν. σχίνος  

Ιθαγενές, εδώ μάλλον  

μόνο καλλιεργημένο 

Με καρπούς 



Pittosporum tobira – κν. αγγελική  

ξενικό, καλλιεργημένο 

Με καρπούς 



Ligustrum japonicum – κν. λιγούστρο 

ξενικό, καλλιεργημένο 



Hibiscus syriacus – κν. ιβίσκος συριακός 

ξενικό,  

καλλιεργημένο 



Acacia saligna – κν. μακρόφυλλη ακακία 

ξενικό,  

καλλιεργημένο 



Acacia farnesiana – κν. γαζία 

ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ 

ξενικό, καλλιεργημένο 



Eriobotrya japonica – κν. μουσμουλιά 

ξενικό, καλλιεργημένο 



Jasminum mesnyi – κν. κίτρινο γιασεμί 

ξενικό, καλλιεργημένο 

αναρριχητικό 



Ficus carica 

κν. συκιά 

 



Oxalis pes-caprae 

ΞΥΝΗΘΡΑ  

 

Αυτοφυόμενο μη ιθαγενές (ξενικό, επιγενές) 



Thymbra capitata - κν. θυμάρι 

Sarcopoterium spinosum 

κν. αστοιβή 



Phlomis fruticosa - κν. ασφάκα 

Ballota acetabulosa 

κν. φυτιλάκι 

Hypericum   

triquetrifolium 

κν. αγούδουρας 

 



Sinapis alba 

κν. σινάπι 



Arisarum vulgare 

κν. λυχναράκι 

 



Tragopogon porrifolius 

Τραγοπώγων ο πρασόφυλλος 

Salvia verbenaca 

Σάλβια η βερβενοειδής 

Hirschfeldia incana 

       κν. λαψάνα,  

βρούβα του βουνού 

Glebionis coronaria var. discolor 

Γλεβιονίς η στεφανωματική 

ποικιλία η δίχρους 

    



Calendula arvensis 

Καλέντουλα των αγρών 



Urtica pilulifera  

 κν. τσουκνίδα  



Malva sylvestris 

κν. μολόχα 

 

 

 



Alkanna tinctoria 

Anagallis arvensis 

 

Asphodelus  

ramosus  

 

Convolvulus elegantissimus 



Orntithogalum sp. 



Allium neapolitanum 

κν. αγριοκρέμμυδο 



Allium sp. – είδος αγριοκρέμμυδου 



Cyclamen graecum – κν. κυκλάμινο 

(περιλαμβάνεται στη συνθήκη CITES) 



Centaurea raphanina subsp. mixta  

κν. αλιβάρβαρο  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΝΔΗΜΙΚΑ 

Nigella arvensis ssp. aristata 

Νιγέλλα των αγρών  

υποείδος η αθηρώδης 



Η ανακάλυψη του 6ου Δημοτικού:  

Ένα υποείδος ενδημικής Ασπέρουλας στον Άγιο Φίλιππα!  

Asperula lutea subsp. rigidula 



Λειχήνες και βρύα 



Xanhorea polycarpa 

ΛΕΙΧΗΝΑΣ 



Upupa epops 

τσαλαπετεινός 

Φωλιά κοτσυφιών 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 


