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Η ιστορία της δημιουργίας της «FLORA FILOPAPPOY -EΝΑ ΤΑΞΙΔΙ -ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ» του Νίκου

Παπαδόπουλου και της έκθεσής της στο ΜΙΕΤ ξεκινά από την στιγμή που ο Ν. Παπαδόπουλος αποφασίζει να περιηγηθεί καθημερινά
στον λόφο Φιλοπάππου μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Ίβο.
Με τον καιρό ο καθημερινός αυτός περίπατος μετατρέπεται για τον καλλιτέχνη σε ένα προσωπικό ταξίδι αναζήτησης και έρευνας. 
Γίνεται ένας αρχαιολόγος-βοτανολόγος, εντοπίζει τα φυτά και προσπαθεί να καταγράψει το πώς έφτασαν εκεί μέσα από ένα μακρύ
ταξίδι. Σύμφωνα με τα λόγια του: «τον Νοέμβριο του 2010, οι καθημερινές βόλτες με τον σκύλο μου στον λόφο στάθηκαν
η αφορμή για να ξεκινήσω μια έρευνα ως προς τον περιβάλλοντα χώρο… Τα σκυλιά σε βάζουν στη διαδικασία να έρθεις ξανά κοντά
στη φύση, δηλαδή να δεις τα πράγματα αληθινά, εξαρχής πάλι�».

Τα όσα ερωτήματα του γεννούν οι περίπατοι αυτοί, τα όσα βιώνει καθημερινά ανάλογα με τον καιρό και τους ανθρώπους που
συναντά, ακόμα και οι στιγμές που έχει σχεδιάσει να περάσει εκεί με τους φίλους του γίνονται ένα βίωμα και ένας ολόκληρος κόσμος
που τον οδηγούν στην έρευνα του παρελθόντος κόσμου και στη δημιουργία ενός καινούργιου και δικού του σύμπαντος.



Όπως λέει ο καλλιτέχνης, στις περιηγήσεις αυτές που κάνει στο λόφο: «η φωτογραφική μηχανή ήταν ο απαραίτητος εξοπλισμός
στις καθημερινές εξορμήσεις. Φωτογράφιζα αδιαλείπτως τους ολάνθιστους κατοίκους του λόφου, προκειμένου να συντάξω ένα
αρχείο χλωρίδας. Καθώς αυτό μεγάλωνε και έπρεπε να το ταχτοποιήσω, απευθύνθηκα σε δύο βοτανολόγους του τμήματος
βιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Με τη βοήθειά τους κάθε φυτό πλέον αποκτούσε ταυτότητα στο άτακτο αρχείο μου και η
όλη διαδικασία άρχισε να γίνεται αποτελεσματικότερη. Έμαθα μαζί τους τον τρόπο να αποξηραίνω τα δείγματα που συνέλεγα
καθώς και το πως φτιάχνεται ένα «επιστημονικό» φυτολόγιο. Έτσι, μαζί με το αρχείο των φωτογραφιών, ταυτόχρονα στηνόταν κι
ένα φυτολόγιο με τα φυτά του λόφου. Μιας και η αναγνώριση των φυτών γίνεται μόνο όταν το φυτό έχει ανθίσει, για την
ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια περιμένοντας την ανθοφορία ορισμένων εξ αυτών.»

Αποξηραμένα φυτά από τον Νίκου Παπαδόπουλου
από τον λόφο Φιλοπάππου, φωτ. Ελένη Μυλωνά



Οι αµέριµνες, στην αρχή, βόλτες στου

Φιλοπάππου δίνουν την ευκαιρία στον Νίκο

Παπαδόπουλο, σύµφωνα µε τα λόγια του, 

να γνωρίσει µια αισθητική απόλαυση, να

έρθει σε επαφή µε χαµένες αλήθειες, να

γίνει ένα µε την φύση και σταδιακά να

διαπιστώσει πως ο κήπος που απολαµβάνει

είναι τεχνητός. 

Αυτό είναι το ερέθισµα για να αρχίσει µια

επιστηµονική έρευνα, να συµβουλευτεί

βιβλία και ειδικούς επιστήµονες και τελικά να

δηµιουργήσει ένα έργο που καταδεικνύει

«τη σχέση µας µε το παρελθόν και την

ιστορία, την εντοπιότητα και τη

µετανάστευση, τη φύση και την καλλιέργεια, 

το τοπικό και το παγκόσµιο», όπως τονίζει

και η Φαίη Ζήκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Φιλοσοφίας και θεωρίας της Τέχνης στην

ΑΣΚΤ.



Το όλο εγχείρημα οδηγεί τον καλλιτέχνη σε μια ιστορική
αναδρομή που φτάνει μέχρι την ανακάλυψη της Αμερικής
από τον Χριστόφορο Κολόμβο, και αυτό επειδή τότε ήρθαν στο
φως νέα είδη φυτών, τα οποία μεταφέρθηκαν με διάφορους
τρόπους στη Ευρώπη και μετέβαλαν αντίστοιχα τη χλωρίδα
της. 
Η εισαγωγή της ξενόφερτης χλωρίδας, η οποία σταδιακά
πρασίνισε τον λόφο, υπήρξε το αποτέλεσμα των ανθρώπινων
παρεμβάσεων στο αττικό τοπίο και ήταν ακριβώς αυτή που του
προσέδωσε την εικόνα ενός τεράστιου, ανοιχτού κήπου μέσα
στη φύση. Όπως λέει ο Ν. Παπαδόπουλος: «προσέγγισα το
όλο θέμα όχι ως κάποιος που γνωρίζει τα φυτά αλλά ως
κάποιος που τα αγαπά. Έτσι, απευθύνθηκα σε βοτανικούς
κήπους αρχικά για την αναγνώριση των δειγμάτων… Στη
συνέχεια, ιστορικά αρχεία όπως εκείνο του ΕΛΙΑ, παλαιότερες
βοτανικές καταγραφές καθώς και η Flora Graeca στάθηκαν
αρωγοί στην έρευνά μου.»

Flora Greca, John Sibthorp, ill. Ferdinand Bauer



Στο σηµείο αυτό να αναφέρουμε πως η Flora Graeca κρύβει μια συναρπαστική ιστορία. Πρόκειται για την ιστορία των
εξερευνητικών περιηγήσεων του John Sibthorp στα τέλη του 18 αιώνα σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, μαζί με έναν
καλλιτέχνη από την Αυστρία τον Ferdinand Bauer, ο οποίος θεωρείται ο καλύτερος ζωγράφος βοτανικών θεμάτων όλων των
εποχών. Ο Sibthorp και η οµάδα του ξεκίνησαν να συλλέγουν το 1787 δείγµατα από την Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια�

πέρασαν από τις Λιβαδειά, Αράχωβα, Χαλκίδα, Σκιάθο, Άγιο Όρος, Ζάκυνθο, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κόρινθο, Κρήτη, Μήλο, Κίµωλο

και άλλα µικρά χωριά και πόλεις... και πραγματοποίησαν την πληρέστερη καταγραφή της ελληνικής χλωρίδας, μέρος του οποίου
αποτυπώθηκε πολύ αργότερα στους 10 τόμους της περίφημης Flora Graeca. 
Ο Sibthorp ήταν καθηγητής Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και από εκείνους που εισήγαγαν μεσογειακά φυτά στη
φυτοκομία της Αγγλίας. Για να εκδοθεί η Flora Graeca χρειάστηκαν να περάσουν σαράντα-τέσσερα χρόνια από το θάνατο του
Sibthorp μια που ο ίδιος πέθανε σε νεαρή ηλικία. Παραμένει αξιομνημόνευτο πως εκείνος είχε την έμπνευση, κατάφερε να
πραγματοποίησε το δύσκολο εγχείρημα να ταξιδέψει σε αντίξοες συνθήκες και να καταγράψει το υλικό και τέλος είχε την πρόνοια
να διαθέσει όλη του την περιουσία για την έκδοσή της και οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκε να πραγματοποιήσουν την επιθυμία
του.

Η έκδοση αυτή συνέβαλε στη διασπορά των μεσογειακών φυτών σε κήπους. Εκδόθηκαν συνολικά 25 αντίτυπα στην πρώτη
έκδοση (1806-1840) και 40 αντίτυπα στη δεύτερη έκδοση, του 19ου αιώνα. Τα πρωτότυπα σχέδια και σημειώσεις φυλάσσονται
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ενώ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος υπάρχει ένα πλήρες αντίτυπο, που βοήθησε τον
Νίκο Παπαδόπουλο στην ερευνά του.

Ο Sibthorp και σχέδια φυτών από τον Bauer



Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στην εργασία του Βauer, ο οποίος κατάφερε να αποδώσει με αυστηρό ρεαλισμό και για επιστημονικούς
λόγους τα χαρακτηριστικά των φυτών, χάρη σε μία μέθοδο που σκέφτηκε. Σκίτσαρε αρχικά και έβαζε αριθμητικές σημειώσεις για
τα χρώματα, σύμφωνα με έναν χρωματικό κώδικα που δημιούργησε.  Ο κώδικας αυτός φαίνεται πως περιείχε 273 
χρώματα. Αυτό του επέτρεπε να μην καθυστερεί όταν βρισκόταν στην ύπαιθρο και ταυτόχρονα να αποδίδει τα χρώματα των
φυτών με εξαιρετική ακρίβεια εκ των υστέρων.

Σχέδιο του Bauer με αριθμούς που αντιστοιχούν σε χρώματα

Δείγμα χρωματικού κώδικα



Έργο του Νίκου Παπαδόπουλου: «Μια βρωμοκαρυδιά προστατευμένη με
πέτρες» με χρωματικό κώδικα και αναφορά στον τρόπο προστασίας των

φυτών βάζοντας γύρω τους πέτρες για προστασία

Σύμφωνα με τα λόγια του Παπαδόπουλου, μετά από
μελέτη που έκανε μαζί με τους ειδικούς επιστήμονες
στα αρχεία της Flora Graeca, παρατήρησαν ότι από
τα πενήντα οκτώ συνολικά φυτά που συνέλεξε και
κατέγραψε ο Sibthorp στην περιοχή της Αττικής
κανένα δεν συλλέχτηκε στον λόφο. 
Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι η φτωχή, από
απόψεως χλωρίδας, εικόνα του βραχότοπου του
Φιλοπάππου δεν παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον για
τον σπουδαίο αυτό βοτανολόγο.
Το ερώτημα του πώς βρέθηκαν όλα τούτα τα φυτά
που αντικρίζουμε στις μέρες μας- μερικά εκ των
οποίων έλκουν την καταγωγή τους από μακρινὲς
ηπείρους- άρχισε να απασχολεί σοβαρά τον
καλλιτέχνη και
να το κοινοποιεί μέσα από το έργο του. Το
συμπέρασμα αυτό τον οδήγησε να ερευνήσει και να
ανατρέξει στις «πρώτες» μεταφορές φυτών στην
Ευρώπη, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά με
την ανακάλυψη της νέας γης.



Ο Παπαδόπουλος τονίζει, σε μια συνέντευξή του, πως
ζούμε την ψευδαίσθηση της αυτοφυούς χλωρίδας του
λεκανοπεδίου της Αττικής ενώ στην πραγματικότητα
βιώνουμε την εμπειρία ενός κατασκευασμένου κήπου.

Σε ένα από τα έργα του αναπαριστά τον λόφο
Φιλοπάππου την Άνοιξη του 1787 όπως ήταν χωρίς φυτά.

Ο καλλιτέχνης επισημαίνει ότι για να καταλάβει κανείς πώς
ήταν το «αυθεντικό» τοπίο θα πρέπει να αναλογιστεί το
γυμνό τοπίο που συναντά κανείς προς την Ανάβυσσο, και
το Σούνιο εκτός από τις περιοχές δίπλα στα ποτάμια
Ιλισσό, Κηφισσό, Ηριδανό που είχαν πράσινο. Για την
ιστορία αναφέρει πως ο λόφος του Αρδηττού και του
Στρέφη φυτεύτηκαν. 



Ο Παπαδόπουλος υπενθυμίζει πως οι μεταφορές
φυτών προς την Ευρώπη ξεκινάνε από τον
Κολόμβο. 
Η φραγκοσυκιά, ο ευκάλυπτος, η αγαύη, η γιούκα
ήρθαν στην Ευρώπη με τα καράβια των
αποστολών του Κολόμβου. Οι Ευρωπαίοι τότε
άρχισαν να θεμελιώνουν την αντίληψη για μια
ανασυγκρότηση της Εδέμ. Πάνω σ’ αυτή τη θέση
αρθρώνεται η ιδέα των βοτανικών κήπων και είναι
ενδεικτική η σημείωση της ιστορικού Μαριάνε
Κλέμουν, η οποία αναφέρει πως «στους
βοτανικούς κήπους ο Κόσμος συρρικνώθηκε».
Πρώτη «Εδέμ», αποτελεί ο βοτανικός κήπος στην
Πίζα της Ιταλίας το 1544, περίπου πενήντα χρόνια
μετά την ανακάλυψη της Νέας Γης, και σε ένα από
τα σχέδιά του ο Παπαδόπουλος από το «βιβλίο του
καλλιτέχνη» κάνει ιδιαίτερη μνεία σε αυτόν. 



Μπορεί η ανακάλυψη της νέας γης και τα
επιτεύγματα του Κολόμβου να άλλαξαν για πάντα
την χλωρίδα της Ευρώπης αλλά η μεταφορά των
φυτών που έπρεπε να διασχίσουν τους ωκεανούς
και οι αντίξοες συνθήκες των ταξιδιών επέτρεπαν
μόνο στα ανθεκτικά φυτά να φτάνουν στον
προορισμό τους. 

Το σχέδιο του Ν. Παπαδόπουλου στα αριστερά, είναι
μια υπενθύμιση στο κοινό σε σχέση με την τρίτη
εκστρατεία του Χριστόφορου Κολόμβου στην
Αμερική, το 1498.



Αρχικά τα πλοία σταματούσαν σε ενδιάμεσα νησιά, τα φυτά φυτεύονταν εκεί για να μπορέσουν να εγκλιματιστούν και να συνεχίσουν
με ασφάλεια το ταξίδι τους μέχρι τον τελικό προορισμό τους.
Ο Παπαδόπουλος απεικονίζει συμβολικά «το νησί» που βρίσκονταν καταμεσής των ωκεανών και που το χρησιμοποιούσαν ως
σταθμό εγκλιματισμού.



Παρόλες τις προσπάθειες για να φτάσουν σε καλή κατάσταση τα φυτά σε νέες χώρες, ο ασφαλέστερος τρόπος για αιώνες παρέμενε η
μεταφορά του σπόρου και όχι τα «ζωντανά φυτά».

Μέχρι τη στιγμή που ο λονδρέζος γιατρός και εντομολόγος Nathaniel Ward επινόησε μια προθήκη που αργότερα πήρε το όνομά του
και έμεινε γνωστή ως Wardian Case. Η γυάλινη αυτή προθήκη σαν μικρογραφία θερμοκηπίου επέτρεψε στα φυτά να αναπτύσσονται
με ασφάλεια μέσα της. Η προθήκη αυτή θεωρητικά συμβολίζει την βλάστηση του κήπου της Εδέμ που δημιουργήθηκε χωρίς τη βροχή
ή την ανθρώπινη επέμβαση. Στο εσωτερικό της Wardian Case τα φυτά μπορούσαν να αναπτυχθούν κυρίως χάρη στην ανακύκλωση
των υδρατμών.

Και σε αυτή την τόσο σημαντική δημιουργία του Ward, ο Παπαδόπουλος αναφέρεται με το έργο του.

Wardian Case, Νίκος Παπαδόπουλος Wardian Case, από την Kew’s Economic Botany Collection



Είναι ενδιαφέρον πως ο ίδιος ο Ward περιγράφει το
εύρημά του ως μικρογραφία της Εδέμ και λέει
χαρακτηριστικά πως «μήτε σύννεφο, ούτε όργωμα
χρειάζεται για να συνεχίσει να ζει το φυτό μέσα στην
προθήκη που είχε φτιάξει» παραλληλίζοντας πως
«εκεί μέσα το φυτό μεγαλώνει σε ένα
προστατευμένο χώρο, σαν έχει την ψυχή ενός
παιδιού που αναπτύσσεται χωρίς βία και
ενοχλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον.»

Wardian Case,περί 1800 



Η Wardian Case θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην
παγκόσμια έκρηξη ανταλλαγής φυτών.



Στη συνέχεια ο Νίκος Παπαδόπουλος έρχεται σε επαφή με τους αρχαιολόγους του λόφου, οι οποίοι τον πληροφορούν ότι μέχρι τον
19ο αιώνα ο λόφος ήταν γυμνός από βλάστηση, και μάλιστα, λόγω της εικόνας που παρουσίαζε, είχε κερδίσει την προσωνυμία «Πόλη
των Βράχων». Ενημερώνεται πως περίπου το 30% των σημερινών φυτών είναι άποικοι όχι μόνο στον λόφο αλλά και στη μεσογειακή
λεκάνη, προερχόμενοι από μακρινά μήκη και πλάτη του πλανήτη. Όταν το έμαθε αυτό ο καλλιτέχνης ένιωσε πως βρισκόταν στο
ξεκίνημα μιας «αρχαιολογικής ανασκαφής», οδηγούμενος όχι από την αξίνα αλλά από τα ταξίδια των φυτών.

Η Ακρόπολη από τους πρόποδες του λόφου του
Φιλοπάππου: φωτ. Pascal Sébah 1874

ΑΚΡΟΠΟΛΗ από ΠΝΥΚΑ 1869 
( φωτ. William James Stillman)



Δημήτριος
Κωνσταντίνου

1858

Στο σημείο αυτό αξίζει να ανατρέξουμε σε κάποια ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τον λόφο. Αυτό που ονομάζουμε σήμερα λόφο
Φιλοπάππου είναι ουσιαστικά το σύμπλεγμα τριών λόφων: των Μουσών ή Μουσείο – που όπως μας πληροφορεί ο Παυσανίας, 
πήρε το όνομα του από το ηρώο του μυθικού ποιητή Μουσαίου, ο οποίος έζησε, δίδαξε και τάφηκε σε αυτόν – του λόφου της
Πνύκας και του λόφου των Νυμφών. 
Στον λόφο του Μουσείου ανεγέρθηκε το μνημείο του ευεργέτη των Αθηνών, εγγονού του τελευταίου βασιλιά της Κομμαγηνής της
Άνω Συρίας, Γάιου Ιούλιου Αντίοχου Φιλόπαππου, ο οποίος εξορίστηκε το 72 μ.Χ από τον Βεσπασιανό και εγκαταστάθηκε στην
Αθήνα. Ο Φιλόπαππος έζησε ως αθηναίος πολίτης,  ήταν ευεργέτης της πόλης των Αθηνών και ως αντάλλαγμα του δόθηκε το
προνόμιο να χτίσει το ταφικό του μνημείο στην εξέχουσα αυτή θέση. 
Το μνημείο του Φιλοπάππου ανεγέρθη το 114-116μ.Χ. προς τιμή του στον, μέχρι τότε, ονομαζόμενο λόφο των Μουσών, 
απέναντι από την Ακρόπολη, και κατασκευάστηκε από πεντελικό μάρμαρο. Έκτοτε το μαρμάρινο μνημείο και το όνομά του
κυριάρχησαν στον λόφο. Από τα χρόνια της Φραγκοκρατίας κι έπειτα ὁ λόφος απέκτησε επιπλέον το τοπωνύμιο Σέγγιο, που
σήμαινε βίγλα ή κάθισμα.



Ο λόφος των Νυμφών (όπου βρίσκεται το Αστεροσκοπείο χτίστηκε το 1842-1846 από τον Θεόφιλο Χάνσεν με χρηματοδότηση
από τους Γιώργο και Σίμονα Σίνα. Σε αυτή την περιοχή των Δυτικών Λόφων κυριαρχούσε η λατρεία του Διός ως πατέρα των
θεών και των ανθρώπων και ως προστάτη του πολιτεύματος που λατρευόταν στην Εκκλησία του Δήμου. Η λατρεία του Διός
σχετίζεται και με τα ιερά των συγγενικών θεοτήτων, που είναι οι Νύμφες, που τον ανέθρεψαν και προστάτευαν την γονιμότητα
της γης και τους νέους, και οι Μούσες, που υμνούσαν τον Δία. Ως συνέχεια των αρχαίων λατρειών θεωρείται και η ανέγερση του
ναού της Αγίας Μαρίνας στους Βυζαντινούς χρόνους, όπου αργότερα ανοικοδομήθηκε η νεώτερη εκκλησία με αρχικά σχέδια του
Τσίλλερ τα οποία τροποποιήθηκαν δραματικά στη συνέχεια.



Στο λόφο των Μουσών συναντά κανείς μια κατασκευή λαξεμένη που θεωρούνται είτε «αρχαία λουτρά» είτε το «Δεσμωτήριο του
Σωκράτη». Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου κρύφτηκαν εκεί τα αγάλματα του τότε Μουσείου της Ακροπόλεως και
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, έχοντας καλυφθεί η είσοδος από συμπαγή τοίχο. 



Οι πρώτες προσπάθειες για πράσινο στην Αθήνα
ξεκινούν από την βασίλισσα Αμαλία, η οποία το 1838 

έφερε 500 περίπου φυτά για την δημιουργία του
πρώτου βοτανικού κήπου στην Ελλάδα και έτσι
άρχισαν οι κάτοικοι να εξοικειώνονται με το πράσινο. 

Τα φυτά που ήήρθαν τότε δεν θα μπορούσαν ποτέ να
φτάσουν χωρίς την Wardian Case. Στη μνήμη αυτού
του πρώτου κήπου, καθώς και στη μνήμη του
αγαπημένου του σκύλου, ο Ν. Παπαδοπουλος
αφιερώνει ένα από τα σχέδιά του στο βιβλίο για τη
Flora Filopappou.



Την προσπάθεια για περισσότερο πράσινο στην Αττική συνεχίζει ο Χαρίλαος Τρικούπης με τη συνδρομή του Παύλου Καλλιγά, οι
οποίοι προσπαθούν να χαράξουν μια σοβαρή δασονομική πολιτική. Στη συνέχεια η πριγκίπισσα Σοφία, λόγω και του φιλοδασικού της
χαρακτήρα, οργανώνει ολόκληρη εκστρατεία για την φύτευση του λόφου, στην οποία παίρνουν μέρος πάνω από πενήντα χιλιάδες
Αθηναίοι. Αξίζει κανείς να διαβάσει τις περιγραφές των εφημερίδων της εποχής για την «Εορτή Πρασίνου» που οργάνωσε το 1900 

η πριγκίπισσα Σοφία:

«Ἀπὸ τῆς πρωίας σχεδὸν ἡ περὶ τὴν Ἀκρόπολιν λεωφόρος ἤρχισε νὰ καταλαμβάνεται ἀπὸ κόσμον ἐξερχόμενον
σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις, ἵνα παραστῇ εἰς τὴν ὡραίαν ἀληθῶς καὶ ποιητικωτάτην ἑορτὴν φυτεύσεως τοῦ πρώτου δένδρου
διὰ τὴν ἀναδάσωσιν τῆς χώρας»

Φυτεύσεις στο Λόφο του Αστεροσκοπείου από τη
δασική υπηρεσία, με συμμετοχή πολιτών

(φωτ. από το διαδίκτυο) 



Για την φύτευση των λόφων τα νεώτερα χρόνια οι προσπάθειες ξεκινούν από τον Κλεάνθη και τον Τσίλλερ με επιστολές και σχέδια
που στέλνουν στον Βασιλιά, την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές.

Εκείνοι όμως που τελικά τις πραγματοποιούν είναι οι δασολόγοι, Παναγής Βαλσαμάκης και Κωνσταντίνος Σάμιος, οι οποίοι είχαν
ξεκινήσει τις αναδασώσεις στην Αθήνα (επεκτείνοντάς τες κατόπιν και σε άλλες περιοχές της χώρας), αντιμετωπίζοντας αφάνταστες
δυσκολίες τόσο από το κράτος όσο και από ιδιώτες, οι οποίοι διεκδικούσαν τις περιοχές και έκαιγαν με κάθε ευκαιρία τα δέντρα που
φυτεύονταν για να χρησιμοποιήσουν τα μέρη αυτά σαν βοσκοτόπια.

Φωτ. από το διαδίκτυο.
Βόσκηση γύρω από την Ακρόπολη το 1903 

(φωτ. Frédéric Boissonnas)



Ο λόφος του Φιλοπάππου στις μέρες μαςΟ λόφος του Φιλοπάππου το έτος 1892

Ο Νίκος Παπαδόπουλος αρχίζει μια πολύχρονη έρευνα, και επιχειρεί μια προσωπική εικαστική καταγραφή της χλωρίδας
του Λόφου του Φιλοπάππου. Με αφορμή δε την μεταμόρφωση του τοπίου, από ξηρό (Πόλη των Βράχων) σε πράσινο, με τη
φύτευση εισαγόμενων φυτών, ο καλλιτέχνης θέτει μια σειρά από προβληματισμούς σε θέματα εντοπιότητας, αυτοχθονίας και
παγκοσμιοποίησης. Όπως μας επισημαίνει, ο λόφος των Μουσών του Φιλοπάππου αποτελεί μια κατασκευή, ένα παλίμψηστο
επεμβάσεων και παρεμβάσεων στην προοπτική δημιουργίας μιας ουτοπίας εντὸς ορίων, ενός τρόπον τινά «παραδείσου».



Ο Παπαδόπουλος, με αφορμή το ιστορικό και
επιστημονικό υλικό και τις ιστορίες που ανακαλύπτει
για τον λόφο του Φιλοπάππου, δημιουργεί αρχικά ένα
«βιβλίο καλλιτέχνη» (artist’s book) για να
εικονογραφήσει τη βιβλιογραφική εργαλειοθήκη που
χρησιμοποίησε. Στη συνέχεια αναπτύσσει επιτοίχιες
και τρισδιάστατες ανασυνθέσεις αυτού του υλικού,
τις οποίες παρουσιάζει μαζί με το βιβλίο στην έκθεση
στο ΜΙΕΤ. 
Οι συνθέσεις αυτές συγκροτούν μια ποιητική
αναπαράσταση της διαχρονικής παγκόσμιας
πολιτικής του ανθρώπου απέναντι στη χλωρίδα, τον
μετασχηματισμό ενός τοπόσημου της Αθήνας
και πολλές προσωπικές ιστορίες του δημιουργού. 



Η πρώτη ουσιαστική επαφή που έχει με τον λόφο
συντελείται την εποχή που μένει στο χώρο με σκηνές,

ως μέλος μια καλλιτεχνικής ομάδας για να
δημιουργήσουν μια έκθεση in situ. 
Εκεί, χρόνια αργότερα, θα συνειδητοποιήσει πως το
τοπίο από βραχώδες μετατράπηκε σε καταπράσινο
από ατομικές πρωτοβουλίες. Εκεί θα αντικρίσει
στιγμιότυπα που αργότερα θα τον εμπνεύσουν στο
έργο του, όπως η εικόνα ηλικιωμένου ανθρώπου που
κουβαλούσε νερό σε πλαστικά μπουκάλια μέσα στο
καλοκαίρι για να ποτίσει τα φυτά που εκείνος είχε
φυτέψει.



Η ζωτική σημασία που απέκτησε ο ιδιότυπος κήπος
του λόφου για τους ανθρώπους που ζουν κοντά του
αλλά και για την Αθήνα, που διαρκώς μεγαλώνει
γύρω του, αποδεικνύεται από τη μέριμνα αρχικά των
περιοίκων, οι οποίοι φύτευαν και περιποιούνταν τα
φυτά, και αργότερα της πολιτείας, η οποία
πρόσθεσε σε αυτόν την απαραίτητη μόνιμη
υποδομή. 
Και σε αυτό το γεγονός αναφέρεται ο
Παπαδόπουλος στο βιβλίο του.



Όσο για την πρακτική των περιοίκων να τοποθετούν πέτρες γύρω από τα μικρά δενδρύλλια για να τα προστατέψουν έγινε η
αφορμή να εμπνευστεί τα χάρτινα lego που συναντάμε στην έκθεση του έργου του για τον λόφο του Φιλοπάππου. Για να γίνει
πιο κατανοητή η ιδέα αυτή, θα πρέπει να αναφερθεί πως ο καλλιτέχνης είχε στο μυαλό του την εικόνα του πατέρα του να
τοποθετεί τούβλα με συγκεκριμένο τρόπο γύρω από τα δέντρα και πως αναζητώντας στον διαδικτυακό τόπο google την εικόνα
ενός τούβλου, εμφανίστηκε η εικόνα ενός lego.



Ο Παπαδόπουλος, για το «βιβλίο του καλλιτέχνη», δημιουργεί μέχρι και τη δική του γραμματοσειρά. 



Ένας μοναχικός άνθρωπος κάθεται σε ένα βράχο
στον λόφο Φιλοπάππου και ατενίζει

Τον Νίκο Παπαδόπουλο απασχολεί ιδιαίτερα η βία του
ανθρώπου απέναντι στη φύση και το πόσο ο
άνθρωπος θεωρεί ότι είναι κυρίαρχος. Τονίζει δε, πως
δεν πρέπει να ξεχνάμε πως και οι άνθρωποι, φύση
είναι και αποτελούνται από τα ίδια σωματίδια απλά σε
διαφορετική σύνθεση.

Ο ίδιος αγαπά τον στοχασμό. Τον αναζητεί στις
εξορμήσεις του στον λόφο αλλά και στη δουλειά του. 
Επιθυμεί άλλωστε να δει ο θεατής τη διαδικασία της
ζωγραφικής και πως χτίζεται το σχέδιο και για αυτό
αφήνει κενά.
Ζωγραφίζει με κουκκίδες για να έχει χρόνο να σκεφτεί, 
να γεμίσει και να αδειάσει το μυαλό του, να δει τον
εαυτό του και να βρει λύσεις για τη ζωή του. Μέσα
από αυτή την διαδικασία ηρεμεί και αισθάνεται
αληθινός απέναντι στον εαυτό του βρίσκοντας την
ηρεμία. Τόσο στο «βιβλίο καλλιτέχνη» όσο και στα
επιτοίχια σχέδια ο καλλιτέχνης, με εργαλείο το πενάκι
ή το μολύβι, δημιουργεί λεπτομερείς απεικονίσεις
τελεία προς τελεία, δίνοντας την αίσθηση ενός
σύγχρονου πουαντιγισμού. Η τελεία του
Παπαδόπουλου μιμείται τον κόκκο του φωτογραφικού
φιλμ, το ψηφιακό πίξελ ή την ακίδα του εκτυπωτή, 
αντιπαραθέτοντας στις μηχανικές διαδικασίες τη
λειτουργία του ίδιου του χεριού του —μια επίμονη
χειρωναξία που παραπέμπει στη διαδικασία του
διαλογισμού. 



Ο Νίκος Παπαδόπουλος μέσα από το έργο του
κάνει σαφή αναφορά και στην αρχιτεκτονική
παρέμβασή του Δημήτρη Πικιώνη στον λόφο
του Φιλοπάππου. Λέει χαρακτηριστικά:
«Τα μονοπάτια του Φιλοπάππου είναι σαν
κεντήματα από πέτρα που φέρουν την ψυχή
του Δημήτρη Πικιώνη. Κάθε σκαλοπάτι και
άλλη ιστορία»

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Πικιώνης
εργάστηκε από το 1954-1957 με ιδιαίτερη
αγάπη για τη διαμόρφωση των λιθόστρωτων
δρόμων, των μονοπατιών, των φυτεύσεων, 
όπως και για την οικοδόμηση του ναού του
Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη και του
αναπαυτηρίου.
Χάρη στο έργο του Πικιώνη, σε μια έκταση 85 
στρεμμάτων, η φύση είναι παρούσα με μια
συνεχή συνδιαλλαγή με την Ιστορία, τη μνήμη
και τον πολιτισμό.



Ο Πικιώνης κατάφερε να δημιουργήσει ένα αδιαίρετο σύνολο από αρχαία μνημεία, κτίσματα, βράχους και θάμνους που
αφηγούνται με ένα μοναδικό τρόπο την ιστορία της Αττικής Γης. Με ιδιαίτερη φροντίδα επιμελήθηκε ο ίδιος τις φυτεύσεις, ενώ τα
υλικά της κατασκευής του έργου προέρχονται από τις μαζικές κατεδαφίσεις νεοκλασικών κτιρίων, από αρχαία πήλινα, μάρμαρα
ή πέτρινα ευρήματα, χωρίς ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία που βρέθηκαν στην περιοχή.

Στο συγκεκριμένο σχέδιο βλέπουμε
μια αρχιτεκτονική φαντασία με την

Πύλη του Βράχου
και το πλακόστρωτο

του Δημήτρη Πικιώνη, 
όπου οι ψηφίδες γίνονται δάπεδο



Στο σημείο αυτό αξίζει να εμβαθύνουμε και να
αναλογιστούμε την έννοια του «κήπου». Ο κήπος δεν
αποτελεί ένα φυσικό τοπίο αλλά ένα ανθρώπινο
δημιούργημα. Ένα δημιούργημα το οποίο, σύμφωνα
με τη Φαίη Ζήκα, είναι «μια προσπάθεια οικείωσης
της φύσης από τον άνθρωπο [...] και συνιστά έναν
μικρόκοσμο άσκησης της τέχνης του βίου και
κατάκτησης του ‘εὐ ζῆν’.»
Ο κήπος αποτελεί μια πανάρχαια επινόηση του
ανθρώπου, που ανέκαθεν αποσκοπούσε τόσο στην
αισθητική απόλαυση όσο και στη συμβολική
λειτουργία του ως χώρου περίκλειστου, ασφαλούς και
τρόπον τινά ιερού. Στην καλλιέργειά του βρέθηκαν
αναλογίες με την καλλιέργεια του πνεύματος, ενώ
παράλληλα αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός
σχετικά με τον σεβασμό που οφείλει ο άνθρωπος
όταν επιχειρεί να εξημερώσει τη φύση. Ο κήπος, 
πέραν από τις πολλαπλές σημάνσεις του, ως
προστατευμένο και οικείο περιβάλλον, ειδικά στο
πλαίσιο μιας αστικής μεγαλούπολης, μπορεί να
μεταμορφωθεί είτε σε έναν επίγειο παράδεισο γεμάτο
από ευτυχισμένες στιγμές
και αναμνήσεις, είτε σε ένα μοναχικό πεδίο
εσωτερικής διεργασίας και αναζήτησης.



Πάνω στην έννοια του κήπου αντανακλάται η έννοια
του χρόνου, σε ό,τι αφορά τον κύκλο της ζωής, αλλά και
στις διαφορετικές πολιτισμικές φορτίσεις που ενέχει
διαχρονικά.



Για τον Παπαδόπουλο ο Λόφος του Φιλοπάππου
είναι ο δικός του κήπος, ένας μικρόκοσμος από
προσωπικές αφηγήσεις και αναμνήσεις
(απαθανατίζει ακόμα και το πικ νικ που οργανώνει
με τους φίλους του), όπως είναι και για πολλούς
άλλους που με αγάπη και αφοσίωση τον βιώνουν
στην καθημερινότητά τους.



Στη δική του Flora, οικεία στιγμιότυπα από τη
σημερινή εικόνα του λόφου μπλέκονται με τις
ιστορικές πηγές, ενώ οι σύγχρονοι Αθηναίοι
περιπατητές που απολαμβάνουν το λόφο
θυμίζουν τους περιηγητές των προηγούμενων
αιώνων.



Με τον καιρό ο λόφος του Φιλοπάππου θα γίνει για τον Νίκο Παπαδόπουλο ένα δεύτερο σπίτι του. Εκεί θα γιορτάσει με τους
φίλους του ακόμα και τα γενέθλιά του το 2013. Οι αναμνήσεις αυτές θα αποδοθούν στα σχέδιά του και στη δημιουργία ενός
χωμάτινου τραπεζομάντιλου.



Η έκθεση τελειώνει με μια εγκατάσταση με το
ίδιο το χώμα του λόφου, έτσι όπως είναι
«στρωμένο» σε μια μεγάλη επιβλητική τάβλα, 
«όχι χαμηλά στη γη αλλά ψηλά» όπως τονίζει ο
Νίκος Παπαδόπουλος, προσθέτοντας:

«Είναι εκεί που όλοι καταλήγουμε...- ή εκεί που
αρχίζουμε. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί να φυτευτεί. 
Όμως ναι, είναι αμφιλεγόμενο. Μπορεί να έχει
περίπου το σχήμα της κορυφογραμμής του
Φιλοπάππου αλλά και το σχήμα ενός
ανθρώπου θαμμένου. Εγώ έθαψα τον σκύλο
μου στο λόφο πριν λίγους μήνες.... Η έκθεση
στήθηκε όπως τη βίωσα».



Κλείνοντας αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το έργο και τη
σκέψη του Νίκου Παπαδόπουλου για την «Flora Filopappou» θα
αναφερθούμε στους προβληματισμούς της Φαίη Ζήκα.
Μας θυμίζει πως ο Βολταίρος τελείωσε ένα από τα πιο σημαντικά
του έργα τον Candide, με τη φράση «και τώρα πρέπει να
καλλιεργήσουμε τον κήπο μας». Στο έργο αυτό, ο ήρωας αφού
περιδιαβαίνει τον τότε γνωστό κόσμο από την Ευρώπη ως την
Αμερική και μετά από μια σειρά από τερατώδεις περιπέτειες
αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθεί με τον κήπο του. Ίσως
με αυτόν τον τρόπο, λέει η Ζήκα, ο Βολταίρος μας αναγκάζει να
επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα παγοσμιοποιημένο και επικίνδυνο
τοπίο ή στην επιστροφή σε ένα τοπικό και προστατευμένο
περιβάλλον, τον επίγειο παράδεισο που υπόσχεται η δημιουργία
ενός κήπου.
Η Φαίη Ζήκα όμως πιστεύει πως ο κήπος μας δίνει την ευκαιρία
να σκεφτούμε και τα δύο μαζί: τα όσα μας συνδέουν με τον
ευρύτερο κόσμο μέσα από την καλλιέργεια ενός μικρόκοσμου.

Ίσως και ο Νίκος Παπαδόπουλος να αποσκοπούσε σε κάτι
παρόμοιο μέσα από την ερευνητική και εικαστική του εργασία για
να φωτίσει το ερώτημα του πώς φτάσαμε από το άνυδρο και
βραχώδες τοπίο του λόφου του Φιλοπάππου στα καταπράσινα
μονοπάτια του. Σίγουρα μέσα από την προσωπική του διαδρομή
και δημιουργία έθεσε προβληματισμούς σχετικά με την
εντοπιότητα, τη μετακίνηση και την παγκοσμιοποίηση όχι μόνο
στον κόσμο των φυτών αλλά και των ίδιων των ανθρώπων. 

Ο Νίκος Παπαδόπουλος
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