Τα Φυτά της Ολυμπίας
Η έκδοση αποτελεί μία από τις επιδεικτικές δράσεις του ερευνητικού προγράμματος ForAgroTour: «Μεθοδολογία για αγροδασική και αγροτουριστική ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων» (www.fria.
gr/foragrotour) με ΚΥΠΕ 3310/88, το οποίο υλοποιήθηκε
κατά το έτος 2015 στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση Σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ), με κωδικό
ΟΠΣ 453350, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στον θεματικό άξονα προτεραιότητας
2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων». Το έργο
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και υλοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων –Ινστιτούτο Μεσογειακών
Δασικών Οικοσυστημάτων (Υπεύθυνος υλοποίησης: Δρ Ν. Προύτσος και Υπεύθυνη παρακολούθησης: Δρ Κ. Τσαγκάρη).
Η έκδοση, της οποίας το συντονισμό και την επιμέλεια είχε ο Δρ Νικόλαος Προύτσος, έχει τη μορφή ταξιδιωτικού
οδηγού με διαστάσεις 14,7 x 21,0 εκ., ώστε να είναι εύχρηστη
στον αναγνώστη και στον επισκέπτη του χώρου του Ολυμπιακού Βοτανικού Κήπου στην Αρχαία Ολυμπία. Αποτελείται από
146 σελίδες φέρει ISBN: 978-960-9619-07-3 και έχει εκδοθεί
σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.
Στόχος της έκδοσης είναι η προβολή σημαντικών φυτών της
χλωρίδας του Ολυμπιακού τοπίου, με ιστορικές και μυθολογικές αναφορές. Το βιβλίο, χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Το
πρώτο περιλαμβάνει σύντομη αναφορά στο έργο ForAgroTour

και ακολουθούν στοιχεία για τον Ολυμπιακό Βοτανικό Κήπο
(ΟΒΚ) και την φτερωτή πανίδα που φιλοξενεί. Το δεύτερο
μέρος παρουσιάζει τα σημαντικότερα φυτά της Ολυμπίας,
ομαδοποιημένα σε τρεις κατηγορίες (δένδρα, θάμνοι
και αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά). Η επιστημονική ονομασία κάθε φυτού αποδίδεται στη λατινική,
ενώ το κοινό όνομα του είδους αναφέρεται στην
ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.
Ακολουθεί σύντομη περιγραφή για κάθε φυτό στην
ελληνική και αγγλική, με αναφορές στην ιστορία
του.
Στην πραγματοποίηση του βοτανικού οδηγού
συνέβαλαν οι παρακάτω επιστήμονες :
• Δρ Γεώργιος Λυριντζής, Δρ Γεώργιος Καρέτσος και Δρ Κωνσταντινιά Τσαγκάρη – Δασολόγοι
Ερευνητές.
• Γεωργία Εμμ. Χατζή, Ανδρέας Λυριντζής και
Καλλιόπη Περράκη – Αρχαιολόγοι.
• Γεώργιος Μάντακας, Αθανάσιος Μπουρλέτσικας και Κωνσταντίνος Καούκης – Ειδικοί
Επιστήμονες.
Και οι φορείς :
• Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας: Δρ Ερωφίλη –
Ίρις Κόλλια – Έφορος Αρχαιοτήτων Ηλείας
•
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Ιωσηφίνα Κωνσταντίνου – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
• Φυσιολατρικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Ολυμπίας: Έλκε Σπληλιοπούλου – Πρόεδρος.
• Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΕΛΙΞ- Προγράμματα
Εθελοντικής Εργασίας: Ελένη Γαζή – Πρόεδρος.
• Ένωση Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας: Αλκιβιάδης Σπηλιόπουλος – Γραμματέας.
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Τηλ.: 210 7784850 (Βιβλιοθήκη)

«Μεγαλοφυείς κι αδικοχαμένοι:
Αυτοί που αγαπούσαν οι Θεοί»
Παντελής Ζωιόπουλος

To βιβλίο βασίζεται στην Μενάνδρειο μονόστιχο γνώμη “ Όν
οι Θεοί φιλούσιν, αποθνήσκει νέος” και προσπαθεί να
εξηγήσει τη ζωή και το έργο ορισμένων ανθρώπων που πρόλαβαν να αφήσουν το
αποτύπωμά τους ανεξίτηλο στις
επιστήμες, τα γράμματα και
τη διοίκηση και έγραψαν το
όνομά τους στην Ιστορία αν
και πέθαναν πολύ νέοι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και
γεωπόνοι όπως ο Ολλανδός Παύλος
Κούπερς (1939 – 1971) ο οποίος εκλήθη το 1963 από την Καθολική εκκλησία της
Σύρου να αναπτύξει τα κηπευτικά στο νησί, αλλά
το 1966 με δική του πρωτοβουλία, μετέβη στην Ιεράπετρα και ήταν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών της Κρήτης. Επίσης βιογραφούνται ο
φλογερός συνεταιριστής Κων/νος Μαλούχος (1896 – 1928),
καθώς και ο Σωτήρης Μπονάνος (1910 – 1944) που παράτησε

την καριέρα του ως λέκτορας στην ΑΓΣΑ για να στήσει πρότυπη γεωργοκτηνοτροφική μονάδα στους βάλτους των Γιαννιτσών. Τέλος, βιογραφούνται οι αγρομεταρρυθμιστές
που ήθελαν να δώσουν κλήρο στους ακτήμονες, πρώτον οι Σπαρτιάτες Βασιλείς Άγις
Δ´ και Κλεομένης Γ´, καθώς και οι
Ρωμαίοι Δήμαρχοι Ρώμης,
αδελφοί Τιβέριος και Γάιος
Σαμπρόνιοι Γράκχοι, οι
οποίοι συνάντησαν ισχυρή
αντίδραση, και είτε δολοφονήθηκαν είτε οδηγήθηκαν στην
αυτοκτονία.
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