
 
 

 

 

 
Φοίνικας 

 

Η οικογένεια των φοινικοειδών αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες φυτικές 

οικογένειες στον κόσμο. Περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ειδών (περίπου 3000 

είδη), τα περισσότερα από τα οποία απαντώνται σε περιοχές με τροπικό ή 

υποτροπικό κλίμα. 

Τα περισσότερα είδη αναπτύσσονται σε έναν ενιαίο κορμό και η όλη κόμη 

τους θυμίζει στέμμα με φύλλα. Υπάρχουν 2 βασικοί τύποι φοινικοειδών, με 

φύλλα σαν φτερά και με φύλλα σαν βεντάλιες. Μερικά από τα είδη φοινίκων 

έχουν προσαρμοστεί ικανοποιητικά στο εύκρατο κλίμα της Ελλάδας και 

καλλιεργούνται συστηματικά. Οι φοίνικες χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα ως 

καλλωπιστικά φυτά στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πολλά προϊόντα επίσης 

παράγονται από τους καρπούς τους.  

Γνωρίστε τα φυτά του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
 



Στο Απολιθωμένο Δάσος έχουν βρεθεί είδη φοινικοειδών που δείχνουν ότι 

η περιοχή του βορείου Αιγαίου χαρακτηριζόταν από υγρό και ζεστό κλίμα πριν 

από 20 εκατομμύρια χρόνια. 

 

 
 

Φοίνικας του Θεόφραστου 

 

Μικρός σε μέγεθος φοίνικας, ενδημικός στην Ανατολική Μεσόγειο, οφείλει 

την ονομασία του στον Θεόφραστο (372-287 π. X), ο οποίος θεωρείται ο 

πατέρας της Βοτανικής. Πρόκειται για το μοναδικό ενδημικό είδος φοίνικα που 

απαντάται στην Ελλάδα από την αρχαιότητα. Σήμερα, συναντάται σε 

συγκεκριμένες περιοχές στην Κρήτη. Μπορεί να φτάσει τα 15 μ. ύψος και 

αποτελείται συνήθως από πολλούς λεπτούς κορμούς. 

 

 



 
 

Χαμαίρωπας 

 

Ο χαμαίρωπας είναι χαμηλό φοινικοειδές και χαρακτηρίζεται από αργή 

ανάπτυξη. Μπορεί να φτάσει τα τέσσερα μέτρα ύψος, και τα τρία μέτρα 

διάμετρο. Διαθέτει πράσινα φύλλα με αγκαθωτούς μίσχους, χωρίς τρίχες. 

Ανθίζει στα μέσα της άνοιξης μέχρι τα μέσα καλοκαιριού με πολυάριθμα άνθη, 

χρώματος πορτοκαλί. Τα άνθη αυτά δίνουν μικρούς καρπούς, οι οποίοι, όταν 

ωριμάσουν, αποκτούν ένα σκούρο καφέ ή μαύρο χρώμα αλλά δεν τρώγονται. 

Ευδοκιμεί σε ελαφριά και ξηρά εδάφη και προτιμά θέσεις με ηλιοφάνεια. Δεν 

έχει αντοχή στο ψύχος και απαιτεί προστασία από τους δυνατούς παγετούς. 

Θεωρείται είδος κατάλληλο για παραθαλάσσιες περιοχές. 



 

 
 

Ουασιγκτόνια 

 

Η Ουασιγκτόνια είναι μεγάλο φοινικοειδές δέντρο ταχείας ανάπτυξης. Φτάνει 

σε μέγιστο ύψος τα τριάντα μέτρα και διάμετρο τα εννέα μέτρα. Έχει πράσινα 

παλαμοειδή φύλλα με αγκαθωτά στελέχη, ενώ ο κορμός του δεν έχει τρίχες. 

Ανθίζει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με πολυάριθμα λευκά-κρεμ έως 

υποκίτρινα άνθη. Αναπτύσσεται καλύτερα σε ξηρά, ελαφριά και αμμώδη 

εδάφη, σε θέσεις με αρκετή ηλιοφάνεια. Ο καρπός του τρώγεται. Δεν αντέχει 

σε δυνατούς παγετούς και είναι κατάλληλο για παράκτιες περιοχές. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Το ήξερες; 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ο φοίνικας και πιο 
συγκεκριμένα η 

χουρμαδιά 
εμφανίζεται και 

καλλιεργείται από το 
6000 π.Χ. από τη 

Μεσοποταμία μέχρι 
και την προϊστορική 

Αίγυπτο. 

Σύμφωνα με την 
ελληνική μυθολογία, 

ο Απόλλωνας 
γεννήθηκε από τη 
Λητώ κάτω από 
έναν φοίνικα στη 

Δήλο, ενώ η Άρτεμις 
βρισκόταν στην 

Αυλίδα σ’ ένα δάσος 
από φοίνικες.  

Οι Μυκηναίοι 
κατέβαζαν τα πλοία 
τους στη θάλασσα 

με τη βοήθεια 
κορμών φοίνικα. 

Ο Φοίνικας στην 
αρχαία Ελλάδα ήταν 
σύμβολο τόσο του 
αθλητισμού και της 

δόξας που 
αποκτούν οι νικητές 
στους αγώνες, όσο 
και της ενότητας. 



 

 

 

Χρωματίστε τις παρακάτω εικόνες 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
  



 
 


