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Εθνικός Κήπος, που βρίσκεται ως ένας πνεύμονας πρασίνου στο κέντρο της
Αθήνας, αποτελεί ένα πάρκο
συνολικής έκτασης 155 στρεμμάτων. Επί της εποχής του βασιλιά Όθωνα, το 1836, αρχικά
είχε οριοθετεί μια έκταση 500
στρεμμάτων συνολικά για τον
βασιλικό κήπο από τον αρχιτέκτονα των ανακτόρων Φρειδερίκο Γκαίρτνερ, όμως το
σχέδιο αυτό αναθεωρήθηκε το
1839 από τον μηχανικό Χοχ.
Περίπου 500 είδη φυτών ήρθαν στην Ελλάδα από όλο τον
κόσμο για να τον στολίσουν.
Η βασίλισσα Αμαλία λέγεται
ότι περνούσε τουλάχιστον
τρεις ώρες την ημέρα ασχολούμενη προσωπικά με την
φροντίδα του Κήπου. Το 1842
μάλιστα φύτεψε η ίδια τις Ουασινγκτόνιες, πανύψηλες αμερικάνικες φοινικιές με παλαμοειδή φύλλα - ονομάσθηκαν
έτσι προς τιμήν του πρώτου
προέδρου των ΗΠΑ Τζωρτζ
Ουάσινγκτον - που υπάρχουν
μέχρι σήμερα στην είσοδο της
λεωφόρου «Βασιλίσσης Αμαλίας», 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!

Ο Κήπος είναι σχεδιασμένος
με πρότυπο τους αγγλικού χαρακτήρα (landscape-garden,
που κυριαρχούσε ακόμα στις
αρχές του 19ου αι.) κήπους
του Μονάχου με αναγεννησιακά στοιχεία (π.χ. λαβυρινθώδεις διαδρόμους και υδάτινα
παιγνίδια). Είναι ο πρώτος οργανωμένος χώρος διακοσμη-
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εν αιθρία

τικού πράσινου της νεότερης
Ελλάδας,
προσαρμοσμένος
στις ελληνικές συνθήκες και
συμπληρωμένος στα νεότερα
χρόνια με στοιχεία γαλλικού
κλασικού ρυθμού. Αποτελεί
πάρκο κλειστού τύπου με χαρακτηριστικά στοιχεία τους
συμπαγείς όγκους πράσινου,
πυκνά εναλλασσόμενους με
στενούς, σκιερούς, ελικοειδείς
δρομίσκους. Χαρακτηρίζεται
από την ανυπαρξία μεγάλων
ελεύθερων χώρων και ως εκ
τούτου δεν παρουσιάζει εξωτερικές προοπτικές απόψεις,
ενώ διαθέτει μικρή ή ελάχιστη
φωτεινότητα και για το λόγο
αυτό είναι ευχάριστος για περιδιάβαση τις ζεστές ημέρες
ως καταφύγιο δροσιάς!

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 τον Κήπο. Η είσοδος
στο κοινό δεν επιτρεπόταν
παρά ελάχιστες μέρες το χρόνο, όταν έλειπαν οι βασιλείς
από τα ανάκτορα. Το 1923 χαρακτηρίστηκε «κρατικός δημόσιος κήπος» και τέσσερα
χρόνια αργότερα, 1927, κατά
την περίοδο της αβασίλευτης
δημοκρατίας, δημιουργείται
με νόμο η Επιτροπή Δημοσίων Κήπων και Δεντροστοιχιών
και ο κήπος μετονομάζεται
από «Βασιλικό» σε «Εθνικό
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Κήπο». Έκτοτε μένει ανοιχτός
στο κοινό από την ανατολή
μέχρι τη δύση του ήλιου.

Τα σχέδια του Βασιλικού
Κήπου από τον Γάλλο
Αρχιτέκτονα κήπων Λουί Μπαρώ

Ο χώρος του Εθνικού Κήπου
ήταν ανέκαθεν χώρος πράσινου. 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 τον 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 τοπωνύμιο
«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.

Τον Εθνικό Κήπο κοσμούν
επτά λίμνες, εκ των οποίων η
μία με τα χρυσόψαρα και εκείνη με τις πάπιες αποτελούν
πόλους έλξης για μικρούς και
μεγάλους. Στο εσωτερικό του
Εθνικού Κήπου υπάρχουν πάπιες, παγώνια, χήνες, «ταχυδρομικά» περιστέρια. Κατά τις
δεκαετίες 1970 και 1980 υπήρχε μικρός ζωολογικός κήπος
με λύκους, αίγαγρους, πουλιά,
γαϊδουράκια,
αγριοκάτσικα
κρι-κρι, ακόμα και λιοντάρια!
Ορισμένα σπάνια πουλιά και
έντομα βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στα δέντρα.
Προτομές μαρμάρινες λογοτεχνών, του Διονυσίου Σολωμού και Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, του πρώτου κυβερνήτη
της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, του Ζαν Μωρεάς (Jean
Moreas - φιλολογικό ψευδώνυμο του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου) και άλλων σημαντικών ανδρών κοσμούν τον
Κήπο. Τέλος, στην έκταση του
Εθνικού Κήπου συναντάμε το
Βοτανικό Μουσείο, καθώς και
ένα Ηλιακό Ρολόι.

«Παλιότερα είχαμε πολύ περισσότερο προσωπικό, που ήταν μόνιμο
και πεπειραμένο, και η κατάσταση
του Κήπου ήταν σαφώς καλύτερη.
Τότε κάναμε δική μας παραγωγή
φυτών, ενώ σήμερα τα αγοράζουμε.
Όχι ότι είναι παραμελημένος ο Κήπος, αλλά είναι δύσκολη δουλειά.
Θέλει μεράκι», λέει ο κ. Νικόλαος
Ταμβάκης, γεωπόνος στον Εθνικό Κήπο επί 32 ολόκληρα χρόνια
και μέχρι σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. «Δεν ξέρω
πόσο και αν αγαπούν οι Αθηναίοι
το πράσινο, αλλά ξέρω ότι ενδιαφέρονται για τον Εθνικό Κήπο».

