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ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εναρκτήρια εκδήλωση, Καλωσόρισµα
Έναρξη Συνεδρίου
Καλωσόρισµα, Εισαγωγικά Σχόλια
Κορίννα Μηλιαράκη, Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόρµου «Επιµενίδης»
Χάρης Κατερινόπουλος, Καθηγητής Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Σταυρούλα Τσινόρεµα, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα, Ερευνήτρια, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αµπέλου
Μωυσής Μυλωνάς, Οµότιµος καθηγητής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας – Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Χαιρετισµοί
Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης
Βασίλης Λαµπρινός, Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Κρήτης, Δήµαρχος
Ηρακλείου Κρήτης
Στέλιος Κούλογλου, Ευρωβουλευτής, Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Εισαγωγικά Σχόλια
Εκπρόσωπος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Εκπρόσωπος Υπουργείου Πολιτισµού
1° Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου, Τοµέας Διοίκησης και Οικονοµίας
Παρουσίαση της εικονικής επιχείρησης «ΧΑ..ΧΑ..ΧΑΡΟΥΠΙ» και το «ΧΑΡΟΥΠΙΝΙ».
Λήξη / Σχόλια
Ξενάγηση στη Βικελαία Δηµοτική Βιβλιοθήκη από την Αριστέα Πλεύρη,
Αντιδήµαρχο Πολιτισµού.
Αναχώρηση για Πάνορµο

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΡΜΟ
Πρωινή Συνεδρίαση: «Βιολογική δραστικότητα της Χαρουπιάς και των
Προϊόντων Χαρουπιού»
Προεδρείο: Χάρης Κατερινόπουλος, Καθηγητής, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης
10:00 Anabela Romano, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών, Σχολή Θετικών
Επιστηµών και Τεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Algarve, Πορτογαλία
«Η χαρουπιά ως πηγή δευτερογενών συστατικών µε βιοδραστικές ιδιότητες»
Περίληψη: Το χηµικό περιεχόµενο και οι βιολογικές δραστικότητες (αντιοξειδωτικές, αντιδιαβητικές, νευροπροστατευτικές, κ.λπ.) των εκχυλισµάτων από τα χαρούπια επηρεάζονται
σηµαντικά από το φύλο και την ποικιλία.

10:30 Mohamed Ali Farag, Καθηγητής, Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο του Καΐρου,
συνεργάτης του Alexander von Humboldt, Γερµανία.
«Νέα εφαρµογή µεταβολοµικής στην ανάλυση λειτουργικών τροφίµων:
µελέτη της περίπτωσης καρπών χαρουπιού»
Περίληψη: Η συζήτηση θα επεξηγεί πώς η µεταβολοµική µπορεί να οδηγήσει σε πολύτιµες
πληροφορίες σχετικά µε την ανάλυση ποιοτικού ελέγχου των φυτικών φαρµάκων και την
ανακάλυψη φαρµάκων παραθέτοντας ως παράδειγµα µελέτης την περίπτωση των καρπών
χαρουπιού.

11:00 José Ignacio López Sánchez, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT),
Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήµιο της La Rioja (UNIR), Ισπανία
«Χηµεία, βιοχηµεία και οφέλη για την υγεία των κυκλιτολών από τους λοβούς
χαρουπιών».
Περίληψη: Θα συζητηθεί το αυξανόµενο ενδιαφέρον για τις κυκλιτόλες που προέρχονται από
τους λοβούς των χαρουπιών ως αποτέλεσµα των φαρµακολογικών και θρεπτικών τους
δυνατοτήτων.

11:30 Dr. Πρατσίνης Χάρης, Ερευνητής, Εργαστήριο Διάδοσης και Γήρανσης των Κυττάρων,
Ινστιτούτο Βιοεπιστηµών & Εφαρµογών, ΕΚΕΦΕ "Δηµόκριτος", Αθήνα.
«Βιολογική δραστικότητα των προϊόντων χαρουπιού»
Περίληψη: Ένα εντυπωσιακό φάσµα προϊόντων προέρχεται από τα διάφορα µέρη του
χαρουπιού. Σε αυτήν την παρουσίαση θα γίνει ανασκόπηση στη βιολογική δραστικότητά τους
όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, µε επίκεντρο τις πιθανές φαρµακευτικές, τροφικές και
κοσµητολογικές εφαρµογές

12:30-14:30 Γεύµα
Απογευµατινή συνεδρία:
«Ο αντίκτυπος της καλλιέργειας χαρουπιού στις τοπικές κοινωνίες»
Προεδρείο: Σταυρούλα Τσινόρεµα, Καθηγήτρια, Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών, Πανεπιστήµιο Κρήτης
15:00 Henryk Handszuh, Vistula University Warsaw (πρώην στέλεχος Παγκόσµιου Οργανισµού
Τουρισµού, Μαδρίτη)
«Το πολιτιστικό και τουριστικό δυναµικό του δέντρου της χαρουπιάς»
Περίληψη: Οι σωρευτικές πρωτοβουλίες που επιδιώκουν την ενίσχυση της γεωργίας, και
εποµένως του παραγωγικού δυναµικού του χαρουπιού, υπόσχονται να ανταµειφθούν µε την
αποδέσµευση του τουριστικού δυναµικού τους στην περιοχή της Μεσογείου. Η δεύτερη
διάσταση είναι εκείνη της βιωσιµότητας, σύµφωνα µε την οποία ο τουριστικός τοµέας
αναµένεται να δραστηριοποιηθεί παράλληλα µε άλλους παραγωγικούς τοµείς. Η ανάπτυξη του
χαρουπιού για τον τουρισµό πρέπει να περιλαµβάνεται στις τουριστικές πολιτικές των
αντίστοιχων µεσογειακών χωρών, απαιτώντας τον ορισµό των διοικητικών µέτρων στήριξης.

15:30 Ανάγια Σαρπάκη, Αρχαιολόγος, Αρχαιοβοτανολόγος
Μαριάνα Καβρουλάκη, Πειραµατικός αρχαιολόγος, Ιστορικός τροφίµων
«Η χαρουπιά στην Ελλάδα δια µέσου των αιώνων και η χρήση της».
Περίληψη: Η αρχαιολογία µπορεί να παρέχει τη διάσταση της «χρονολόγησης» στη µελέτη του
χαρουπιού. Τα αρχαιοβοτανικά ευρήµατα (σπόροι και ξύλο) είναι τα απτά υπολείµµατα του
δέντρου που βρίσκονται µέσα στην αρχαιολογική στρωµατογραφία και παρέχουν πληροφορίες
για την ηµεροµηνία της χρήσης του και θα µπορούσαν επίσης να ρίξουν φως στη θέση του στο
κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο των κοινωνιών του παρελθόντος. Επιπλέον, η ολοκληρωµένη
µελέτη αρχαιολογικών ευρηµάτων και λογοτεχνικών πηγών έχει να διαδραµατίσει βασικό ρόλο
στην προσπάθεια κατανόησης της χρήσης του χαρουπιού στη διατροφή του ανθρώπου.

16:00 Νίκος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής, Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Αειφόρου
Ανάπτυξης Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (IERSD) / NOA και Καθηγητής Τµήµατος
Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.
«Ο αντίκτυπος των κλιµατικών αλλαγών στις γεωργικές δραστηριότητες στη
Νότια Ευρώπη».
Περίληψη: Οι δραστικές µεταβολές του κλίµατος, που οδηγούν σε µείωση των βροχοπτώσεων
και αύξηση των περιόδων ξηρασίας κατά τη διάρκεια του έτους, θα αναγκάσουν τις τοπικές
γεωργικές κοινωνίες να στρέψουν τις δραστηριότητές τους στις καλλιέργειες φυτικών ειδών µε
µειωµένες απαιτήσεις βροχόπτωσης και άρδρευσης.

16:30 Αντώνης Κάκας, Καθηγητής, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών, Πανεπιστήµιο Κύπρου
«Ο µαύρος χρυσός της Κύπρου»
Περίληψη: Θα παρουσιαστεί µια νέα πρωτοβουλία, συντονισµένη από το Πανεπιστήµιο
Κύπρου, για την αναζωογόνηση της γεωργίας και της βιοµηχανίας χαρουπιών της Κύπρου, σε
µια σύγχρονη µορφή βασισµένη στην επιστηµονική έρευνα σε όλα τα επίπεδα ενδιαφέροντος.

17:00 Dr. Joan Tous, Τεχνικός Συντονιστής, Καινοτόµες Επιχειρήσεις Garrofa, EIG, Ισπανία.
«Συστήµατα φύτευσης χαρουπιών και διαχείριση οπωρώνων»
Περίληψη: Διάφορα συστήµατα φυτεύσεως καρπών χαρουπιάς χρησιµοποιούνται σε
ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου και σε άλλες νέες περιοχές καλλιέργειας παγκοσµίως, ειδικά
σε πλαγιές, ορεινές περιοχές και πεδιάδες. Η παραγωγικότητα των µεσογειακών παραδοσιακών
οπωρώνων (περίπου 50 δέντρα/εκτάριο) είναι σχετικά χαµηλή και το κόστος συγκοµιδής είναι
πολύ υψηλό. Από τη δεκαετία του '80 και τη δεκαετία του '90, η αργή αύξηση της συνολικής
έκτασης καλλιέργειας χαρουπιού, κυρίως σε ορισµένες περιοχές της Ισπανίας (Καταλωνία) και
της Πορτογαλίας (Αλγκάρβε), συνδέεται µε την εντατικοποίηση των οπωρώνων. Αρκετοί
συγγραφείς συνιστούν υψηλότερες πυκνότητες περίπου 150-200 δένδρων/εκτάριο, καλύτερη
κατανοµή επικονιαστών (οικοσυστήµατα αρρένων ή/και ερµαφρόδιτων), µε στάγδην άρδευση
και µηχανική συγκοµιδή για τη βελτίωση των αποδόσεων και της οικονοµικής βιωσιµότητας. Η
επιλογή των ποικιλιών χαρουπιών που παράγουν υψηλές αποδόσεις σπόρων είναι θέµα
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους καλλιεργητές. Για να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της
διαχείρισης των καλλιεργειών και της µηχανής συγκοµιδής, πρέπει να διορθωθεί το σθένος για
να περιοριστεί το µέγεθος του δέντρου διατηρώντας παράλληλα υψηλή παραγωγικότητα. Η
παρουσίαση αυτή περιγράφει την τρέχουσα και µελλοντική κατάσταση των σχεδίων οπωρώνων
χαρουπιού, των ποικιλιών, της κατανοµής επικονιαστών, ορισµένων πολιτιστικών πρακτικών και
της µηχανικοποίησης της καλλιέργειάς του.
Λέξεις κλειδιά: Ceratonia siliqua, συστήµατα φύτευσης, ποικιλίες, αποδόσεις, κλάδεµα,
µηχανική συγκοµιδή.

17:30 Διάλειµµα για καφέ.
18:00 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης:
«Η προοπτική της Περιφερειακής Συνεργασίας: Δηµιουργία «Δικτύου για την
Αναγέννηση της Χαρουπιάς»
Αντιπρόσωποι Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, Εκπρόσωποι της Ε.Ε.,
Εκπρόσωποι του Βιοµηχανικού Τοµέα και Εκπρόσωποι Παραγωγών και των Ερευνητικών
Ιδρυµάτων.
19:40 Τελικές παρατηρήσεις - Τέλος της Συνάντησης
Κορίννα Μηλιαράκη, Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας του Πανόρµου "Επιµενίδης".
Χάρης Κατερινόπουλος, Καθηγητής, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Σταυρούλα Τσινόρεµα, Καθηγήτρια, Τµήµα Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών,
Κρήτης.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
10:00 Αναχώρηση από το Πάνορµο για το Ηράκλειο
11:00 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
13:00 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσσού

Χορηγοί:
Χορηγοί
επικοινωνίας:
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