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Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 
κυκλοφόρησε ένα βιβλίο – οδηγό για τη σπάνια και ενδημική χλωρίδα της Οίτης. Η έκδοση 
χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατόπιν αιτήματος του Φορέα Δι-
αχείρισης της Οίτης. Η έκδοση έχει τη μορφή ταξιδιωτικού οδηγού σε διαστάσεις 12,5 x 21 
εκατοστά, ώστε να είναι εύχρηστη στον αναγνώστη και τον περιηγητή. Αποτελείται από 300 
περίπου σελίδες και χωρίζεται σε δύο μέρη. 
Το πρώτο αφιερώνεται στα φυσικά χαρακτηριστικά της Οίτης και περιγράφει τα γεωλογικά, 
εδαφολογικά και κλιματικά της χαρακτηριστικά καθώς και τις κυριαρχούσες μορφές βλάστη-
σης. Εντοπίζει τα κυρίαρχα προβλήματα, που δημιουργούνται από τις ανθρώπινες δραστη-
ριότητες και προτείνει κάποιες γενικές αρχές και μέτρα για την πληρέστερη προστασία της 
περιοχής, ώστε να διατηρήσει στο διηνεκές τα φυσικά της χαρακτηριστικά. Τέλος, περιγράφει 
τις βασικές οδικές διαδρομές με τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της βλάστησης και της 
χλωρίδας που θα συναντήσει ο επισκέπτης που τις ακολουθεί. Συνοδεύεται βέβαια, και από το 
απαραίτητο χαρτογραφικό και φωτογραφικό υλικό για την καλύτερη εποπτεία και πρόσβαση. 
Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στα 204 σπουδαιότερα φυτικά είδη της Οίτης 
εκ του συνόλου των 1.300 περίπου ειδών που φιλοξενεί. Για κάθε είδος παρατίθεται με 
αλφαβητική σειρά το επιστημονικό όνομα με λατινικούς χαρακτήρες και η οικογένεια στην 
οποία ανήκει. Στη συνέχεια παρατίθεται η φωτογραφία του φυτού στο φυσικό του χώρο και 
ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του. Περιγράφεται επίσης, ο βιότοπος του κάθε είδους 
και το υψομετρικό εύρος ανάπτυξής του καθώς και η περίοδος ανθοφορίας του. Αναφέρονται 
στοιχεία της κατάστασης του πληθυσμού του στην περιοχή και ο βαθμός απειλής, εφόσον έχει 
ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς προστασίας από τους επίσημους διεθνείς και εθνικούς καταλόγους. Τέλος, αναφέρονται οι 
γεωγραφικές περιοχές εξάπλωσης στον ελλαδικό χώρο και οι υπόλοιπες περιοχές εξάπλωσης, εφόσον δεν είναι αποκλει-
στικά ενδημικό της χώρας.
Πέραν των συγγραφέων στην έκδοσή του συνεργάστηκαν οι συνάδελφοι: Νίκος Προύτσος, Δρ Γεωπόνος, Γιώργος Μά-
ντακας Δασολόγος, Αθηνά Βουλγαροπούλου Γεωπόνος, Αιμιλία Λάχλου Γεωπόνος.
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Δυο λεπίδες χλόης: Το αγροτικό θαύμα
Παντελής Ζωιόπουλος

Η Ελλάδα το 1922 έβγαινε από τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ακολούθησε μια 
δεκαετή περίοδο συνεχούς πολέμου. Αυτή η φτωχή χώρα των 5,5 εκατομμυρίων κα-
τοίκων, με κυρίαρχο πρόβλημα τη σιτάρκεια, έπρεπε να θρέψει κι άλλους, 1,3 εκατομ-
μύρια πρόσφυγες, που θα μοιράζονταν τη λίγη καλλιεργήσιμη γη με τους αυτόχθονες 
γεωργούς. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί χειρότερο συνδυασμό αντίξοων 
συνθηκών για την Ελλάδα από εκείνες του 1922. Και ήταν μέσα σ’ αυτό το τραγικό 
σκηνικό που, σαν μια έκφραση της αντίφασης που χαρακτηρίζει τη φυλή μας, γεννήθηκε 
αυτό που απεκάλεσαν «το αγροτικό θαύμα του Μεσοπολέμου», με τον τριπλασιασμό 
της σιτοπαραγωγής, το έπος της αποκατάστασης των προσφύγων και ακτημόνων και 
όχι μόνον. Το βιβλίο αποτίει φόρο τιμής σε εκείνους που μόχθησαν γι’αυτά.Το βιβλίο 
αποτελεί χρήσιμο εγχειρίδιο για φοιτητές των Γεωτεχνικών Σχολών αλλά και γενικώς 
γεωτεχνικούς επιστήμονες που θέλουν να γνωρίζουν τη γεωργική μας ιστορία. Έναν 
ύμνο για την ιστορία της γεωργικής εκπαίδευσης και έρευνας στη χώρα μας.
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