1η κοινή εκπαιδευτική δράςη του ζργου MEDLENTISK (ERASMUS+) για τον χίνο ςτη Μεςόγειο
28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2021, υνεδριακό Κζντρο ΜΑΙΧ, Χανιά

Ο χίνοσ και τα μη-ξυλώδη δαςικά προϊόντα
Σχεδόν θ μιςι επιφάνεια (43%) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ καλφπτεται από δάςθ και δαςικζσ
περιοχζσ. Αυτζσ οι περιοχζσ αποτελοφν ευαίςκθτα οικοςυςτιματα που όμωσ ςυμβάλουν ςτον
περιοριςμό των ςυνεπειϊν τθσ κζρμανςθσ του πλανιτθ. Πταν γίνεται ορκι, αειφόροσ διαχείριςθ,
αυτζσ οι περιοχζσ αποτελοφν πθγι πλοφτου που παρζχει πολλζσ υπθρεςίεσ ςτον άνκρωπο. Η
ξυλεία είναι το πρϊτο δαςικό προϊόν που μασ ζρχεται ςτον νου, αλλά τα δάςθ παρζχουν και μια
ποικιλία από μθ-ξυλϊδθ δαςικά προϊόντα (ΜΞΔΡ), όπωσ για παράδειγμα ρθτίνεσ, φελλό,
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και βρϊςιμα προϊόντα όπωσ καρποφσ και άγρια φροφτα,
μανιτάρια, τροφφεσ, για να αναφζρουμε τα πιο γνωςτά.
Αυτά τα ΜΞΔΡ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των τοπικϊν κατοίκων
που ςυνικωσ αςχολοφνται με τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και εμπορία αυτϊν. Μια προςτικζμενθ
αξία ςε αυτά τα προϊόντα δθμιουργεί νζεσ οικονομικζσ ευκαιρίεσ μζςα από τουσ δαςικοφσ πόρουσ.
Συμβάλουν ςτισ τοπικζσ οικονομίεσ παρζχοντασ πολλά και διάφορα τρόφιμα που μπορεί να είναι
ςθμαντικισ αξίασ για τουσ τοπικοφσ πλθκυςμοφσ, κακϊσ και πρϊτθ φλθ για τθν τοπικι βιομθχανία
και βιοτεχνία.
Ο Σχίνος (με το επιςτθμονικό όνομα Pistacia lentiscus L.) είναι ζνασ κοινόσ κάμνοσ ςτα Μεςογειακά
δάςθ. Ραράγει καρποφσ, αρχικά κόκκινου χρϊματοσ που μετά γίνονται μαφροι, οι οποίοι
χρθςιμοποιοφνται παραδοςιακά, κυρίωσ ςτθ Δυτικι Μεςόγειο, για τθν παραγωγή βρώςιμου
λαδιοφ με πολλζσ θεραπευτικζσ ιδιότητεσ. Το είδοσ αυτό κεωρείται δαςικόσ πόροσ. Μπορεί να
φτάςει εωσ και 6 μ φψοσ, ζχει ζντονθ διακλάδωςθ και πολφ δυνατό ρθτινϊδεσ, ελαφρϊσ πιπεράτο,
άρωμα. Χρθςιμοποιείται για τθ ρθτίνθ του, το αικζριο ζλαιο από τθν απόςταξθ των φφλλων του, το
βρϊςιμο ζλαιο που παράγεται από τθ ςφνκλιψθ των καρπϊν και κλαδιϊν του. Σχετικά άγνωςτο το
λάδι αυτό ςτθ Βόρεια πλευρά τθσ Μεςογείου, ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ
φτϊχειασ ςτισ αγροτικζσ κοινότθτεσ δαςικϊν περιοχϊν τθσ νότιασ πλευράσ τθσ Μεςογείου.
Μια ιδιαίτερθ ποικιλία του Σχίνου αποτελοφν τα καλλιεργοφμενα εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια
Μαςτιχόδεντρα τθσ Χίου (Pistacia lentiscus L. var. chia).
Σο ζργο MEDLENTISK
Το ζργο MEDLENTISK με τθν υποςτιριξθ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ ERASMUS+, ςτοχεφει ςτο
να προωκιςει τθν ανταλλαγι γνϊςεων και καλϊν πρακτικϊν από τισ διάφορεσ Μεςογειακζσ χϊρεσ
για τον ςχετικά άγνωςτο Σχίνο, και ειδικότερα το βρϊςιμο λάδι του (βλ. περιςςότερα και ςε
http://aifm.org/en/page/medlentisk)
Δφο εκπαιδευτικζσ δράςεισ οργανϊνονται ςτα πλαίςια του ζργου, για τθ γνωριμία με αυτόν τον
κάμνο και τα άγνωςτα μθ-ξυλϊδθ δαςικά προϊόντα του. Οι δράςεισ γίνονται από κοινοφ με όλουσ
τουσ εταίρουσ και με ςκοπό τθ ςυνεργαςία και εμπλοκι και λοιπϊν ενδιαφερόμενων φορζων. Οι
δράςεισ αυτζσ δίνουν τθν ευκαιρία να διαδοκεί θ γνϊςθ για ζναν δαςικό πόρο που είναι πολφ
γνωςτόσ για κάποιουσ και πολφ λίγο εκτιμϊμενοσ για κάποιουσ άλλουσ.
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Η πρώτη κοινή εκπαιδευτική δράςη MEDLENTISK ςτο ΜΑΙΧ
Η πρϊτθ κοινι εκπαιδευτικι δράςθ για τον Σχίνο και τισ χριςεισ του ςυνδιοργανϊνεται από το
ΜΑΙΧ (CIHEAM - Μεςογειακό Αγρονομικό Ινςτιτοφτο Χανίων), τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Χανίων
και τον ςυντονιςτι του ζργου ‘Διεκνι Σφλλογο για τα Δάςθ τθσ Μεςογείου’ (AIFM), ςτον χϊρο του
Συνεδριακοφ Κζντρου ΜΑΙΧ αλλά και με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ εξ’αποςτάςεωσ διαδικτυακισ
ςυμμετοχισ. Οι παρουςιάςεισ και ςυηθτιςεισ κα γίνουν ςτθν αγγλικι και γαλλικι γλϊςςα.
Σκοπόσ αυτισ τθσ πρϊτθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ είναι να γίνει μια πρϊτθ γνωριμία με τον Σχίνο, τα
διάφορα μθ-ξυλϊδθ δαςικά προϊόντα του (βρϊςιμο λάδι, αικζριο ζλαιο, καρποφσ, κ.α.) και τισ
ςχετικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ. Θα γίνουν παρουςιάςεισ για τθ γεωγραφικι εξάπλωςι του ςιμερα
αλλά και ςτο παρελκόν με βάςθ αρχαιολογικζσ μελζτεσ, για τα χαρακτθριςτικά και τισ διάφορεσ
χριςεισ του. Ιδιαίτερθ παρουςίαςθ κα γίνει και για τα Μαςτιχόδεντρα τθσ Χίου.
Στθν επόμενθ εκπαιδευτικι δράςθ που προβλζπεται να οργανωκεί τον Νοζμβριο 2021 ςτο Κάλιαρι
τθσ Ιταλίασ, κα δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο βρϊςιμο λάδι του Σχίνου, ςτισ τεχνικζσ παραλαβισ
και ςτθν εμπορία του.
Ραρόλο που είναι ευρζωσ εξαπλωμζνο είδοσ ςε όλθ τθ Μεςόγειο, ο Σχίνοσ είναι ςχετικά άγνωςτοσ
και αξίηει να μάκουμε περιςςότερα γι’αυτόν και για τισ διάφορεσ πρακτικζσ που κα μποροφςαν να
εφαρμοςτοφν για τθν απολαβι μθ-ξυλωδϊν δαςικϊν προϊόντων του και να είναι παραγωγικζσ ςε
διάφορεσ περιοχζσ τθσ Μεςογείου, μεταξφ αυτϊν και θ Κριτθ όπου φφεται το είδοσ ςε μεγάλουσ
πλθκυςμοφσ.
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημζρα
28/06

2η ημζρα
29/06

3η ημζρα
30/06

4η ημζρα
01/07

5η ημζρα
02/07

Πρωί

Αφίξεισ

Παρουςίαςη
του γζνουσ
Pistacia

Εκδρομή

Χρήςεισ
του Σχίνου

Αναχωρήςεισ

Απόγευμα

Αφίξεισ

Χαρακτηριςτικά

Εκδρομή

Χρήςεισ
του Σχίνου

Αναχωρήςεισ

Στισ επόμενεσ τρεισ ςελίδεσ: προκαταρκτικό πρόγραμμα παρουςιάςεων (ςτην αγγλική)
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First joint learning event of MEDLENTISK (ERASMUS+)
28 June – 2 July 2021, Conference Centre MAICH, Chania, Greece
AGENDA
Day 1 – 28th of June, 2021 - arrivals
Day 2 – 29th of June, 2021
Session 1: Welcome and presentation of Pistacia
09:30 – 10:00
Welcome coffee and registration
10:00 – 10:20
Welcome notes and event
MAICh/AIFM
introduction

10:20 – 10:40
10:40 – 11:20

11:20 – 11:40

Participant’s presentation
Taxonomy of the genus
Pistacia L., description, and
distribution of species in the
Mediterranean area
Question and exchanges
time

UNICA

- Welcome by Dr. Georgios Baourakis,
Director of CIHEAM Mediterranean
Agronomic Institute of Chania.
- Introduction of the event by Dr.
Joëlle Bailet, AIFM administrator.
Moderation: MAICh
Delivered in French by Prof. Gianluigi
Bacchetta, University of Cagliari.
Moderation: MAICh

11:40 – 12:10

Exploitation and use of wild
Pistacia spp. resources in
the circum-Mediterranean
world in the past

Notes

MAICh/UNICA

Delivered in French by:
- Mrs. Maria Rousou, Doctoral
student in archaeobotanical at
the National Museum of
Natural History and the
University of Cyprus, external
collaborator of MAICh.
-

12:10 – 12:30

Question and exchanges
time

12:30 – 13:30

Lunch break

Session 2: Characteristics
14:00 – 14:20
Use of Pistacia lentiscus L.
for phytoremediation: The
Sardinian Experience.
14:20 – 14:40
Question and exchanges
time
14:40 – 15:10
Clonal Propagation of
Mastic Tree (Pistacia
lentiscus var. Chia Duham.)

Mrs. Maria Mureddu, Doctoral
student at the University of
Cagliari.

Moderation: MAICh

UNICA

Notes
Delivered in English by Dr Maria Enrica
Boi, Post-doctoral student at the
University of Cagliari.
Moderation: MAICh

BTU
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Delivered in English by Assoc. Prof.
Nesat Erkan and Assoc. Prof. Salih
Parlak, Lecturers at Bursa Technical
University.

15:10 – 15:30
15:30 – 16:00

Question and exchanges
time
Closing of the first day and
presentation of the agenda
for the second day

Moderation: MAICh
MAICh/AIFM

Day 3 – 30th of June, 2021
Session 3: Field visit

Day 4 – 1st of July, 2021
Session 4: Various uses of lentisk tree
09:30 – 10:00
Welcome of participants
10:00 – 10:30
Uses of Pistacia lentiscus in
the Mediterranean region

10:30 – 10:50
10:50 – 11:10

11:10 – 11:30
11:30 – 12:00

Notes
INRGREF

Question and exchanges
time
The uses of Pistacia spp. in
various Mediterranean
countries ("MEDUSA"
database)
Question and exchanges
time

MAICh

Traditional use of the lentisk
tree in Algeria

AIFM

12:00 – 12:20

Question and exchanges
time

12:30 – 13:30

Lunch break

Moderation: MAICh

14:20 – 14:40
14:40 – 14:50
14:50 – 15:20

15:20 – 15:40
15:40 – 16:10

Question and exchanges
time
Video on the distillation of
lentisk essential oil
Feedback: transformation of
lentisk tree leaves into
essential oil and hydrolat in
Provence
Question and exchanges
time
Traditional use of lentisk
tree in Greek cuisine

Delivered in English by Dr. Spyros
Grigorakis, Chemist PhD, Researcher at
CIHEAM Mediterranean Agronomic
Institute of Chania (MAICh).
Moderation: MAICh
Delivered in French by Prof. Mohamed
SEBTI, Lecturer at the Mohammed
Seddik Benyahia University of Jijel.
Moderation: MAICh

14:00 – 14:20
Mastiha of Chios

Delivered in French by Dr Faten
MEZNI, Post-doctoral student at the
National research Institute of rural
engineering, Water and Forests.

MAICh

Delivered in English by Dr Ilias N.
Smyrnioudis, Deputy General Director,
Head of R&D Chios Mastiha Growers
Association & Mediterra S.A.
Moderation: MAICh

UNICA

Video prepared by Mr Patrick Syrbe,
Mediflora.

FMP

Delivered by Mr. Nicolas Plazanet,
Coordinator of the Forêt Modèle de
Provence.
Moderation: MAICh

FMP
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Delivered by Ms Chariklia Nestoros,
Coordinator of Nostos Homes Cultural
Projects.

16:10 – 16:30
16:30 – 16:40
16:40 – 17:10

Question and exchanges
time
Video on the use of lentisk
tree in Tunisian cuisine
Conclusions of the first joint
learning event

Moderation: MAICh
INRGREF
MAICh/AIFM
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