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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
 Στα χρόνια φοίτησής µας στο ΤΕΙ Μεσολογγίου στο τµήµα ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων µας δόθηκε η ευκαιρία να διευρύνουµε τις γνώσεις µας όχι µόνο πάνω στο 

αντικείµενό µας άλλα και σαν νέοι άνθρωποι που σε λίγο καιρό θα βγούµε στην αγορά 

εργασίας και θα διεκδικήσουµε µια θέση σε αυτή. Γιατί δεν είναι µόνο οι γνώσεις που 

παίρνεις σαν φοιτητής αλλά το ότι µαθαίνεις πώς να ζεις µέσα σε µια κοινωνία και να 

ανταπεξέρχεσαι στις δυσκολίες που ίσως προκύψουν. 

 Στον δρόµο αυτόν και µέχρι τώρα, σίγουρα αντιµετωπίσαµε πολλές δυσκολίες. 

Υπήρξαν όµως άνθρωποι που µας βοήθησαν και µας στήριξαν και φτάσαµε αισίως στο 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα.  

 Θεωρούµε λοιπόν, στο σηµείο αυτό, υποχρέωσή µας να πούµε ένα µεγάλο 

ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς.  

 Πρώτα από όλους θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον εισηγητή και καθηγητή µας, 

κύριο Πολίτη - Στεργίου Βαγγέλη για την πολύτιµη βοήθειά του σε αυτό µας το πόνηµα. 

Χωρίς τις συµβουλές του δεν θα µπορούσαµε να ολοκληρώσουµε τη συγκεκριµένη 

εργασία.  

 ∆εν θα ξεχάσουµε ότι χρωστάµε ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές 

µας για τις γνώσεις που µας µετέδωσαν αλλά και σε όλους τους φίλους και συµφοιτητές 

µας για όλες αυτές τις στιγµές που περάσαµε µαζί σε αυτά τα χρόνια της φοίτησής µας. 

 Το µεγαλύτερο όµως ευχαριστώ το χρωστάµε στις οικογένειές µας για την 

κατανόησή τους και τη στήριξή τους σε όλη αυτή την προσπάθειά µας.  

 Η ευγνωµοσύνη µας  είναι µεγάλη και ελπίζουµε να φανούµε αντάξιοι της 

εµπιστοσύνης σας.    

    

 

 

Με σεβασµό 

Κύριος Χρήστος - Νικόλαος 

Παγούδης Χρυσοβαλάντης 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

 Η συγγραφή της συγκεκριµένης εργασίας στηρίχτηκε πάρα πολύ στα λεγόµενα 

ανθρώπων που εργάζονται για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Βρεθήκαµε στη Χίο 

και θεωρήσαµε σωστό να επισκεφτούµε και τα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών 

Χίου, όπου µιλήσαµε µε τον Πρόεδρο της Ένωσης κύριο Μονιέρο Βλαδίµηρο. Στη 

συνέχεια επισκεφτήκαµε το εργαστάσιο της Ε.Μ.Χ. όπου ρωτήσαµε σχετικά τον ∆ιευθυντή 

κύριο Σµυρνιούδη. Εκεί ήρθαµε σε επαφή και µε τους ίδιους τους µαστιχοπαραγωγούς και 

βέβαια αρπάξαµε την ευκαιρία να τους ρωτήσουµε σχετικά µε την Ε.Μ.Χ.. Τέλος 

θεωρήσαµε σκόπιµο να επισκεφτούµε το φαρµακείο του κυρίου Μαρή, για το οποίο 

έχουµε ακούσει ότι τα προϊόντα του, εκτός από τα συνηθισµένα φάρµακα που µπορείς να 

βρεις σε οποιοδήποτε φαρµακείο σε όλη την Ελλάδα, είναι φτιαγµένα από συνταγές µε 

πρώτη ύλη τη µαστίχα.   Πιο συγκεκριµένα ρωτήσαµε σχετικά µε το θέµα της εργασίας µας 

και απάντησαν οι εξής: 

1. Μονιέρος Βλαδίµηρος – Πρόεδρος της Ε.Μ.Χ. 

2. Σµυρνιούδης Σπύρος – ∆ιευθυντής του Εργοστασίου της Ε.Μ.Χ. 

3. Ζαούδης Κώστας – Μαστιχοπαραγωγός 

4. Μαρής Γεώργιος – Φαρµακοποιός 

 

Οι συνεντεύξεις µε τους παραπάνω κυρίους υπάρχουν ηχογραφηµένες σε συσκευή 

αποθήκευσης (CD), το οποίο θα παραδοθεί µε την παράδοση της εργασίας αυτής.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην εργασία αυτή µε θέµα Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου θα ασχοληθούµε µε 

το προϊόν της Μαστίχας της Χίου. Θα τη γνωρίσουµε µέσα από τα µάτια των παραγωγών 

αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται ώστε να γίνει γνωστό στα πέρατα της γης.  

 Η µαστίχα έχει χρησιµοποιηθεί από την αρχαιότητα ως φαρµακευτική αγωγή, 

συµπλήρωµα διατροφής, στην κοσµετολογία και είναι διαθέσιµη σε διάφορες µορφές. 

Αποτελεί ένα µοναδικό φυσικό προϊόν του τόπου µας, µε ιδιαίτερο άρωµα και γεύση. Η 

καθηµερινή κατανάλωση µαστίχας Χίου είτε µε τη µάσηση, είτε ως πρόσθετο στις τροφές, έχει 

ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισµό, και παράλληλα αποτελεί µία ασπίδα 

προστασίας για την υγεία του, χάρη στην µεγάλη περιεκτικότητά της σε αντιοξειδωτικές 

ουσίες.  

Στην εργασία αυτή λοιπόν θα γνωρίσουµε τη φυσική Μαστίχα Χίου µέσα από πέντε 

κεφάλαια. 

Στο 1ο κεφάλαιο θεωρήσαµε σηµαντικό να µελετήσουµε τον τόπο που παράγει το 

µοναδικό αυτό προϊόν της Μαστίχας, το νησί της Χίου. Ειδική αναφορά γίνεται στα 

Μαστιχοχώρια, που βρίσκονται στο νότιο τµήµα του νησιού, στα οποία έχουµε την 

καλλιεργεία και παραγωγή της Μαστίχας. 

Στο 2ο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε το δέντρο του σχίνου το οποίο παράγει το προϊόν 

της Μαστίχας, αλλά και µε την καλλιέργειά της. 

Στο 3ο κεφάλαιο δεν παραλείψαµε να ασχοληθούµε µε τις χρήσεις της µαστίχας οι 

οποίες καλύπτουν πολλούς τοµείς της καθηµερινότητάς µας πλέον  

Στο 4ο πια κεφάλαιο θεωρήσαµε σωστό να αναφερθούµε στην Ε.Μ.Χ. και να δώσουµε 

στοιχεία της ιστορίας της. Επίσης αναφερθήκαµε στις διάφορες δραστηριότητες της Ε.Μ.Χ. 

Στο 5ο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε τη διοίκηση της Ε.Μ.Χ. ενώ, 

Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο δεν παραλείψαµε να ασχοληθούµε µε τα οικονοµικά της 

Ε.Μ.Χ. και συγκεκριµένα της τελευταίας δεκαετ θέλοντας να δώσουµε µια πιο γενική εικόνα 

της Ε.Μ.Χ. αφού αποτελεί το θέµα της συγκεκριµένης εργασίας.  

Τέλος φαίνονται τα συµπεράσµατά µας σχετικά µε το θέµα της εργασίας αυτής.   
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ΜΕΡΟΣ Α: ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΣΤΙΧΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o  

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 

 

1.1. ΧΙΟΣ, Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

 Η Χίος, το πέµπτο σε µέγεθος ελληνικό νησί, βρίσκεται στην περιοχή του 

βορειοανατολικού Αιγαίου, σε ελάχιστη απόσταση από τις ακτές της Μικράς Ασίας. 

Ανήκει στον νοµό της Χίου που  περιλαµβάνει και τα νησιά Οινούσσες και Ψαρά. Η 

συνολική έκταση του νοµού είναι 904 τ.µ. περίπου, και ο πληθυσµός του σύµφωνα µε την 

απογραφή του 2011
1
 φτάνει στις 52.674 κατοίκους. Το µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων 

βρίσκονται στην πόλη της Χίου ενώ  το υπόλοιπο µοιράζεται διοικητικά σε 9 ακόµη 

δήµους. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Απογραφή Πληθυσµού – Κατοικιών 2011, ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) 
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Εικόνα 1: Το νησί της Χίου (πηγή:www.chiosnet.gr) 

Από την αρχαιότητα ακόµη υπήρξε σπουδαίο εµπορικό, οικονοµικό και πνευµατικό 

κέντρο γιατί µη ξεχνάµε ότι βρίσκεται  στο µέσο του ανατολικού Αιγαίου και στο 

σταυροδρόµι των θαλάσσιων δρόµων που συνδέουν Ανατολή µε ∆ύση.  

 Η ιστορία της βέβαια είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το µαστιχόδενδρο, που στα 

νότια του νησιού δίνει την πολύτιµη µαστίχα,  όµως και η  µακρά ενασχόληση των Χιωτών 

µε το εµπόριο και τη ναυτιλία συνέβαλε στην ανάπτυξη του νησιού και προσέφερε πλούτο 

και ευηµερία στους κατοίκους. Η βιοµηχανία/βιοτεχνία περιλαµβάνει µονάδες παραγωγής 

τσικλών µε µαστίχα, ποτοποιίας, γλυκών του κουταλιού, καθώς και µονάδες 

ιχθυοκαλλιεργειών. Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ενισχύει επίσης την τοπική 

οικονοµία και συµβάλλει στην πνευµατική εξέλιξη του νησιού.  

1.2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ    

 Ανατρέχοντας στη µυθολογία θα δούµε ότι πρώτος βασιλιάς του νησιού αλλά και ο 

πρώτος αποικιστής του, ήταν ο Οινοπίωνας, γιος του θεού ∆ιόνυσου. Αυτός ονόµασε το 

νησί Χίο, προς τιµήν της κόρης του Χιόνης. Υπάρχουν βέβαια και άλλες εκδοχές όσον 

αφορά την ονοµασία. Μία από αυτές αναφέρει ότι το όνοµά του το νησί το πήρε από τον 

Χίο που ήταν γιος του Ποσειδώνα ενώ µια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι οι Φοίνικες έδωσαν 

στο νησί το όνοµα Χίος που για τους Σύριους σηµαίνει µαστίχα. 

Κατάλοιπα νεολιθικού πολιτισµού µαρτυρούν ότι το νησί κατοικείται από την 6η 

χιλιετία π.Χ., ενώ από την 1η χιλιετία π.Χ., που οι Ίωνες έφθασαν στο νησί και αφού 

αναµείχθηκαν µε τους παλιούς κατοίκους και µε συγγενικούς πληθυσµούς δηµιούργησαν 

ένα λαµπρό αρχαϊκό πολιτισµό. Η Χίος ήταν µία από τις σπουδαιότερες πόλεις της Ιωνικής 

Συνοµοσπονδίας και ανήκε σ’ένα εµπορικό συνασπισµό που της εξασφάλισε ισχύ και 

ευηµερία. Θεωρείται από την αρχαιότητα τόπος καταγωγής του Οµήρου και συγγραφής 

των οµηρικών επών κατά τον 9ο π.Χ. αιώνα.  

Η Χίος κατά τον 5ο αιώνα δέχθηκε επίθεση από τους Πέρσες και αντιστάθηκε 

ηρωικά, όταν οι συµµαχικές ιωνικές πόλεις την είχαν εγκαταλείψει. Στα χρόνια του 

∆αρείου στο νησί εγκαταστάθηκαν τύραννοι, όπως και σε όλες τις Ιωνικές αποικίες. Μετά 

τη νίκη των Ελλήνων στα Μηδικά, η Χίος περιήλθε στην Αθηναϊκή συµµαχία. Έκτοτε και 

µέχρι τον Πελοποννησιακό πόλεµο το νησί γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη.  



12 

 

  Στην Ελληνιστική περίοδο περνάει το νησί από τον 4ο αιώνα που το κατέλαβε ο 

Μ. Αλέξανδρος. Από το 2ο αιώνα, που η Χίος καταλαµβάνεται από τους Ρωµαίους, επειδή 

συµµάχησε µε αυτούς απολαµβάνει στην αρχή κάποια προνόµια. Όµως το νησί 

καταστράφηκε από αυτούς κατά τους Μιθριδατικούς πολέµους όταν ο στρατηγός του 

Μιθριδάτη κατάστρεψε το νησί.  

Σε αυτό το σηµείο θα αναφέρουµε έναν µύθο που θέλει τον Άγιο Ισίωδο να 

βασανίζεται από τους Ρωµαίους γιατί αρνείται να αλλαξοπιστήσει. Όταν λοιπόν πέταξαν το 

µατωµένο σώµα του κάτω από ένα σχίνο, αυτός λυπήθηκε πολύ για το βασανιστήριο του 

Αγίου και δάκρυσε. Λέγεται ότι τα δάκρια του ευωδίασαν και έτσι δηµιουργήθηκε η 

µαστίχα. 

Εικόνα 2: Η Πόλη της Χίου2 (πηγή: Συλλογή Αργέντη, Βιβλιοθήκη Χίου <<Κοραής>>)    

  Η Βυζαντική εποχή που ακολούθησε την Ρωµαϊκή, σηµατοδότησε την κατασκευή 

σηµαντικών έργων, όπως του κάστρου της Χίου, της Νέας Μονής και πολλών 

οχυρωµατικών (10ος-11ος αιώνας). Οι Βυζαντινοί ωστόσο δεν κατάφεραν να αποτρέψουν 

                                                 
2
 Επί Γενουοκρατίας το λιµάνι της Χίου υπήρξε κορυφαίο διαµετακοµιστικό κέντρο της Ανατολικής 

Μεσογείου. Χειρόγραφο Insularium Illustratum, Henriki Martelli, Germany, 1470 
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την κατάληψη του νησιού αρχικά από τους Ενετούς κατά τον 13ο µ.Χ. αιώνα και στη 

συνέχεια από τους Γενοβέζους, στην κατοχή των οποίων παρέµεινε για 200 χρόνια. Κατά 

την περίοδο αυτή συστηµατοποιήθηκε η καλλιέργεια της µαστίχας και οργανώθηκε η 

εκµετάλλευσή της από την Μαόνα των Ιουστινιάνι. Τότε κτίστηκαν τα περισσότερα από τα 

γνωστά καστροχώρια και οι βίγλες. 

Οι Οθωµανοί κατέλαβαν το νησί το 1566 και µία µακρά περίοδος προνοµίων και 

ελευθεριών δόθηκαν στους κατοίκους χάριν στο εµπορικό της ναυτικό και στη παραγωγή 

της µαστίχας. Με την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, η Χίος εξεγέρθηκε κατά του 

Οθωµανικού ζυγού το 1822. Ακολούθησε η τροµερή σφαγή που σοκάρισε όλο τον 

πολιτισµένο κόσµο και προκάλεσε ρεύµα φιλελληνισµού στην Ευρώπη. Ο πίνακας του 

Delacroix «η σφαγή της Χίου» και το ποίηµα του V. Hugo
3
  

 

Εικόνα 3: Η καταστροφή της Χίου του Delacroix
4
 

 

 

 

«το Ελληνόπουλο» είναι ενδεικτικά της απήχησης που είχε στην διανόηση της ∆ύσης η 

καταστροφή της Χίου. Ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε το νησί στις 11 Νοεµβρίου 

1912, το οποίο αποτελεί πια µέρος του νέου Ελληνικού κράτους. 

Ο Β’ παγκόσµιος πόλεµος, η γερµανική κατοχή και ο εµφύλιος πόλεµος που 

ακολούθησε, δηµιούργησαν ρήγµατα στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Χίου µε 

συνέπεια την µετανάστευση σηµαντικού ποσοστού του πληθυσµού.  

1.3. ΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ 

 

 

                                                 
3 Ο Βικτόρ Ουγκώ, ήταν Γάλλος µυθιστοριογράφος, ποιητής και δραµατουργός. Αναφορικά µε το ελληνικό ζήτηµα 

υπήρξε από τους πλέον όψιµους Ευρωπαίους διανοούµενους, που έλαβαν φιλελληνική στάση. Το 1827 συνθέτει µεταξύ  

άλλων ποιηµάτων το περίφηµο Ελληνόπουλο (L' enfant).  
4 www.capital.gr 
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Στα νότια παράλια της Χίου όπου ευδοκιµεί ο σχίνος, υπήρχαν γύρω στα 27 χωριά 

που ονοµάστηκαν Μαστιχοχώρια, γιατί εκεί ζούσαν οι καλλιεργητές της µαστίχας. 

 Η ιστορία τους  ξεκινά το µεσαίωνα, στα χρόνια της κατάκτησης της Χίου από 

τους Γενοβέζους (1346-1566).  όταν και τα χωριά της νότιας Χίου, όπου παράγεται η 

µαστίχα, οργανώθηκαν ως οικισµοί-φρούρια, µε στόχο την άµυνα απέναντι στους 

επιδροµείς που µάστιζαν το Αιγαίο. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Χάρτης Μαστιχοχωρίων
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα χωριά αυτά είναι χτισµένα σε περιοχές που δεν είναι ορατές από τη θάλασσα, σε 

µικρές κοιλάδες οι οποίες προστατεύονται από τους γύρω λόφους. Οι γενοβέζοι 

κατακτητές οργάνωσαν την περιοχή των Μαστιχοχωρίων µε σύστηµα οχύρωσης, ώστε να 

προστατεύεται η περιουσία της εταιρίας ΜΑΟΝΑ6
 (Ανώνυµη Εταιρία) την οποία ίδρυσαν 

                                                 
5 www.chiosnet.gr 

6 Η Μαόνα της Χίου αποτελεί ένα κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό φαινόµενο, που όµοιό του δεν µπορεί εύκολα να 

βρεθεί στην Παγκόσµια ιστορία. Σύµφωνα µε τον Ιερώνυµο Ιουστινιάνη, κατά προσέγγιση φαίνεται να είναι µια 

Αριστοκρατία, της οποίας ο διοικητικός ρόλος συµπεριλάµβανε τη συµµετοχή της µητέρας πατρίδας Γένουας, η οποία 

είχε στην κυριαρχία της το νησί. Οι Γενουατικές Αρχές της Χίου και οι Έλληνες κάτοικοι, η πλειοψηφία του πληθυσµού 

του νησιού (περίπου το 80 %) ήταν υπήκοοι της ∆ηµοκρατίας της Γένουας, η οποία διόριζε τον Κυβερνήτη. Αρχικά, 

πολλοί Μαονίτες, µέλη της τοπικής διοίκησης ήταν πολίτες αλλά και κάτοικοι της Γένουας. Τα µέλη της εταιρείας 

διατήρησαν για παραπάνω από 200 χρόνια το δικαίωµα να εκµεταλλεύονται τα έσοδα που προέκυπταν από τους 

φυσικούς και οικονοµικούς πόρους του νησιού. Σε αντάλλαγµα έπρεπε να πληρώνουν µια ετήσια εισφορά στη Γένουα. 



15 

 

αµέσως µετά την κατάληψη του νησιού για την εκµετάλλευση των τοπικών προϊόντων της 

γης και των καλλιεργητών της.  

Στην συνέχεια όταν η Χίος έπεσε στην κυριαρχία των Τούρκων το ενδιαφέρον 

επικεντρώθηκε στη διατήρηση του µονοπωλίου της µαστίχας, επιβάλλοντας σκληρές 

ποινές στους λαθρεµπόρους, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας πολύ ευνοϊκές συνθήκες 

ζωής στους κατοίκους. Έτσι οι Μαστιχοχωρίτες, αν και δεν µπορούσαν να απολαύσουν 

ούτε µικρό µερίδιο του φυσικού τους πλούτου, δεν αντιµετώπισαν προβλήµατα κατά την 

τουρκοκρατία. Όµως µε τον καταστροφικό σεισµό του 1881 όλα τα νοτιοανατολικά χωριά 

υπέστησαν µεγάλες ζηµιές7
.  

Σήµερα διασώζονται συνολικά 24 Ματιχοχώρια, ορισµένα από τα οποία σε πολύ 

καλή κατάσταση, µε σηµαντικότερο και µεγαλύτερο το  Πυργί. Άλλα είναι τα Μεστά, οι 

Ολύµποι, η Καλαµωτή, τα Αρµόλια, η Καλλιµασιά, τα Νένητα, η Βέσσα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     
Αυτή η εταιρεία ονοµάστηκε Μαόνα των Ιουστινιάνη, γιατί όλα της τα µέλη υιοθέτησαν το επίθετο Ιουστινιάνη ή το 

πρόσθεσαν στο αρχικό επίθετο της οικογένειας τους. 

 
7
 www.chioshistory.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΜΑΣΤΙΧΟ∆ΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΑ 

 

2.1. ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΤΡΟ 

 

Το συναντάµε και µε το όνοµα σχίνος. Ανήκει στην οικογένεια των Anacardaceae 

και το επιστηµονικό του όνοµα είναι Pistacia Lentiscus var. Chia. Πρόκειται για έναν 

αειθαλή θάµνο, ύψους 2 – 3 µέτρων, που αναπτύσσεται αργά και παίρνει την πλήρη 

ανάπτυξή του µετά από 40-50 χρόνια φτάνοντας µέχρι και τα 5 µέτρα στα ηλικιωµένα 

φυτά. Μπορούµε να το χαρακτηρίσουµε σαν αιωνόβιο φυτό αφού ζει πάνω από εκατό 

χρόνια, όµως παράγει µαστίχα µετά από έξι χρόνια από τη φύτευσή του. καλή απόδοση σε 

µαστίχα έχει µέχρι και τα εβδοµήντα του χρόνια. Από κει και πέρα η απόδοσή του φθίνει.  

  

Εικόνα 5: Ο Μαστιχοφόρος σχίνος  ( πηγή: αρχείο Ε.Μ.Χ.) 

 

Κάθε δέντρο έχει µέση απόδοση εκατόν πενήντα µε εκατόν ογδόντα γραµµάρια 

µαστίχας το χρόνο. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις σχίνων, που παράγουν δύο κιλά το 
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χρόνο, αλλά αυτές είναι σπάνιες. Από τα δέντρα αυτά καλλιεργούνται µόνο τα αρσενικά 

γιατί είναι περισσότερο παραγωγικοί. Βέβαια για την απόδοσή τους υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες, όπως το σκάψιµο του χωραφιού το οποίο πρέπει να γίνεται συχνά αλλιώς η 

απόδοση του δέντρου πέφτει αισθητά ή η απόσταση στην οποία φυτεύονται τα δέντρα 

µεταξύ τους. Μεγαλύτερη απόσταση ισοδυναµεί µε µεγαλύτερη απόδοση. Σηµαντικός 

παράγοντας είναι και η ποικιλία του φυτού 

 

 

Εικόνα 6: Κλαδί σχινόδεντρου  

 

 

Κατά τα άλλα ο σχίνος είναι φυτό ανθεκτικό και έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε 

φροντίδα. Έτσι ευδοκιµεί σε άγονα, πετρώδη και φτωχά εδάφη. Οι ρίζες του απλώνονται 

στην επιφάνεια του εδάφους, οπότε µπορεί να επιβιώσει σε συνθήκες απόλυτης ξηρασίας. 

Οι εδαφικές απαιτήσεις του δέντρου σε υγρασία δεν είναι µεγάλες γιατί το δέντρο είναι 

επιπολαιόριζο και µε το εκτεταµένο επιφανειακό ριζικό του σύστηµα εκµεταλλεύεται 
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πλήρως τις µικρής διάρκειας βροχές καθώς και την ελάχιστη πρωινή υγρασία. Σε εδάφη 

µάλιστα µε µεγάλη υγρασία δυσχεραίνεται η ανάπτυξη του, επειδή εµποδίζεται ο αερισµός 

των ριζών του.  

Το κλίµα της Χίου είναι τυπικό µεσογειακό, εύκρατο, µε συνήθεις βόρειους και 

βορειοδυτικούς ανέµους και θερµοκρασία που δεν ξεπερνά 40 βαθµούς Κελσίου το 

καλοκαίρι και τους 2- 3 βαθµούς Κελσίου το χειµώνα. (πίνακας 1 και ∆ιάγραµµα 1) 

 

Πίνακας 1: Θερµοκρασίες στη Χίο κατά τη διάρκεια του έτους 

 

 

∆ιάγραµµα 1: Χρονόγραµµα θερµοκρασιών στη Χίο κατά τη διάρκεια του έτους 

 

Από την άλλη µεριά είναι ευάλωτο στο ψύχος. Σε περιπτώσεις παγετών τα δέντρα 

αυτά καίγονται αφού  η παγωνιά σκάει τις φλέβες του κορµού τους. Επίσης πρέπει η 

εκµετάλλευσή του να γίνεται µε καλές τεχνικές αλλιώς µπορεί να στερέψει η πολύτιµη 

ρητίνη από τον εξωτερικό φλοιό τους. Νέες φυτείες προέρχονται από κλαδιά παλιών 

δένδρων, που ονοµάζονται µοσχεύµατα και οι παλιές ανανεώνονται µε καταβολάδες ή 

παραφυάδες. Κόβουν µόσχευµα από φυτό αποδεδειγµένα καλό και το βάζουν στο χώµα, 
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αφήνοντας έξω µόνο µερικά φύλλα στην κορυφή. Αν τα µοσχεύµατα «πιάσουν», µετά δεν 

χρειάζονται πλέον ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες. 

 

2.1.1. Μοναδικότητα του σχίνου 

 

 Κύριο στοιχείο της βλάστησης των παραµεσόγειων χωρών, είναι τα δέντρα της 

οικογένειας των Anacardaceae, όπως είναι ο σχίνος. Μόνο στη Χίο όµως παράγονται τα 

΄΄δάκρυα της µαστίχας΄΄ που ευφραίνουν, αρωµατίζουν, ανακουφίζουν και  γιατρεύουν. 

∆ικαιολογηµένα λοιπόν η Χίος συνδέει το όνοµά της µε τη µαστίχα. Και ενώ τέτοια δέντρα 

υπάρχουν σε όλο σχεδόν το νησί, η παραγωγή της µαστίχας γίνεται µόνο στο νότιο τµήµα 

της Χίου, στα Μαστιχόχωρα, όπου το κλίµα είναι ιδιαίτερα θερµό και ξηρό όπως είδαµε 

παραπάνω.  

Εικόνα 7: Μαστίχα, µοναδικό προνόµιο της <<Χίας γης>> (πηγή:αρχείο Ε.Μ.Χ, Φωτ. Σταµούλης) 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ υπάρχει κάτι αξιοπερίεργο που αξίζει να αναφερθεί. Στη βόρεια πλευρά των 

Μαστιχοχωρίων υπάρχει µια συγκεκριµένη νοητή γραµµή που ενώνει τα χωριά Λιθί, Αγ. 

Γεώργιος Συκούσης και Καλλιµασιά και η οποία οριοθετεί την περιοχή τους. Η γραµµή 

αυτή ονοµάστηκε από τον γλωσσολόγο Pernot «φυσικό και µυστηριώδες όριο». Κάθε 

προσπάθεια που έγινε κατά καιρούς να  επεκταθεί η καλλιέργεια πέρα από αυτό το όριο 

απέτυχε. Οι επιστήµονες πιθανολογούν ότι αυτό οφείλεται µάλλον  σε κάποια εδαφολογικά 

και κλιµατολογικά στοιχεία τα οποία ευνοούν την καλλιέργεια του µαστιχόδεντρου µόνο 

στη Χίο και στο συγκεκριµένο τµήµα της. 
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Εικόνα 8: Μαστιχόδεντρα (πηγή: Βιβλιοθήκη Χίου <<Κοραής>>) 

 

 Έκπληξη προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ο σχίνος δεν αναπτύσσεται επιτυχώς 

πουθενά αλλού στην Ελλάδα ή στην διπλανή από τη Χίο Ανατολή . Αναφέρονται µόνο, 

από τον Heldreich
8
 κάποιες αποτυχηµένες προσπάθειες να µεταφερθεί η καλλιέργεια του 

µαστιχόδεντρου στην Αττική και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Υπήρξαν κάποια 

αποτελέσµατα στην Αµοργό και στην Αντίπαρο, τα οποία όµως δεν οδήγησαν σε 

                                                 

8
O Τέοντορ Χέρµαν φον Χέλντραϊχ (γερµ. Theodor Heinrich Hermann von Heldreich, 1822 - 1902) ήταν 

Γερµανός βοτανολόγος του 19ου αιώνα που έζησε και εργάστηκε στην Ελλάδα. Η επίσηµη συντοµογραφία 

του ονόµατός του στη βοτανική είναι "HELDR".( https://el.wikipedia.org) 
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παραγωγή. Άλλες προσπάθειες που έγιναν για να µεταφερθεί το µαστιχόδενδρο στη Ρόδο 

και τη Λέσβο απέτυχαν επίσης όπως αναφέρει ο Pernot
9
. 

Οξύµωρο πάλι στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ενώ σχίνοι υπάρχουν σε όλη τη 

Μεσόγειο, µόνο στη νότια Χίο καλλιεργούνται συστηµατικά και παράγουν µαστίχα. Αυτό 

πιθανολογείται ότι οφείλεται σε τρεις παράγοντες: 

� Το ιδιαίτερο µικροκλίµα της περιοχής. Η Χίος έχει µακρόστενο σχήµα, µε ψηλά 

δασωµένα βουνά στο βόρειο τµήµα, που συγκρατούν την υγρασία και 

εξασθενούν τους βοριάδες. Έτσι, το νότιο, λοφώδες κοµµάτι αποκτά ένα ιδιαίτερο 

κλίµα, ήπιο το χειµώνα και πολύ ξηρό το καλοκαίρι. Συµβαίνει συχνά να βρέχει 

σε όλο το νησί, εκτός από εκεί. Τα ξηρά, ζεστά καλοκαίρια των Μαστιχοχωρίων 

επιτρέπουν στη µαστίχα να στεγνώσει. Αν η µαστίχα βραχεί πριν «ωριµάσει», 

καταστρέφεται.  

� Ο ευγονισµός. Από τα αρχαία χρόνια οι καλλιεργητές των σχίνων της Χίου 

εντόπιζαν τα δένδρα που απέδιδαν περισσότερη και καλύτερη ρητίνη. Τα 

εκµεταλλεύονταν και τα πολλαπλασίαζαν, ώστε να δηµιουργούν νέες φυτείες 

σχίνων µε τα χαρακτηριστικά των µητρικών. Με το πέρασµα των αιώνων, ο 

µεθοδικός αυτός ευγονισµός δηµιούργησε ένα νέο είδος σχίνου, 

υπερπαραγωγικού σε µαστίχα.  

� Η καλή διαχείριση της ήδη από τους αρχαίους Χίους, που συστηµατοποίησαν την 

καλλιέργεια των σχίνων, τυποποίησαν το προϊόν και το επέβαλαν στην αγορά.  

2.1.2. Φροντίδα του Μαστιχόδεντρου (Σχίνου) 

2.1.2.1. Φυτείες  

Τα µαστιχόδενδρα φυτεύονται σε µικρές επίπεδες περιοχές είτε κατά µήκος του 

δρόµου ή κοντά στα χωριά. Η συνολική έκταση που κατέχουν είναι περίπου 20.000 

στρέµµατα. Φυτεύονται σε σειρές και σε απόσταση δύο έως τρία µέτρα το ένα από το 

άλλο.  

Η απευθείας επίδραση των ηλιακών ακτινών στον κορµό πιθανότατα να επηρεάζει 

την ποσότητα του εκκρινόµενου προϊόντος. Οι καλλιεργητές παρεµβαίνουν ώστε να 

                                                 
9
 Hubert-Octave Pernot: En pays turc. L' ile de Chio par Hubert Pernot. Avec 17 melodies et 118 simili-gravures, Παρίσι 

1903. 



22 

 

διακλαδιστεί ο βλαστός του µαστιχόδενδρου σε δύο έως τέσσερις πλάγιους βλαστούς οι 

οποίοι διακλαδίζονται παραπέρα και δηµιουργούν µια πυκνή κόµη. Η πορεία της κόµης 

έχει πολύ µεγάλη σηµασία καθώς από αυτήν εξαρτάται η άνετη πρόσβαση στον κορµό. Οι 

κόµες των δέντρων ακουµπούν µεταξύ τους αν και διατίθεται αρκετή απόσταση µεταξύ 

των κορµών, γεγονός απαραίτητο για την σωστή τους ανάπτυξη. 

2.1.2.2. Καλλιέργεια 

Για να ευδοκιµήσει το Μαστιχόδενδρο πρέπει το κλίµα της περιοχής να είναι 

εύκρατο και δροσερό. Όχι όµως πολύ ψυχρό, γιατί όπως είπαµε και πιο πάνω οι σχίνοι 

καίγονται σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, κάτω των 0
0
C. Είναι πολύ ανθεκτικά και 

µπορούν να ευδοκιµήσουν σε παραλίες και ευάερες τοποθεσίες, σε εδάφη ξηρά, 

ασβεστολιθικά, µε µέτρια γονιµότητα. Η απόδοσή τους σε µαστίχα είναι ακόµα 

µεγαλύτερη όταν καλλιεργούνται σε γόνιµα εδάφη χωρίς πολλή υγρασία.   

2.1.2.3. Πολλαπλασιασμός 

Για να µεγαλώσει η καλλιέργεια τα δένδρα αυτά πολλαπλασιάζονται µε κλαδιά µε 

εµφανείς οφθαλµούς. Από τα δένδρα κόβονται µοσχεύµατα, κατά το τέλος του 

φθινοπώρου, µεγάλα σε µέγεθος και φυτεύονται στο έδαφος σε βάθος 40-50 εκατοστά µε 

κάποια σχετική κλίση. Βέβαια δεν κόβουν οποιοδήποτε µόσχευµα. Τα µοσχεύµατα αυτά 

διαλέγονται από την προηγούµενη χρονιά και φυτεύονται κατά τους µήνες Φεβρουάριο και 

Μάρτιο. Η φύτευσή τους γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να δένδρα να σχηµατίζουν γραµµές  

που απέχουν µεταξύ του γύρω στα τρία µέτρα, ώστε να µπορεί το χωράφι να οργώνεται.  

Και επειδή πρέπει να υπάρχει αναλογία µεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης σε 

µαστίχα, η επέκταση της καλλιέργειας ρυθµίζεται µε ειδικό νόµο. Σύµφωνα µε στοιχεία 

της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της Νοµαρχίας Χίου το 1940 καταγράφηκαν 1.500.000 δέντρα 

ενώ µε την απογραφή του 1986 αυτά ανήλθαν σε 2.184.684. Σήµερα υπολογίζεται ότι 

καλλιεργούνται περίπου 20.000 στρέµµατα γης και 1.150.000 µαστιχόδενδρα στη νότια 

Χίο. 

 

2.1.2.4. Κλάδεμα 

Το κλάδεµα του δέντρου ξεκινά από το 3ο έτος της ηλικίας του. Για να πάρει κάθε 

δέντρο το επιθυµητό σχήµα, πρέπει να κλαδεύεται συστηµατικά σχεδόν κάθε χρόνο. Με 
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τον τρόπο ευνοείται ο αερισµός και η καλύτερη εκµετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας 

και  διευκολύνονται και οι διάφορες καλλιεργητικές εργασίες όπως σκάψιµο, λίπανση 

κ.τ.λ. Στο κοµµένο µέρος του φυτού, µετά το κλάδεµα απαιτείται η επάλειψη µε 

στεγανωτική ουσία, γνωστή ως κατράµι, ώστε να µην δηµιουργούνται εστίες αρρώστιας.  

2.1.2.5. Λίπανση 

Είπαµε παραπάνω ότι οι σχίνοι ευδοκιµούν σε πετρώδη, άγονα και φτωχά εδάφη, 

χωρίς να έχουν ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις, αλλά και χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη 

φροντίδα. Έχει παρατηρηθεί όµως ότι στην ανάπτυξη και στην απόδοσή του συµβάλει 

θετικά η συστηµατική λίπανση, που γίνεται κάθε χρόνο κατά τους χειµερινούς µήνες.  Για 

τέτοια εδάφη, καλά αποτελέσµατα δίνουν τα λιπάσµατα θειικής αµµωνίας αλλά και 

νιτρικού καλίου.   Μια εναλλακτική µορφή λίπανσης είναι η «χλωρή λίπανση». Σπέρνονται 

δηλαδή στη φυτεία σπόροι από ψυχανθή, κατά προτίµηση κουκιά, το µήνα Οκτώβριο. 

Όταν τα ψυχανθή ανθίσουν επακολουθεί όργωµα και διακόπτεται έτσι η καλλιέργεια τους . 

Μια καλλιέργεια ψυχανθών (κουκιά) εµπλουτίζει το χωράφι µε άζωτο, στοιχείο ζωτικό για 

την ανάπτυξη των µαστιχόδενδρων. Έτσι όταν διακόπτεται η καλλιέργεια τους το άζωτο 

δεσµεύεται και παραµένει στο χωράφι για το δέντρο που το έχει απόλυτη ανάγκη.  

2.1.2.6. Πότισμα 

Στα πρώτα χρόνια της ζωής του, το µαστιχόδεντρο έχει ανάγκη από νερό, δύο µε 

τρεις φορές το καλοκαίρι. Όταν όµως τα δέντρα µεγαλώσουν καλό είναι να αποφεύγεται το 

πότισµα γιατί τα µεγάλα δέντρα αντέχουν στην ξηρασία. Μη ξεχνάµε ότι η µεγάλη 

υγρασία κάνει κακό στο δέντρο, υποβιβάζοντας την ποιότητα της µαστίχας, αυξάνοντας τις 

µολύνσεις και τελικά µπορεί να το αποξηράνει 

2.1.2.7. Ασθένειες 

Είπαµε παραπάνω ότι το µαστιχόδεντρο είναι πολύ ανθεκτικό φυτό και δεν θέλει 

ιδιαίτερη περιποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τις ασθένειές του. γεγονός είναι ότι δεν έχει 

πολλές ασθένειες αλλά και αυτές καταπολεµούνται εύκολα.  

Η πιο σοβαρή από αυτές είναι ένας µύκητας που ανήκει στο γένος Polyporus, 

πολλαπλασιάζεται δε µε σπόρους και οι ζηµιές που προκαλεί αφορούν τις ρίζες και τους 

βλαστούς. Επίσης υπάρχει ένα άλλο είδος µύκητα, ο Eutyra Armeniaca, από τον οποίο αν 



24 

 

προσβάλλει  το δέντρο µπορεί να οδηγήσει σε ολική ξήρανσή του. Το καλύτερο είναι σε 

περίπτωση προσβολής, όχι µόνο η εκρίζωση των δέντρων αλλά και το κάψιµο τους, καθώς 

επίσης και η απολύµανση των λακκων.    

Η κάµπια της λιπαρίδας Liraris dispar (Liparidae) µπορεί επίσης να προσβάλλει το 

δέντρο, τρώγοντας τα νεαρά φύλλα, όπως επίσης και το παράσιτο Aploneura lentisci, που 

παρασιτεί αποκλειστικά στα δέντρα της οικογένειας των σχίνων. Τα τελευταία χρόνια 

έχουν παρατηρηθεί και άλλα παράσιτα το ηµίπτερο Agonoscena cistiputon της οικογένειας 

Psyllidae και το παράσιτο κολεόπτερο Sinoxylon sexdentatum της οικογένειας 

Bostrichidae. Τα συγκεκριµένα παράσιτα επικάθονται στα φύλλα και παίρνουν τον χυµό 

από τα κύτταρα. Το συγκεκριµένο γεγονός οδηγεί στο κιτρίνισµα των φύλλων και τελικά 

στην πτώση τους. Και το µαστιχόδεντρο χωρίς τα φύλλα του χάνει τη δύναµή τους µε 

συνέπειες µάλλον στην παραγωγή της µαστίχας.  

2.2. Η ΜΑΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 

Η Μαστίχα είναι το φυσικό, αρωµατικό ρετσίνι που βγαίνει από τα µαστιχόδεντρα. 

Εκκρίνεται σαν δάκρυ από τις επιφανειακές τοµές που προκαλούν οι καλλιεργητές στα 

µαστιχόδεντρα µε κάποια εργαλεία και συγκεκριµένα στον κορµό και σε κάποια µεγάλα 

κλαδιά του. Κυλάει µετά την έκκρισή του στο χώµα µε τη µορφή σταγόνων, φαινόµενο 

που προκαλεί ακόµα και το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: το ∆άκρυ της 

Μαστίχας(Πηγή: Ε.Μ.Χ., 

φωτ. Κ. Σταµούλης) 
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   Στην αρχή, όταν συλλέγεται, είναι στην µορφή υγρού, παχύρευστου αλλά όµως 

διαυγούς και µε πικρή γεύση. Με την πάροδο δεκαπέντε µε είκοσι ηµερών στερεοποιείται 

σε ακανόνιστα σχήµατα. Αυτό γίνεται µε την επίδραση της έντονης ξηρασίας αλλά και της 

ηλιοφάνειας που επικρατούν στο νησί κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. 

Εικόνα 10: Εργαλεία παραγωγής και συλλογής της Μαστίχας
10

 

  

 

 

 

 

Μετά τη στερεοποίησή της, παίρνει κρυσταλλική µορφή ενώ φεύγει η πικράδα της 

και τη θέση της παίρνει ένα ιδιαίτερο άρωµα, χαρακτηριστικό το οποίο της προσδίδει 

µοναδικότητα. Οι παραγωγοί της µαστίχας χρησιµοποιούν αυτό το στερεοποιηµένο 

αρωµατικό προϊόν, το συλλέγουν και το καθαρίζουν, το οποίο θα µας δώσει τελικά,   τη 

φυσική µαστίχα Χίου.  

Καταλαβαίνουµε ότι τελικά η διαδικασία αυτή οδηγεί σε ένα σκληρό προϊόν. Το 

πόσο σκληρό θα γίνει εξαρτάται από παράγοντες όπως η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας, ο 

χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν αφήνεται εκτεθειµένο στη φύση καθώς επίσης και από το 

µέγεθος που έχει το δάκρυ που συλλέγεται. Όταν η µαστίχα κυλλάει συνέχεια 

καταλαβαίνουµε ότι το δάκρυ που θα πάρουµε θα είναι αρκετά µεγάλο και αρκετά µαλακό. 

Ενώ αν η ροή της δεν είναι συνεχής, αυτό οδηγεί σε µικρό δάκρυ αλλά µε µεγαλύτερη 

σκληρότητα. 

Όσον αφορά το χρώµα της, στην αρχή είναι σχεδόν κίτρινο, όµως µετά από ένα µε 

ενάµιση χρόνο γίνεται κίτρινη. Αυτό οφείλεται στην οξείδωσή της από το οξυγόνο της 

ατµόσφαιράς 

                                                 
10

 Περιοδικό του εν Χίω Συλλόγου Αργέντη, τεύχος 1ο, Αθήνα, 1938 
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Ένα επίσης σπουδαίο γεγονός, είναι ότι  αποτελείται από πολλά συστατικά, 

εκατοντάδες τον αριθµό, λίγα όµως από αυτά είναι σε τέτοια ποσοστά ώστε να µπορούν να 

ανιχνευτούν. Πιο συγκριµένα, περιέχονται φυσικό πολυµερές, πτητικά και αρωµατικά 

συστατικά που συνθέτουν το αιθέριο έλαιο, το µαστιχέλαιο,  τερπενικά οξέα, 

φυτοστερόλες, πολυφαινολικά µόρια και ένας µεγάλος αριθµός από άλλα δραστικά 

συστατικά, µερικά από τα οποία απαντώνται στην φύση για πρώτη φορά. Το σίγουρο είναι 

ότι, τα πολλά αυτά συστατικά, δικαιολογούν τις πολλαπλές χρήσεις της µαστίχας Χίου, 

τόσο στο τοµέα των τροφίµων, όσο και στον τοµέα της υγείας και προσωπικής 

περιποίησης, σε παγκόσµια κλίµακα. 

Από τα αρχαία ακόµη χρόνια, η µαστίχα της Χίου, ήταν σηµαντική και 

αναγνωρισµένη, τόσο για το ιδιαίτερο άρωµα της, όσο και για τις θεραπευτικές της 

ιδιότητες. Ήταν  η πρώτη φυσική τσίκλα του αρχαίου κόσµου, και χρησιµοποιούνταν από 

τους αρχαίους για τον καθαρισµό των δοντιών και τη φρεσκάδα της αναπνοής. Από τότε 

χρησιµοποιούνταν για καθαρισµό του προσώπου και του σώµατος.  

Αποτελούσε επίσης συστατικό σε φαρµακευτικές συνταγές και σε πολλά 

ιατροσόφια, τα οποία εκτελούνται ακόµη και σήµερα.  

Σηµαντικό ρόλο έπαιζε η µαστίχα από την αρχαιότητα ακόµα λόγω των 

ευεργετικών ιδιοτήτων της στην υγεία του ανθρώπου και τη συµβολή της στην ανακούφιση 

από διάφορες ασθένειες. Οι ασθένειες αυτές έχουν σχέση µε το πεπτικό σύστηµα του 

ανθρώπου και η µαστίχα ήταν ένα είδος φάρµακο για αυτές και συνεχίζει να είναι.  

Από το 1997, η µαστίχα Χίου, έχει χαρακτηρισθεί ως Προϊόν Προστατευόµενης 

Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), βάσει του υπ’ αριθµ. 123/1997 Κανονισµού (L0224/24-

1-97) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει καταχωρηθεί στον σχετικό Κοινοτικό Κατάλογο 

των Προϊόντων Π.Ο.Π. θέλουµε εδώ να τονίσουµε ότι, ως Π.Ο.Π. χαρακτηρίζεται ένα 

προϊόν, του οποίου τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό 

περιβάλλον, ενώ η παραγωγή, η µεταποίηση και η επεξεργασία του λαµβάνουν χώρα σε 

οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή. Έτσι σύµφωνα µε τον παραπάνω κανονισµό, η µαστίχα 

Χίου προστατεύεται από την πώληση οιασδήποτε ανταγωνιστικής αποµίµησης που θα 

υπεξαιρούσε τη φήµη της Ονοµασίας Προέλευσης. 
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2.3. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ 

Η καλλιέργεια και η παραγωγή της µαστίχας είναι <<οικογενειακή υπόθεση>> και 

απαιτεί εργασία και φροντίδα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στον παρακάτω πίνακα 2 

φαίνονται συνοπτικά όλες οι διαδικασίες.  

Πίνακας 2: Ο κύκλος της καλλιέργειας της µαστίχας 

 

Πηγή: www.gummastic.gr 

Παρακάτω περιγράφουµε αναλυτικά την όλη διαδικασία. 

2.3.1. Προκαταρκτικές εργασίες 

Η λίπανση των µαστιχόδεντρων ξεκινά τον ∆εκέµβριο και συµπληρώνει τη φυσική 

λίπανση από τα ξερά φύλλα του ίδιου του δέντρου. Από τα µέσα του Γενάρη και για όλο το 

Φλεβάρη κλαδεύονται τα χαµηλά κλαδιά ώστε να παίρνουν συγκεκριµένο σχήµα και να 

σχηµατιστούν δίοδοι για τη διέλευση του αέρα και του φωτός καθώς και για το στέγνωµα 

της ρητίνης, πολύ σηµαντική διαδικασία για την παραγωγή, όπως περιγράψαµε και πιο 

πάνω.  Το κλάδεµα διευκολύνει και τις εργασίες που ακολουθούν όπως το τραπέζι, το 

κέντηµα και το µάζεµα. Πριν από το κέντηµα και τη συλλογή της µαστίχας, το έδαφος 

γύρω από το βλαστό θα πρέπει να ελευθερωθεί από τα άλλα φυτά. Έτσι  τον Μάρτιο και 

Απρίλιο γίνεται το σκάψιµο του εδάφους ώστε να ανανεωθεί αλλά και για να 
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αποµακρυνθούν τυχόν ζιζάνια που υπάρχουν. Η αρχική αυτή περιποίηση των σχίνων 

ολοκληρώνεται την Άνοιξη. 

Τον πρώτο µήνα του Καλοκαιριού αλλά και µέχρι τα µέσα Ιουλίου γίνεται το 

καθάρισµα από άλλα φυτά που τυχόν υπάρχουν και ακολουθεί η ισοπέδωση του εδάφους. 

Όλη αυτή η διαδικασία του καθαρίσµατος γίνεται για να µπορούν οι µαστιχοπαραγωγοί να 

συλλέξουν τις σταγόνες µαστίχας που ίσως να πέσουν στο έδαφος.  Το καθάρισµα γίνεται 

σε κυκλική περιοχή γύρω από το δέντρο που ονοµάζεται τραπέζι.  Το έδαφος καθαρίζεται 

από τα χόρτα, τις πέτρες, τους βώλους και τα ξύλα µε ένα ειδικό εργαλείο την «άµια» που 

πήρε το όνοµά του από το αρχαίο ρήµα αµάω που σηµαίνει  θερίζω, κόπτω, συλλέγω. 

Άλλα εργαλεία που χρησιµοποιούνται φτυάρια και µυστριά. Το σκούπισµα του ξυσµένου 

εδάφους που ακολουθεί γίνεται µε κοινή σκούπα ή µε αυτοσχέδια, κατασκευασµένη από 

κλαδιά αστυφίδας ή από εχινοπόδια.  

Στη συνέχεια το έδαφος ισοπεδώνεται µε ασπρόχωµα το οποίο είναι καλά 

κοσκινισµένο, το οποίο στρώνεται και πιέζεται καλά στο έδαφος για να δηµιουργηθεί λεία 

επιφάνεια. 

 

 

Εικόνα 11: Μαστιχάρισσα επί το έργον του ασπρίσµατος (πηγή: αρχείο Ε.Μ.Χ, φωτ. Σταµούλης) 

 Όταν οι σταγόνες της µαστίχας πέσουν πάνω στο ασπρόχωµα αποκτούν 

λαµπρότητα, στερεοποιούνται και µαζεύονται ευκολότερα. Το ασπρόχωµα αυτό 

αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) το οποίο είναι αδρανές υλικό και δεν 
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επηρεάζει τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες της µαστίχας  αλλά ούτε και την καθαρότητα 

της. Το ασπρόχωµα αυτό συλλέγεται από συγκεκριµένα µέρη στη νοτιοανατολική Χίο και 

µοιράζεται από την  Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στους µαστιχοπαραγωγούς. Είναι 

βέβαια κατανοητό από όλους ότι όσο πιο σχολαστικά θα γίνει το τραπέζι γύρω από το 

σχίνο, τόσο καθαρότερη µαστίχα θα µαζευτεί. 

 

2.3.2. Πρώτο κέντηµα 
 

Η πιο σηµαντική φάση στη διαδικασία παραγωγής της µαστίχας είναι το χάραγµα 

των σχίνων ή αλλιώς κέντηµα. Ξεκινάει τον Ιούλιο11
, µετά την ισοπέδωση του εδάφους και 

τη δηµιουργία των <<Τραπεζιών>>  και συνεχίζεται µέχρι τον Αύγουστο. Με το 

κεντητήρι, ένα µικρό αιχµηρό και αυλακωτό στην άκρη σιδερένιο εργαλείο, χαράζουν τον 

κορµό και τα µεγάλα κλαδιά του δέντρου, αρχίζοντας από χαµηλά στον κορµό και 

συνεχίζοντας προς τα κλαδιά. Οι τοµές έχουν µήκος 10-15 χιλιοστά και βάθος 4-5 

χιλιοστά. Ο αριθµός των τοµών είναι ανάλογος µε το µέγεθος και την ηλικία του δέντρου, 

αρχίζει από 10 µε 20 και φθάνει στις 100 κεντιές σε όλη την περίοδο του κεντήµατος. 

 

Εικόνα 12: Κέντηµα ή Κέντος (πηγή: αρχείο Ε.Μ.Χ, φωτ. Σταµούλης) 

 

  

 

 

 

Το κέντηµα γίνεται δύο φορές την εβδοµάδα, τις πρωινές ώρες  και διαρκεί 5 µε 6 

εβδοµάδες. Το δάκρυ της µαστίχας, δηλαδή το ρετσίνι του σχίνου, βγαίνει από το φλοιό 

του δέντρου, έτσι οι τοµές πρέπει να γίνονται προσεκτικά, ώστε να µην πληγώνεται 

άσκοπα το δέντρο. Οι µαστιχοπαραγωγοί λένε ότι << το κέντηµα θέλει σεβασµό>>. Για το 

λόγω αυτό προτιµούν να πληγώνουν αυτοί τα δέντρα τους, ώστε να είναι σίγουροι ότι θα 

γίνει σωστά η δουλειά τους.  

                                                 
11

 Παγίδας, 1946. 
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2.3.3. Η πρώτη συλλογή  

 

Η πρώτη συλλογή της µαστίχας γίνεται µετά τον ∆εκαπενταύγουστο, τότε που 

αρχίζει να 

στερεοποιείται η 

µαστίχα.  Τη 

µαζεύουν τις πρώτες 

πρωινές ώρες µε ένα 

ειδικό εργαλείο που 

λέγεται «τιµητήρι». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 13: Μάζεµα µε το τιµητήρι (πηγή: αρχείο Ε.Μ.Χ, φωτ. Σταµούλης) 

  

Πρώτα συλλέγεται η χοντρή µαστίχα, η πίτα όπως ονοµάζεται, από το «τραπέζι» 

και µε το ίδιο εργαλείο συλλέγεται και η µαστίχα που έχει πήξει στον κορµό του δέντρου, 

τα λεγόµενα δάκρυα, και αυτή που κρέµεται από τα κλαδιά (φλισκάρια). Η υπόλοιπη 

µαστίχα µαζεύεται µε «σκούπες» ή µε τα χέρια. Μετά χρησιµοποιώντας το πανέρι, η 

µαστίχα τοποθετείται σε ξύλινα κιβώτια και αποθηκεύεται σε δροσερούς χώρους όπου θα 

καθαριστεί για να παραδοθεί στον Συνεταιρισµό. 

 

2.3.4. ∆εύτερο κέντηµα 

 

Το δεύτερο κέντηµα, δηλαδή ο δεύτερος κύκλος χαράγµατος ακολουθεί µετά την 

πρώτη συλλογή. Στο κέντηµα αυτό ακολουθούνται ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες όπως και 

στο πρώτο κέντηµα και γίνεται για χρονικό διάστηµα 5 – 6 εβδοµάδων. Η διαδικασία αυτή 

κρατά µέχρι την τελευταία συλλογή του φθινοπώρου. Κάθε δέντρο πρέπει να κεντηθεί 

περίπου 10 µε 12 φορές. 
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2.3.5. ∆εύτερη συλλογή 

 

Το δεύτερο µάζεµα γίνεται µετά τα µέσα  Σεπτεµβρίου και σε αυτό συλλέγονται 

όλα τα δάκρυα από τον κορµό του µαστιχόδενδρου και από το έδαφος. Εδώ συλλέγονται 

από το «τραπέζι» οι χοντρές σταγόνες µαστίχας και την υπόλοιπη µαστίχα την σκουπίζουν 

και την βάζουν σε τσουβάλια. Τελευταίες µαζεύουν τις σταγόνες που έχουν µείνει στα 

κλαδιά και τον κορµό του δένδρου. Το δεύτερο µάζεµα γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

συλλεχθούν ακόµα και τα πιο µικρά κοµµάτια µαστίχας.  Είναι χαρακτηριστικά τα 

ονόµατα που έχουν δώσει οι µαστιχοπαραγωγοί σ’ αυτές τις τελευταίες σταγόνες : 

δακτυλιδόπετρες, δάκρυα και φλισκάρι.  

Στη συνέχεια η µαστίχα µεταφέρεται σε δροσερές αποθήκες ώστε να µην τη 

ζεστάνει ο ήλιος και τη λιώσει.  

 

2.3.6. Πρώτη κατεργασία 
 

Η διαδικασία του καθαρίσµατος είναι αυτή που ακολουθεί την τελική συλλογή της 

µαστίχας. Σε αυτήν ο κάθε µαστιχοπαραγωγός <<ταχταρίζει>> την παραγωγή του, δηλαδή 

την κοσκινίζει, για να την ξεχωρίσει από τα φύλλα, τα κλαδάκια και τα χώµατα. Στη 

συνέχεια την ξεπλένει καλά µε σαπούνι που έχει διαλύσει σε κρύο νερό  και την απλώνει 

για να στεγνώσει. Το καθάρισµα µετά το στέγνωµα είναι υπόθεση των γυναικών, οι οποίες  

µε µυτερά µαχαίρια καθαρίζουν κάθε κόκκο από τις ξένες ύλες που είναι κολληµένες 

επάνω. Η διαδικασία αυτή η οποία είναι πολύ κουραστική,   ξεκινάει το φθινόπωρο και 

διαρκεί µέχρι την άνοιξη. 

  

 

 

 

Εικόνα 14: Μαστιχάρισσα (πηγή: φωτ. 

Αρχείο Παπαχαντζιδάκη, Μουσείο Μπενάκη) 
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2.3.7. Εµπορική κατεργασία 

 

Τέλος µετά την πολύµηνη πρώτη κατεργασία, το έτοιµο πλέον προϊόν της µαστίχας, 

καταλήγει στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Στη συνέχεια η ίδια η Ε.Μ.Χ που 

συγκεντρώνει το σύνολο της παραγωγής του προϊόντος, το επεξεργάζεται, το συσκευάζει 

και εµπορεύεται διεθνώς διάφορες κατηγορίες µαστίχας (πίτα, χονδρή, ψιλή), τις τσίχλες 

ΕΛΜΑ, το µαστιχέλαιο, το µαστιχόνερο και τη σκόνη µαστίχας. 

Έτσι η καθαρή µαστίχα που παραδίδεται από τους Συνεταιρισµούς στην Ε.Μ.Χ. θα 

πλυθεί και άλλες φορές και θα απλωθεί για να στεγνώσει. Στη συνέχεια θα τη ρίξουν στους 

<<ταβάδες>>, οι οποίοι είναι χαµηλά στρογγυλά τραπέζια, όπυ γυναίκες ειδικευµένες, µε 

το όνοµα <<µαστιχούδες>> θα κάνουν το δεύτερο τσίµπηµα µε σουγιαδάκια για τον 

καλύτερο καθαρισµό κάθε κόκκου µαστίχας. Τώρα το προϊόν είναι έτοιµο για ταξινόµηση 

και τυποποίηση.  

 

Εικόνα 15: Μαστιχούδες γύρω από τον ταβά (πηγή Ε.Μ.Χ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ε.Μ.Χ. ξεχωρίζει την καθαρή µαστίχα σε <<χονδρή>> και <<ψιλή>>. Τη χονδρή 

την ταξινοµεί σε τέσσερις τύπους Νο1, Νο2, Νο3, Νο4 και την ψιλή σε άλλους τέσσερις 

τύπους Νο1, Νο2, Νο3, Νο4. 
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Τα υποπροϊόντα χωρίζονται σε <<σκόνη>> και <<καζανοµάστιχα>>. Μετά από 

αυτό σειρά έχει η τυποποίηση της µαστίχας και βέβαια ανάλογα µε τον τύπο του προϊόντος 

και η τιµή του.   

2.4. Η ΜΑΣΤΙΧΑ Π.Ο.Π12. 

  

 Όπως αναφέραµε και παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 1992 τον 

κανονισµό 2081/92 που αντικαταστάθηκε από τον 510/2006 το 2006, για την προστασία 

των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων. 

Η Μαστίχα Χίου από το 1997, έχει χαρακτηρισθεί ως Προϊόν Προστατευόµενης 

Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), βάσει του υπ’ αριθµ. 123/1997 Κανονισµού (L0224/24-

1-97) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει καταχωρηθεί στον 

σχετικό Κοινοτικό Κατάλογο των Προϊόντων Π.Ο.Π. Τα 

Προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης φέρουν το 

σήµα ΠΟΠ, που φαίνεται δίπλα.  

Για τα αγροτικά προιόντα και τρόφιµα, η αναγνώριση ΠΟΠ, είναι πολύ σηµαντική 

γιατί, αφενός δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να προωθήσουν ευκολότερα 

προϊόντα που παρουσιάζουν εξειδικευµένα χαρακτηριστικά, και αφ’ ετέρου οι 

καταναλωτές µπορούν να  αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, µε εγγυήσεις για τη παραγωγή, 

επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή τους. 

Οι καταχωρηµένες ονοµασίες για τα προϊόντα ΠΟΠ προστατεύονται από 

οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση εµπορική χρήση για προϊόντα τα οποία δεν παράγονται 

σύµφωνα µε τις ειδικές προδιαγραφές που έχει κάθε προϊόν, καθώς επίσης και από κάθε 

αντιποίηση, αποµίµηση, υπαινιγµό, ψευδή ή απατηλή ένδειξη όσον αφορά την προέλευση, 

καταγωγή ή φύση του προϊόντος και από κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπληροφορήσει 

το κοινό σχετικά µε την πραγµατική καταγωγή του προϊόντος. 

Εκτός από τα προϊόντα ΠΟΠ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα προϊόντα ΠΓΕ 

και ΕΠΠΕ.  

                                                 
12

 www.gummastic.gr 
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Ως «Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ» νοείται το όνοµα µιας 

περιοχής, ενός συγκεκριµένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις µιας χώρας, το οποίο 

χρησιµοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίµου που κατάγεται 

από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριµένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου µία 

συγκεκριµένη ποιότητα, η φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό µπορούν να αποδοθούν στη 

γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και µεταποίηση ή/και η 

επεξεργασία πραγµατοποιούνται στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή.  

Τα «Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυηµένα – ΕΠΠΕ» είναι κυρίως προϊόντα 

µεταποίησης που χαρακτηρίζονται από τη σύσταση ή τον τρόπο παρασκευής τους, που έχει 

ιστορία δεκαετιών ή και αιώνων και ενσωµατώνει την ιστορία, τα ήθη και τα έθιµα, 

δηλαδή τη λαογραφία και τις παραδόσεις του λαού που τα παράγει. Τα προϊόντα αυτά 

βασίζονται στην παράδοση και τη διατροφική κουλτούρα των Ευρωπαίων πολιτών και 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται στις εδαφοκλιµατικές 

συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας και στις ειδικές συνθήκες παραγωγής και 

µεταποίησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ 

 

3.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ 

 

 Στην αρχή η µαστίχα χρησιµοποιούνταν για οικιακή χρήση ή για βιοτεχνική χρήση. 

Υπάρχουν δείγµατα και µαρτυρίες όπως αναφέρεται στον Κολλιάρο (1997), ότι  «Η 

µαστίχη χρησιµοποιούνταν ως κύριο συστατικό στα καθαρά και στα διαφανή βερνίκια και 

για την αρωµατική της γεύση, στα γλυκίσµατα, στο κρασί, στο ρακί (µαστίχα), στο πόσιµο 

νερό, στα φαγητά, στα παξιµαδάκια και στο ψωµί». Επίσης το ξύλο του µαστιχόδεντρου 

χρησιµοποιούνταν λόγω των αντισηπτικών και βαλσαµικών ιδιοτήτων της ρητίνης του.  

 ∆είγµατα όµως βιοµηχανικής αξιοποίησης της µαστίχας έχουµε στα τέλη 

του 19
ου

 αιώνα και µάλιστα στον τοµέα της ποτοποιείας. Τα πρώτα αλκοολούχα ποτά όπως 

το ρακί, δηµιουργούνται µε τη χρήση µαστίχας. Μάλιστα σε κάποιες βαλκανικές χώρες 

όπως η Βουλγαρία ή η Ρουµανία έφερναν τη χαρακτηριστική ονοµασία <<ΜΑΣΤΙΚΑ>> 

και µε τον τρόπο αυτό επηρεάστηκε και το καταναλωτικό κοινό.  Πέρα από αυτό όµως 

έχουµε και άλλες βιοµηχανικές χρήσεις που αφορούν τη βιοµηχανία φαρµάκων ή τη 

δηµιουργία χρωµάτων. Μπορούµε να πούµε ότι  η πρώτη ολοκληρωµένη βιοµηχανικού 

τύπου εκµετάλλευση της µαστίχας λαµβάνει χώρα από το εργοστάσιο της ΕΜΧ, µε την 

παραγωγή τσίκλας, µαστιχελαίου13
 και κολοφωνίου14

, µε πρωτόγονες για τα βιοµηχανικά 

δεδοµένα µεθόδους, έως τις τελευταίες δεκαετίες15
. 

Η µαστίχα αποτελούσε πάντα έναν από τους βασικούς άξονες της τοπικής 

οικονοµίας και παράγοντα επιβίωσης των παραγωγών. Αποτέλεσε όµως πόλο έλξης 

πολλών κατακτητών, όπως αναφέραµε πιο πάνω, επίσης ήταν και αυτό το προϊόν που 

έδεσε πολλούς λαούς µεταξύ τους. Πράγµατι  από το 12
ο
 έως και το 17

ο
 αιώνα, η µαστίχα 

παράγονταν στη Χίο όµως  αποµακρύνονταν υποχρεωτικά από τα παραγωγικά χέρια της 

Νότιας Χίου.  Η µαστίχα ταξιδεύει στη Σµύρνη, στις Ινδίες, την Ιταλία και στη συνέχεια 

στην Αγγλία και την Ολλανδία και αργότερα σε όλο τον κόσµο. Συγκεκριµένα στη Σµύρνη 

χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική, όπου φτιάχνονται πεντανόστιµα  τσουρέκια, 

                                                 
13 λαµβάνεται από την απόσταξη της µαστίχας και χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική, κοσµετολογία κ.λπ. 
14

 προϊόν απόσταξης, µετά την αποµάκρυνση των αιθέριων ελαίων της µαστίχας που χρησιµοποιείται για την παρασκευή 

χειρουργικών νηµάτων, πλαστικών, βερνικιών, χρωµάτων, συνθετικού καουτσούκ, ελαστικών κ.λπ 
15

 Μπελλές, 2005 
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κουλούρια και παγωτά.  Όµως η µαστίχα δεν επηρέασε µόνο τη ζαχαροπλαστική της 

Σµύρνης αλλά και τη λαογραφία της Πόλης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι ο 

γαµπρός στη Σµύρνη,  έδινε πριν το γάµο, ένα κουτάκι µαστίχα στη νύφη για να διώξει 

τους αντίζηλους κάνοντας την οικογένεια να έχει καλή τύχη. 

Πολλές και διάφορες οι χρήσεις της µαστίχας. Το Πατριαρχείο τη χρησιµοποιεί για 

τη δηµιουργία  Άγιου Μύρου, χρησιµοποιείται επίσης, στη δηµιουργία µοσχολίβανου. 

Αυτού του είδος η χρήση αφορά περισσότερο τη Σαουδική Αραβία όπου αποτελεί µία από 

τις µεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού στη µαστίχα, την οποία χρησιµοποιεί για τη 

δηµιουργία λιβανιού. Χρησιµοποιείται και ως µπαχαρικό, αλλά και στη φαρµακοποιεία16
 

και ως σταθεροποιητής χρωµάτων, κυρίως για ζωγράφους και αγιογράφους. 

Πέρα όµως από τις πολλές χρήσεις της, η µαστίχα πάντα λειτουργούσε ως 

κεντρικός άξονας της κοινωνικής ζωής των παραγωγών, που συνδέεται µε την τοπική 

κουλτούρα και ταυτότητα του νησιού, τη Χριστιανική πίστη17
, τα ήθη και τα έθιµα του, τις 

καθηµερινές συνήθειες, δηµιουργώντας κοινές εικόνες και µνήµες. Αποτελεί στοιχείο που 

συνδέει το µέλλον µε το παρελθόν, στιγµατίζει την τοπική εξέλιξη και γίνεται 

αναπόσπαστο στοιχείο της τοπικής λαογραφίας και του πολιτισµού του. Η Μαστίχα αποτελεί 

επίσης σήµερα προϊόν ευηµερίας λόγω της περιορισµένης παραγωγής και λόγω των 

διαχρονικών χρήσεων και ιδιοτήτων της. ∆ιατηρεί τον µονοπωλιακό, σε παγκόσµιο επίπεδο, 

χαρακτήρα της και εξάγεται σε όλες ανεξαρτήτως τις χώρες του κόσµου, σε µικρές ή µεγάλες 

ποσότητες18. Παράλληλα, δύνανται να προσδώσει νέες διαστάσεις στην έννοια της τοπικής 

ταυτότητας και κουλτούρας και να χαράξει ακόµα φωτεινότερους ορίζοντες στο πέρασµα των 

χρόνων, τόσο για τα Μαστιχοχώρια, που αποτελούν µνηµεία πολιτιστικής κληροvοµιάς, όσο και 

για την περαιτέρω ανάπτυξη του ίδιου του νησιού. Άλλωστε όπως αναφέρεται σε πολλές 

βιβλιογραφίες η Χίος χαρακτηρίζονταν πάντα ως τόπος <<ευλογηµένος>>19.  

 

 

3.2. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ20
 

                                                 
16Βαρλάς, 2006  
17

 Σαββίδης, 2000 
18

 ΕΜΧ, «Μαστίχα Χίου» 
19

 Κολλιάρος,  1997 

20
 Ενωση Μαστιχοπαραγωγων Χίου - http://www.gummastic.gr/ 
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3.2.1. Χρησιµότητα στην κουζίνα   

 

Η µαστίχα Χίου αποτελεί ένα από τα παλαιότερα µπαχαρικά που είναι γνωστά στην 

Μεσόγειο και προσδίδει διακριτικό άρωµα σε πολλές τροφές. Η µαστίχα παραδοσιακά 

χρησιµοποιούνταν ως καρύκευµα σε γιορτινά ψωµιά, τσουρέκια και µπισκότα. Σε 

ορισµένα µέρη της Ελλάδας, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου, η µαστίχα χρησιµοποιείται 

συχνά ως καρύκευµα σε πασχαλινά γλυκίσµατα. Στις βόρειες περιοχές της χώρας, 

χρησιµοποιείται επίσης στην ζαχαροπλαστική, κυρίως για την δηµιουργία επιδορπίων µε 

κρέµα µε άρωµα µαστίχας και ενός παγωτού, το γνωστό καϊµάκι, που έχει µια 

γευστικότατη, µαστιχωτή υφή χάρη στην προσθήκη της µαστίχας Χίου. Οι σύγχρονοι, 

όµως, Έλληνες σεφ µας έδειξαν ότι το µπαχαρικό, µε την µοναδική, µοσχοµυρωδάτη, 

ξυλώδη, ελαφρά πευκώδη, εξωτική γεύση του µπορεί να ταιριάξει µε σχεδόν τα πάντα, από 

ντοµάτες σε µια γευστική σάλτσα µέχρι το λευκό κρασί και το λεµόνι σε πιο διακριτικές 

σάλτσες, µέχρι και την σοκολάτα µε την οποία ταιριάζει περίφηµα. Επιπλέον, η µαστίχα 

αποτελεί σηµαντικό διαιτητικό συµπλήρωµα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έλλειψης 

ιχνοστοιχείων. 

Στην Κύπρο αρωµατίζουν µε αυτήν ακόµα και το ψωµί.  

Στο Λίβανο και τη Συρία φτιάχνουν ένα είδος παραδοσιακού τυριού µε άρωµα και 

γεύση µαστίχας.  

Οι Άραβες θεωρούν µεγάλη πολυτέλεια να αρωµατίσουν το φαγητό, το γλυκό ή το 

γάλα µε µαστίχα. Η µαστίχα ως γλυκό κουταλιού σερβίρεται µε ιδιαίτερα παραδοσιακό 

τρόπο µέσα σε νερό και είναι γνωστή ως υποβρύχιο µαστίχας. 

3.2.2. Μαστίχα και Ποτοποιία 

Η µαστίχα χρησιµοποιείται ευρύτατα για την παρασκευή λικέρ και ούζου. Το ποτό 

Μαστίχα πίνεται ως απεριτίφ. Πολύ γνωστό είναι το λικέρ «Μαστίχα Χίου» καθώς και το 

«Ούζο Μαστίχας». Με την προσθήκη µαστίχας το ποτό αποκτά το άρωµα της και επιπλέον 

περιορίζεται η βλαπτική επίδραση της αλκοόλης στο στοµάχι. 

Στον Αραβικό κόσµο και ιδιαίτερα στα Ιράκ, η µαστίχα συχνά προστίθεται στην 

παρασκευή του τοπικού ποτού Αράκ. Επιπλέον οι Αραβικοί λαοί αρωµατίζουν το πόσιµο 
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νερό µε µαστίχα, καίγοντας µαστίχα. Με τον καπνό της αρωµατίζουν την κανάτα και τη 

γεµίζουν νερό. 

3.2.3. Μαστίχα και σύγχρονη Κοσµετολογία
21

 

Σύγχρονες επιστηµονικές έρευνες υποστηρίζουν αλλά και αποδεικνύουν την, 

αρχαία πεποίθηση για τις θεραπευτικές και καλλυντικές ιδιότητες της µαστίχας.  

Η σύγχρονη κοσµετολογία έχει αρχίσει να χρησιµοποιεί τις κλινικά ελεγµένες και 

αποδεδειγµένες αντιµικροβιακές, αντιοξειδωτικές, αντιφλεγµονώδεις και θεραπευτικές 

ιδιότητες της µαστίχας. Τα καλλυντικά που είναι εµπλουτισµένα µε µαστιχέλαιο εγγυώνται 

καθαρισµό του δέρµατος σε βάθος και προσφέρουν προστασία κατά του γήρατος. 

Συγχρόνως, ελέγχοντας την έκκριση σµήγµατος, ελαττώνουν σηµαντικά τα προβλήµατα 

λιπαρής επιδερµίδας όπως είναι η γυαλάδα του δέρµατος. Επειδή ενισχύεται η σύνθεση του 

κολλαγόνου, η συχνή χρήση βοηθάει στην καταπολέµηση ρυτίδων και εξασφαλίζει τη 

µεγαλύτερη ελαστικότητα του δέρµατος. Το µαστιχέλαιο επίσης βελτιώνει τη γενικότερη 

εµφάνιση της επιδερµίδας και την ενυδατώνει σε βάθος ενώ έχει ιδιαιτέρως θετική 

επίδραση στους τύπους επιδερµίδας µε τάση για ακµή και µαύρα στίγµατα.  

Σήµερα κυκλοφορούν στην αγορά πολλά καλλυντικά προϊόντα µε µαστίχα Χίου 

όπως κρέµες προσώπου και σώµατος, σαπούνια, αφρόλουτρα και σαµπουάν. 

Σε αυτό το σηµείο θέλουµε να αναφέρουµε ότι σε ένα από τα σπάνια συνταγολόγια 

του 19
ου 

αιώνα, από το φαρµακείο του Σπίνου, γραµµένο γύρω στο 1850, βρίσκουµε τη 

µαστίχα να χρησιµοποιείται σε συνταγές καλλυντικών αφού θερµανθεί σε bain-marie.  

<<… δυο κούκουδα µαστίχα τα βάζετε εις ένα κιασεδάκι και βράζετε ένα τσουκάλι νερό 

και βάζετε το κεσεδάκι µέσα να λιώσουν και το τρίβετε και ρίπτετε ολίγον ροδόσταµον µέσα>>22 

3.2.3.1. Αντιβακτηριακή και αντιμυκητιασική δράση της μαστίχας. 

Η αντιµικροβιακή δράση του αιθέριου ελαίου της µαστίχας της Χίου, έχει 

αποδειχθεί µε σειρά µελετών. Αξιόλογη είναι και η δράση που εµφανίζει σε µια σειρά από 

                                                 
21

 Κ. Βασιλάτου, Χηµικός, Msc Cosmetologie 
22

 Χαβιάρα, Καραχάλιου, 2003 
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παθογόνα στελέχη µυκήτων. Η ισχυρή αυτή δράση του, µπορεί να ερµηνευτεί λόγω της 

υψηλής συγκέντρωσης σε a-pinene, γνωστής αντιµικροβιακής ουσίας.  

Συγκεκριµένα, το λάδι εµφανίζει ισχυρή αντιβακτηριακή δράση τόσο σε Gram 

θετικά βακτήρια (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis) όσο και σε Gram 

αρνητικά (Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa). Ακόµα πιο αξιόλογη είναι και η δράση της σε παθογόνα στελέχη µυκήτων 

(Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Torulopsis glabrata, 

Cryptococcus neoformans).  

∆εδοµένου της υψηλής περιεκτικότητας κάθε µορφής καλλυντικού προϊόντος σε 

νερό, απαιτείται η εξασφάλιση της ελαχιστοποίησης µικροβιακού φορτίου µε τη χρήση 

ασφαλών συστηµάτων συντήρησης. Τόσο νοµοθετικά όσο και στη συλλογική συνείδηση, 

οι εταιρείες καλλυντικών στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη διερεύνηση «εναλλακτικών» 

συντηρητικών, µε τη µαστίχα να αποτελεί µία τέτοια περίπτωση, όχι σε βάθος ίσως 

διερευνηµένη. 

 

3.2.3.2. Αντιοξειδωτική δράση 

 

Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση εµφανίζει τόσο το αιθέριο έλαιο της µαστίχας όσο 

και τα κλάσµατα της ρητίνης της (ολικό, όξινο και ουδέτερο). Σύγχρονες µελέτες 

φανέρωσαν πως η δράση αυτή εµφανίζεται ενισχυµένη σε φορέα παρθένου ελαιόλαδου και 

σε λάδι ηλίανθου. Η δράση αυτή οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη βιοδραστικών 

τριτερπενίων, όπως του Ολεανολικού οξέος και του ισοµερούς του, Ουρσουλικού οξέος, 

ουσίες µε παρόµοια ή και καλύτερη αντιοξειδωτική δράση από αυτή που εµφανίζει το 

Καφεϊκό οξύ. Αξίζει να σηµειωθεί πως πρόκειται για συστατικά µε ισχυρή 

αντιφλεγµονώδη δράση.  

Η αντοξειδωτική δράση έχει εφαρµογή ιδιαίτερα σε καλλυντικά µε υψηλή 

περιεκτικότητα σε ευπαθή φυτικά συστατικά ( π.χ. έλαια µε υψηλά ποσοστά EFA) για την 

προστασία του ίδιου του προϊόντος. Επιπλέον δε σε προϊόντα µε ισχυρισµό αντιγηραντικής 

δράσης απαιτείται η ενσωµάτωση αντιοξειδωτικών συστατικών. 

3.2.3.3. Επουλωτική δράση 
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Με σειρά  πειραµάτων αποδείχθηκε η επουλωτική δράση της µαστίχας και κυρίως του 

ουδέτερου κλάσµατός της, µέσω της επαγωγής της σύνθεσης του κολλαγόνου στους 

ανθρώπινους δερµατικούς ινοβλάστες. Παράλληλα µέσω αύξησης των επιπέδων του 

αναστολέα των µεταλλοπρωτεασών, µε την εφαρµογή των εκχυλισµάτων της µαστίχας, 

επιτυγχάνεται η µείωση της αποικοδόµησης του κολλαγόνου.  

Η αύξηση του ρυθµού σύνθεσης του κολλαγόνου καθώς και η αναχαίτιση των 

µεταλλοπρωτεασών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καλλυντικά µε ισχυρισµό 

αναδόµησης καθώς και σε προϊόντα µε επουλωτική δράση. 

 

3.2.4. Οδοντιατρική χρήση της Μαστίχας 

 

Στην οδοντιατρική, η µαστίχα χρησιµοποιείται ως συστατικό του σφραγίσµατος 

των δοντιών και των εκµαγείων οδοντοστοιχιών. Το µάσηµα της µαστίχας συνδράµει την 

αντισηψία του στόµατος, την µείωση της συχνότητας των ορθοδοντικών προβληµάτων και 

το δυνάµωµα των ούλων.  

Επίσης προκαλεί εφύγρανση της στοµατικής κοιλότητας, λόγω του παραγοµένου 

σίελου, µε συνέπεια τον καθαρισµό και τον αρωµατισµό της. Η συστηµατική µάσηση 

µαστίχας αφαιρεί ή περιορίζει σηµαντικά το σχηµατισµό των µικροβιακών πλακών. Έτσι, 

προλαµβάνεται η τερηδόνα και οι περιοδοντικές παθήσεις.  

Η ευγενόλη τέλος που εντοπίζεται στο µαστιχέλαιο χρησιµοποιείται σήµερα στην 

οδοντιατρική ως αντισηπτικό και καταπραϋντικό. 

Η µαστίχα χρησιµοποιείται ως συστατικό σε οδοντόκρεµες και στοµατικά 

διαλύµατα για τη στοµατική καθαριότητα και αντισηψία. 

 

3.2.4.1. Η Μαστίχα της Χίου ως μέσο πρόληψης της στοματικής 

τερηδόνας 

  

 Η µαστίχα της Χίου συνδυάζει στη σύνθεσή της διάφορους παράγοντες που 

βοηθούν στην πρόληψη της νόσου τερηδόνας. Η µάσησή της διεγείρει µηχανικά τη ροή 

του σάλιου. ∆ιέγερση της σιαλικής λειτουργίας επιτυγχάνεται επίσης µε τα γευστικά 
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ερεθίσµατα που προκαλεί χάρις στην αρωµατική φυσική ρητίνη που περιέχει και στις 

πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες. Η φυσική µαστίχα δεν περιέχει ουσίες που οδηγούν σε 

παραγωγή οξέων από την οδοντική πλάκα23
. Τα υποκατάστατα σακχαρόζης που 

χρησιµοποιούνται στη µαστίχα Χίου, η σορβιτόλη, η µαννιτόλη και η ξυλιτόλη, είναι 

«φιλικές για τα δόντια» γλυκαντικές ουσίες και έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία και στο 

παρελθόν σε µελέτες πρόληψης της τερηδόνας24
.   

Ιδιαίτερα η σχετικά υψηλή συγκέντρωση της ξυλιτόλης στο προϊόν αναµένεται να 

βοηθήσει στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήµατος της οδοντικής πλάκας 

µειώνοντας την παραγωγή γαλακτικού οξέος και τον αριθµό των έντονα οξεογόνων και 

οξεόφιλων µικροβίων της, π.χ. των στρεπτόκοκκων, όπως έχει βρεθεί και σε άλλες µελέτες 

µε αυτό το υποκατάστατο  

Η φυσική ρητίνη περιέχει επίσης οργανικές ενώσεις µε αντιµικροβιακή δράση 

έναντι µικροβίων της στοµατικής µικροχλωρίδας. Η σηµασία των ουσιών αυτών στη 

διατήρηση της ισορροπίας του στοµατικού οικοσυστήµατος, κατά τη χρήση της µαστίχας, 

δεν έχει µελετηθεί επαρκώς µέχρι σήµερα. Η προσθήκη φθορίου στη µαστίχα αποτελεί 

ακόµη ένα σηµαντικό προληπτικό µέτρο, όπως θα αναπτυχθεί περαιτέρω.  

Οπότε συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι, ο συνδυασµός της φυσικής 

έκκρισης του µαστιχόδενδρου µε υποκατάστατα ζάχαρης και πιθανώς άλλες ουσίες µπορεί 

να οδηγήσει στην παραγωγή προϊόντων που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ευρέως για 

την πρόληψη της νόσου τερηδόνας 

. 

3.2.5. Ιατροφαρµακευτική χρήση της Μαστίχας 

Σύµφωνα µε τον Κολλιάρο, η µαστίχα χρησιµοποιείται στη σύγχρονη εποχή, στην 

ιατρική και φαρµακευτική σε παγκόσµια κλίµακα25
.  

Από τον 1ο έως τον 7ο µ.Χ. αιώνα, η µαστίχα χρησιµοποιούνταν από τους 

πρακτικούς γιατρούς και βοτανολόγους κυρίως για τη θεραπεία γαστρικών διαταραχών. 

Στην αντίληψη των ανθρώπων της εποχής εκείνης, η χρήση της µαστίχας συντελούσε στην 

οµαλή λειτουργία του γαστρεντερικού συστήµατος. Ειδικότερα, αρχαίοι Έλληνες ιατροί 

                                                 
23

 Κάλφας Σ, Τοπίτσογλου Β., 1997 

24
 Hildebrandt GH, Sparks BS., 2000 

25
 Κολλιάρος, 1997 
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(σύµφωνα µε πηγές των Ιπποκράτη, ∆ιοσκουρίδη, Θεόφραστου, Γαληνού) αναφέρουν την 

χρήση της µαστίχας για ανακούφιση από τους οξείς επιγαστρικούς πόνους και τη 

δυσπεψία. 

Η µαστίχα καταπολεµά το ελικοβακτήριο του Πυλωρού (H. pylori)
26

 σύµφωνα µε  

πρόσφατες µελέτες27
.  Όπως αναφέρεται και στον Περίκο << Έρευνες έχουν αποδείξει ότι 

η Μαστίχα Χίου είναι 25 φορές πιο δυνατή από το πράσινο τσάι του οποίου αναγνωρίζεται 

η ευεργετική δράση κατά του ελικοβακτηρίου του Πυλωρού και της ανάπτυξης καρκινικών 

κυττάρων>>
28,29

. Επίσης µελετάται από Πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού η 

χρήση της µαστίχας στον ζαχαρώδη διαβήτη, στην χοληστερίνη και στα τριγλυκερίδια. 

 Σηµαντική είναι και η επίδραση της µαστίχας στη λειτουργία του ήπατος µε την 

ενεργοποίηση της αποτοξινωτικής του δραστηριότητας. Σήµερα κυκλοφορούν στην αγορά 

σκόνη µαστίχας, κάψουλες µαστίχας και άλλα συναφή προϊόντα που χρησιµοποιούνται 

από πολύ κόσµο για την αντιµετώπιση των ανωτέρω ασθενειών.  

                                                 
26Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, είναι είδος µικροβίου που προκαλεί λοίµωξη στο στόµαχο των 

ανθρώπων . Είναι χαρακτηριστικό του, ότι δεν µολύνει άλλα σηµεία. Προκαλεί λοιπόν τοπική φλεγµονωδη 

αντίδραση και ως αποτέλεσµα µερικοί άνθρωποι που έχουν µολυνθεί αναπτύσσουν έλκος ή άλλα 

γαστρεντερικά προβλήµατα 

27
 Η πρώτη αναφορά της αντιβακτηριδιακής ιδιότητας της µαστίχας Χίου  στο H. pylori δηµοσιεύθηκε το 

1998 στο New England Journal of Medicine, από τους Huwez και συν., οι οποίοι αναφέρουν ότι η µαστίχα 

Χίου δυνατόν να αποτελέσει φθηνή εναλλακτική θεραπεία έναντι της H. pylori λοιµώξεως στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Ακολούθησε επιπλέον in vitro µελέτη3
 που έδειξε ότι η µαστίχα Χίου σε 

συγκεντρώσεις 125 µg/mL και 500 µg/mL εξουδετέρωσε το 50% και 90% των στελεχών του H. pylori, 

αντίστοιχα. 

 
28

 Περίκος, 2006 

29
 Πρόσφατες µελέτες του πανεπιστηµίου του Nottingham που δηµοσιεύθηκαν στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό 

The New England Journal of Medicine, December 24,1998, Vol. 339, No. 26 απέδειξαν ότι:  

 

« Ακόµα και µικρές ποσότητες Μαστίχας -1 γραµ. ηµερησίως επί 2 εβδοµάδες -; δύναται να θεραπεύσουν τα 

πεπτικά έλκη σε µικρό χρονικό διάστηµα. Ο µηχανισµός εντούτοις που ευθύνεται γι'; αυτό δεν ήταν µέχρι 

στιγµής ξεκάθαρος. Ανακαλύψαµε ότι η µαστίχα καταστέλλει το ελικοβακτήριο του πυλωρού, πράγµα που 

εξηγεί την θεραπευτική της επίδραση στους ασθενείς που υποφέρουν από πεπτικό έλκος. »  
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Η µαστίχα χρησιµοποιείται επίσης σε αλοιφές ενάντια στα εγκαύµατα, στα 

κρυοπαγήµατα, σε δερµατικές παθήσεις και στην παρασκευή εµπλάστρων30
. 

Οι φαρµακευτικές λοιπόν εφαρµογές της Μαστίχας φαίνονται παραστατικά στο 

παρακάτω διάγραµµα. 

∆ιάγραµµα 9: Φαρµακευτικές εφαρµογές της µαστίχας
31

 

 

3.2.6. Χρήση της Μαστίχας στη Βιοµηχανία 

Επειδή η µαστίχα είναι µερικώς διαλυτή στην αλκοόλη και πλήρως διαλυτή στον 

αιθέρα, τερπεντίνη και άλλους οργανικούς διαλύτες βρίσκει πολλές εφαρµογές στον τοµέα 

της βιοµηχανίας.  

Το µαστιχέλαιο χρησιµοποιείται τόσο ως άρωµα όσο και ως σταθεροποιητής 

αρώµατος, όπως αναφέραµε και πιο πάνω. 

 Στην υφαντουργία και βαµβακουργία χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής 

χρωµάτων για το κολλάρισµα των υφασµάτων και ειδικά των µεταξωτών.  

Στη βυρσοδεψία, στην παραγωγή ελαστικών και πλαστικών, στην παραγωγή 

χρωµάτων, κόλλας και κολλοειδών ουσιών, στην παραγωγή καµφοράς και στην 

                                                 
30

 Μπελλές, 2005 
31

 Πηγή: Αρχείο Ε.Μ.Χ. 
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λιθογραφία ως σταθεροποιητής χρωµάτων. Επίσης, χρησιµοποιείται στην κατασκευή 

βερνικιών υψηλής ποιότητας, όπως βερνίκια αεροσκαφών, µουσικών οργάνων, επίπλων 

κ.τ.λ και στην παρασκευή ισπανικού κηρού , γνωστό ως βουλοκέρι.  

3.3. Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ 

Εικόνα 16: Ο χάρτης της Μαστίχας
32

  

Μπλε: Φάρµακα, κίτρινο: πολλαπλές χρήσεις, κόκκινο: βερνίκια, πράσινο: α΄ύλη, 

γκρι: κάψιµο 

Στον παραπάνω χάρτη φαίνεται µε πολύ παραστατικό τρόπο, η χρήσεις της 

µαστίχας σε διάφορές χώρες του κόσµου. Στον παρακάτω πίνακα επίσης βλέπουµε πιο 

αναλυτικά τις χρήσεις ανά χώρα. 

Πίνακας 16: Οι χρήσεις της Μαστίχας ανά χώρα 

                                                 
32

 Πηγή: Αρχείο Ε.Μ.Χ.,  Ηλίας Σµυρνιούδης  ∆ιευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης 
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Οι χρήσεις ανά γεωγραφική περιοχή είναι οι εξής: 

∆ιάγραµµα 10: χρήσεις ανά γεωγραφική περιοχή
33

 

  

 Είπαµε ότι η Ε.Μ.Χ. κάνει µεγάλες εξαγωγές Μαστίχας σε όλο τον κόσµο. Οι 

χρήσεις λοιπόν της Μαστίχας ανά τον κόσµο φαίνεται παραστατικά στο παρακάτω 

διάγραµµα 

                                                 
33

 Πηγή: Αρχείο Ε.Μ.Χ. 



46 

 

∆ιάγραµµα 11: χρήσεις της µαστίχας ανά τον κόσµο
34

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα παραπάνω αυτό που παρατηρούµε είναι αυτό που αναφέραµε αρκετές φορές 

παραπάνω στην συγκεκριµένη εργασία ότι δηλαδή η Μαστίχα Χίου είναι ένα ευρέως 

διαδοµένο προϊόν λόγω των πολλαπλών εφαρµογών της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Πηγή: Αρχείο Ε.Μ.Χ 
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ΜΕΡΟΣ Β: Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Χ. 

 

4.1.  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Μ.Χ 
 

Όπως καταλαβαίνουµε από τα πιο πάνω γεγραµµένα, η ιστορία της Χίου έχει 

συνδεθεί άρρηκτα µε τη µαστίχα καθώς από αρχαιοτάτων χρόνων κατέχει το αποκλειστικό 

προνόµιο της παραγωγής της. Και όπως επίσης αναφέραµε και πιο πάνω, από την εποχή 

της παρακµής του Βυζαντίου, οι ανατολικοί λαοί διεκδίκησαν την κατοχή της Χίου για να 

εξασφαλίσουν το αποκλειστικό εµπόριο της µαστίχας. Η πρώτη συστηµατική οργάνωση 

της εµπορίας της µαστίχας έγινε κατά την περίοδο της κατοχής της Χίου από τους 

Γενουάτες. Έτσι, το 1347 ιδρύθηκε στη Χίο η εµπορική, µετοχική εταιρεία «ΜΑΟΝΑ», 

που κατείχε την αποκλειστική διαχείριση και εµπορία της µαστίχας. Η εµπορία της 

µαστίχας απελευθερώθηκε επί τουρκοκρατίας αλλά σηµαντικό µέρος της παραγωγής 

παρακρατούνταν από τις τουρκικές αρχές ως φόρος υποταγής σε ειδικό απεσταλµένο του 

Σουλτάνου. Η ακµή του εµπορίου της µαστίχας διατηρήθηκε ως τις αρχές του 20ου αιώνα, 

οπότε ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος επέφερε κρίση και στη µαστίχα.  

Το τέλος του πολέµου και η αποκατάσταση της οµαλότητας οδήγησε τους 

παραγωγούς στην εκ νέου παραγωγή της. Το προϊόν δεν µπόρεσε όµως να αποκτήσει την 

προηγούµενη προνοµιούχο θέση του. Η δυσµενής αυτή κατάσταση επέσυρε τελικά την 

προσοχή της πολιτείας η οποία δηµοσίευσε το 1938 το Νόµο 1390 σύµφωνα µε τον οποίο 

ιδρύθηκαν οι 20 Συνεταιρισµοί Μαστιχοπαραγωγών, µέλη των οποίων ήταν υποχρεωτικά 

όλοι οι µαστιχοπαραγωγοί. Σύµφωνα µε τον ίδιο Νόµο συστάθηκε και η Ένωση των 20 

Συνεταιρισµών µε την επωνυµία «Ένωσις Μαστιχοπαραγωγών Χίου» ως υποχρεωτικός 

συνεταιρισµός. Η λειτουργία της ΕΜΧ άρχισε ένα χρόνο µετά τη δηµοσίευση του Νόµου 

1390 δηλαδή το 1939 µε πρόεδρο τον γιατρό Γ. Σταγκούλη. 
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Στον πρώτο κιόλας χρόνο από την ίδρυση της ΕΜΧ, η τιµή που πλήρωνε η ΕΜΧ 

στον παραγωγό τριπλασιάστηκε αλλά ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος και κατόπιν η 

κατοχή, παρεµπόδισαν την εµπορική δραστηριότητα της. 

Μεταπολεµικά η Ένωση είχε να αντιµετωπίσει δυσχερή και πολύπλοκα προβλήµατα µε 

µεγάλο µέρος της παραγωγής να µένει απούλητο συµπληρώνοντας τα αποθέµατα της 

κατοχικής περιόδου. Για το λόγω αυτό αναζητήθηκαν οι προπολεµικές αγορές και η 

εξεύρεση νέων.  

Το 1958 η κατανάλωση έφθασε στο ύψος της παραγωγής. Επόµενος στόχος της 

Ένωσης ήταν η αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών µέσω της αύξησης των τιµών 

διάθεσης του προϊόντος και της αύξησης της κατανάλωσης µέσω της παραγωγής. Τελικά, 

οι πωλήσεις µαστίχας από 183.000 κιλά που ήταν το 1958, έφθασαν στο ύψος των 241.000 

κιλών το 1962, γεγονός που αποτέλεσε µεγάλη επιτυχία.  

Εκτός από την εµπορική δραστηριότητα της Ένωσης, έγινε προσπάθεια και για τη 

βιοµηχανική επεξεργασία της µαστίχας. Το 1950 άρχισε να παρασκευάζεται στις ειδικές 

εγκαταστάσεις της Ένωσης το µαστιχέλαιο µε απόσταξη της µαστίχας δια υδρατµών. Το 

1957 λειτούργησε και το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής τσίκλας µε µηχανήµατα που 

κάλυπταν όλα τα παραγωγικά στάδια: ανάµιξη –πολτοποίηση –κατασκευή πυρήνα τσίκλας 

– κουφετοποίηση -συσκευασία µε υλικά που κατασκεύαζε η ίδια η Ένωση στο 

τυπογραφείο της. Το 1985 εξάλλου δηµιουργείται το σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής της 

τσίχλας ΕΛΜΑ. 

Έτος σταθµός στην ιστορία της µαστίχας υπήρξε το 1997 οπότε και 

αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση η µαστίχα Χίου, το µαστιχέλαιο Χίου και η 

τσίχλα Χίου ΕΛΜΑ ως προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης (Π.Ο.Π) 

σύµφωνα µε τον κανονισµό 2081/92 της ΕΟΚ. Το 2001, ακολουθώντας τις επιταγές του 

σύγχρονου οικονοµικού περιβάλλοντος, πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 και HACCP. 

Επόµενο σηµαντικό γεγονός στην ιστορία της Ε.Μ.Χ. ήταν η ίδρυση από την Ένωση της 

θυγατρικής της εταιρείας Mediterra S.A. µε βασικό σκοπό την ανάπτυξη δικτύου λιανικής 

πώλησης µαστίχας και προϊόντων µαστίχας µε την επωνυµία mastihashop. Επιθυµία και 

στόχος της Ε.Μ.Χ µε την ίδρυση των mastihashop είναι η ανάπτυξη δικτύου 

καταστηµάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε σκοπό την ανάδειξη, προβολή και 

προώθηση της µαστίχας και των διαφορετικών της χρήσεων και ιδιοτήτων µέσα από 

προϊόντα µαστίχας που παράγονται στη Χίο, την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το έτος 2006 κατασκευάστηκε µάλιστα από την Mediterra S.A. στη Χίο σύγχρονο 

εργοστάσιο παρασκευής ζαχαρωδών προϊόντων µε βάση τη µαστίχα ενώ το Φεβρουάριο 
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του 2008 η εταιρεία εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε 

κύριο µέτοχο την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου µε 51% των µετοχών. Το 

καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 3.650.000 €  ενώ τα ίδια κεφάλαια 

υπερβαίνουν τα 5.000.000 €. Κατά το έτος 2008 η µαστίχα εντάχθηκε στα οικονοµικώς 

ενισχυόµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα, εξέλιξη ιδιαίτερα σηµαντική για τους 

µαστιχοπαραγωγούς. Τέλος, κατά το έτος 2008 άρχισε και η κατασκευή σύγχρονου 

εργοστασίου επεξεργασίας µαστίχας35
. 

Σήµερα, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου αριθµεί περίπου 4.850 µέλη και είναι 

ένας από τους µεγαλύτερους σε µέγεθος οργανισµούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

4.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΧ 

Μας ενδιαφέρουν βέβαια οι επιχειρηµατικές και συνεταιριστικές δραστηριότητες 

της ένωσης. Αυτές έχουν να κάνουν µε:  

� την οργάνωση και διαχείριση της αγροτικής παραγωγής.  

� την υποστήριξη των παραγωγών-συνεταιριστών µαστίχας.  

� την διαχείριση ζητηµάτων που αφορούν στην νοµική προστασία της 

µαστίχας και των σχετικών εµπορικών σηµάτων.  

� τον συντονισµό και την υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας που αφορά 

στο µαστιχόδενδρο, στις ιδιότητες, στις δράσεις και στις χρήσεις της 

µαστίχας.  

� τον καθαρισµό, συσκευασία και εµπορία της φυσικής µαστίχας και στον 

σχεδιασµό, παρασκευή και εµπορία των προϊόντων ΕΛΜΑ.  

� την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.  

� την παραγωγή και εµπορία προϊόντων µαστίχας (µαστιχέλαιο, άρωµα 

µαστιχελαίου, σκόνη µαστίχας, µαστιχόνερο).  

Η ένωση µαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ) παράγει, συσκευάζει και εµπορεύεται τη 

φυσική µαστίχα Χίου, το µαστιχέλαιο και το µαστιχόνερο, τις σκόνες µαστίχας και τις 

τσίχλες ΕΛΜΑ. 

Η εµπορική της δραστηριότητα είναι κυρίως εξαγωγική αφού περίπου το 65% της 

ετήσιας παραγωγής της µαστίχας Χίου προωθείται στις αγορές του εξωτερικού. Είναι 

                                                 
35

 www.gummastic.gr 
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αξιοσηµείωτο δε ότι τα σηµαντικότερα προϊόντα της Ε.Μ.Χ είναι προϊόντα 

Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π). 

4.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι εγκαταστάσεις της  ΕΜΧ είναι ιδιόκτητες και αφορούν συνολική στεγασµένη 

επιφάνεια 10.000 τ.µ. περίπου, όπου και φιλοξενείται το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

συµπεριλαµβανοµένων και των 2 παραγωγικών µονάδων: 

1. Τυποποίησης & συσκευασίας µαστίχας.  

2. παρασκευής των προϊόντων ΕΛΜΑ και απόσταξης µαστιχελαίου.  

Βέβαιο είναι ότι οι υποδοµές της Ε.Μ.Χ,  την κάνουν να είναι ο σηµαντικότερος 

οικονοµικός παράγοντας του νησιού της Χίου.   

Τα γραφεία και η ∆ιοίκηση στεγάζονται σε κτίριο της επιχείρησης που βρίσκεται 

στην πρωτεύουσα της Χίου, στην οδό Κωνσταντίνου Μονοµάχου 1. 

� Το εργοστάσιο της Μαστίχας 

Όπως περιγράψαµε και παραπάνω, αµέσως µετά τον πρώτο καθαρισµό της 

µαστίχας από τους ίδιους τους παραγωγούς, αυτή παραδίδεται στο εργοστάσιο µαστίχας 

της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, όπου και γίνεται η ταξινόµηση της µαστίχας σε 

κατηγορίες (ανάλογα µε το µέγεθος του κόκκου), το πλύσιµο και το στέγνωµα των 

κόκκων, ο τελικός καθαρισµός και η συσκευασία της. Το εργοστάσιο της µαστίχας 

λειτουργεί από τις αρχές του 2010 σε νέες εγκαταστάσεις που βρίσκονται πλησίον του 

εργοστασίου τσίχλας. 

� Το εργοστάσιο τσίκλας 

Το εργοστάσιο τσίκλας βρίσκεται σε απόσταση 6 χλµ περίπου από την πόλη της 

Χίου, στην περιοχή Καρδαµάδα. Εκεί παρασκευάζονται και συσκευάζονται όλα τα 

προϊόντα κάτω από το brand ΕΛΜΑ. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί επίσης και η µονάδα 

παρασκευής του µαστιχελαίου, από την απόσταξη µαστίχας. 

Το 1955 η ΕΜΧ άρχισε να ερευνά την παραγωγή τσίκλας από µαστίχα. Η 

λειτουργία του εργοστασίου τσίκλας άρχισε το 1957 και τον πρώτο χρόνο, παρήγαγε 8 
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τόνους τσίκλας ΕΛΜΑ (Ελληνική Μαστίχα). Το 1962 η παραγωγή ανέβηκε στους 65 

τόνους και το 1986 σχεδόν στους 200. Η παραγωγής της τσίχλας ξεκινάει µε την ανάδευση 

των α’ υλών, ακολουθώντας αυστηρά συγκεκριµένη διαδικασία (σειρά, θερµοκρασία, 

χρόνους κτλ). Η ελαστική ζύµη που παράγεται, προωθείται σε ειδική µηχανή χάραξης, 

όπου µορφοποιείται σε συγκεκριµένες διαστάσεις, αυτές που ορίζει το βάρος και οι 

διαστάσεις του τελικού κουφέτου. Αµέσως µετά οι διαµορφωµένοι πυρήνες στεγνώνουν σε 

θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών (θερµοκρασίας, υγρασίας) προτού οδηγηθούν στις 

κουφετιέρες για την τελική φάση της επικάλυψης. 

Ακόµη, στα πλαίσια της οργάνωσης και υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής 

συντηρούνται, συµπληρωµατικά των παραπάνω υποδοµών, πλήθος ιδιοκτητών 

αποθηκευτικών χώρων, λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων και κτηµάτων στη νότια Χίο. 

4.4.  ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
  

Τα προϊόντα της ΕΜΧ που παράγονται σήµερα στη Χίο είναι: 

� Η µαστίχα Χίου, τριών τύπων αναλόγως του µεγέθους του κόκκου, χαρακτηρισµένη ως 

προϊόν Π.Ο.Π.,  σε συσκευασίες από 10γρ έως 500γρ 

� Το µαστιχέλαιο Χίου, χαρακτηρισµένο ως προϊόν Π.Ο.Π., σε συσκευασίες από 50γρ 

έως 1000γρ 

� Το άρωµα µαστιχελαίου σε συσκευασίες από 50 γρ έως 1000 γρ. 

� Το µαστιχόνερο από 250ml έως 20lt 

� Η µαστίχα σκόνη για διατροφική χρήση, σε συσκευασία των 60γρ 

� Η µαστίχα  σκόνη για µαγειρική χρήση, σε συσκευασία των 50γρ 

� Η τσίχλα ΕΛΜΑ, χαρακτηρισµένη ως προϊόν Π.Ο.Π., σε τρεις τύπους και σε 

συσκευασία blister των 10 κουφέτων & flow pack των 2 κουφέτων. 

� Η τσίχλα ΕΛΜΑ fresh, σε τρεις τύπους, µε Μαστίχα Χίου και φυσικά αρώµατα 

δυόσµου-κανέλας-µέντας και σε συσκευασία shaker box των 18 κουφέτων. 

� Κάψουλα φυσικής µαστίχας Χίου, γνωστοποιηµένη στον Ε.Ο.Φ. 

Ακόµη σε συνεργασία, και µε όρους αποκλειστικότητας, µε καταξιωµένες Ελληνικές 

επιχειρήσεις του κλάδου τροφίµων και ποτών αλλά και της βιοµηχανίας φαρµακευτικών-

καλλυντικών, παράγονται προϊόντα µαστίχας, όπως  φαρµακευτικά σκευάσµατα, 
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καλλυντικά, ζαχαρώδη,  γλυκά και  τρόφιµα που φέρουν τα σήµατα της ΕΜΧ ή της 

θυγατρικής της36
.  

 

4.5.  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η Ε.Μ.Χ. είναι µία εταιρεία, που όπως και όλες οι άλλες σκοπό έχει την ανάπτυξη 

και το κέρδος. Μέχρι και το 2010, ουσιαστικά έγιναν πολλές προσπάθειες αναδιοργάνωσης 

της Ε.Μ.Χ. οι οποίες όλες συντέλεσαν στη δηµιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που 

οδήγησαν και πάλι τον Οργανισµό στην κερδοφορία και την ανανέωση. Σήµερα, η 

∆ιοίκηση της Ένωσης έχει εγκρίνει τις βασικές κατευθύνσεις ενός Σχεδίου Ανάπτυξης και 

Αναδιοργάνωσης, προϋπολογισµού 10.000.000€, του οποίου η εφαρµογή προσδοκάται να 

οδηγήσει τον Οργανισµό, ταχύτατα και µε ασφάλεια, σε ακόµα υψηλότερα επίπεδα 

αποδόσεων και επιδόσεων που θα διασφαλίζουν το παρόν και το µέλλον των 

µαστιχοπαραγωγών.  Για αυτό το σκοπό δηµιουργήθηκαν οι καινούριες εγκαταστάσεις 

στην περιοχή Καρδαµάδα της Χίου, κοντά στοεργοστάσιο παραγωγής τσίχλας.  

Επίσης µε µνηµόνιο συνεργασίας που υπογράφτηκε στις 21/09/2009, προβλέπεται η 

ίδρυση  «Μουσείου Μαστίχας» στη Χίο στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων 

του τοµέα τουρισµού στο ΕΣΠΑ. Η δηµιουργία και η λειτουργία του  νέου  «Μουσείου 

Μαστίχας» στη Χίο αποσκοπεί στη διάσωση της τεχνικής της παραδοσιακής καλλιέργειας, 

στην προβολή του προϊόντος και της µοναδικότητας του, στην ανάπτυξη του πολιτιστικού 

τουρισµού και του αγροτουρισµού στο νησί της Χίου, συνδέοντας τα σηµεία του τοπίου 

και τα µνηµεία του µε τον πολιτισµό της µαστίχας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων της περιοχής µέσω της ενίσχυσης της τοπικής οικονοµίας. 

Το καλοκαίρι το 2002 η ΕΜΧ ίδρυσε την MEDITERRA AE µε σκοπό την 

δηµιουργία αλυσίδας καταστηµάτων λιανικής πώλησης µε το εµπορικό σήµα mastihashop.  

  Μέχρι και σήµερα, το δίκτυο αριθµεί 12 καταστήµατα, στην Χίο, την Αθήνα,  την 

Θεσσαλονίκη , τον Βόλο και στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Τον 

Οκτώβρη του 2006 λειτούργησε το πρώτο, εκτός Ελλάδας mastihashop, στη Λευκωσία της 

Κύπρου και τον Απρίλη του 2007 το δεύτερο κατάστηµα, στη Τζέντα της Σ. Αραβίας και 

                                                 
36

 www.gummastic.gr (Ε.Μ.Χ.) 
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ακολούθησαν αυτά στην Νέα Υόρκη, το Παρίσι και την Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) . 

Επίσης λειτουργεί στον αερολιµένα Ελ. Βενιζέλος στο χώρο των αφίξεων Παντοπωλείο . 

Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι τα καταστήµατα αυτά παρουσίασαν στο 1
ο
 εξάµηνο του 2014 

πωλήσεις στα 5,07 εκατ. Ευρώ, ενώ η MEDITERRA εµφάνισε στα αποτελέσµατα του 

πρώτου εξαµήνου του ίδιου έτους, καθαρά κέρδη 169 χιλ. ευρώ. 

Στα καταστήµατα παρουσιάζονται δεκάδες προϊόντα µαστίχας από την Ελλάδα και 

την Ανατολική Μεσόγειο. Τρόφιµα, γλυκά, ζαχαρώδη, αρτοσκευάσµατα, ποτά, 

φαρµακευτικά και καλλυντικά συνθέτουν την πρόταση των mastihashop προς όλους τους 

διατροφικά ανησυχούντες πολίτες.  

Η Ε.Μ.Χ διατηρεί επίσης µικρά µερίδια συµµετοχής σε επιχειρήσεις της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στη Χίο καθώς και σε άλλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

 

4.6.  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Το θεσµικό πλαίσιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου καθορίζεται από: 

• Το Καταστατικό του Οργανισµού, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ 

αριθµ. 382/2011, 20/12/2011. απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χίου.  

• Τον υπ’ αριθµ  Ν 4015/2011 & Ν 2810/2000 Νόµο περί Αγροτικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων. 

• Τον υπ’ αριθµ Ν 1390/1938 & Ν  142/1943 Νόµο περί αναγκαστικότητας της 

Ένωσης  Μαστιχοπαραγωγών Χίου.  

• Το Οργανόγραµµα Υπηρεσιακής συγκρότησης Ε.Μ.Χ, όπως αυτό αποφασίστηκε 

στην υπ’ αριθµό 87/7-6-2003 Γενική Συνέλευση και τροποποιήθηκε µε απόφαση 

της υπ’ αριθµόν 102/20-06-2010 της Γενικής Συνέλευσης. 

• Τον Κανονισµός Υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, αγροτικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ΑΡ. 27346/7-11-1990 ΦΕΚ 700. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Μ.Χ. 

 

5.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

Βασικός σκοπός της ΕΜΧ, µε βάση το καταστατικό ίδρυσής της είναι  

«Η προστασία της Μαστίχας Χίου δια της συστηµατοποίησεως και επεξεργασίας και 

της από κοινού διαθέσεως αυτής, η εξύψωσις του βιοτικού επιπέδου των 

Μαστιχοπαραγωγών διά της παροχής αυτοίς πάσης φύσεως υπηρεσιών και η δια της 

συνεργασίας των µελών αυτής Συνεταιρισµών επιδίωξις της προαγωγής της οικονοµίας 

αυτών».  

Σήµερα εκπροσωπεί περίπου 5.000 µέλη των αγροτικών οικογενειών που ανήκουν 

στους 20 Πρωτοβάθµιους Συνεταιρισµούς των Μαστιχοχωρίων.  

Η ∆ιοίκηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου,  ασκείται από  εννεαµελές Συµβούλιο 

(πίνακας 4) τα µέλη του οποίου εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από τα µέλη της Γενικής 

Συνέλευσης (πίνακας 5). Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο όργανο της Ενώσεως 

και αποτελείται από 90 Αντιπροσώπους που εκλέγουν τα µέλη των 20 Πρωτοβάθµιων 

Συνεταιρισµών και συγκαλείται –εκτός εκτάκτων περιπτώσεων- µία φορά τον χρόνο. 

Στους Πρωτοβάθµιους Συνεταιρισµούς ανήκουν στην ουσία όλα τα φυσικά πρόσωπα που 

ασχολούνται µε την παραγωγή της µαστίχας κατ’ επάγγελµα κύριο ή δευτερεύον. (Πίνακας 

3) Κάθε µαστιχοπαραγωγός έχει το δικαίωµα να εκλέγει τους αντιπροσώπους του 

πρωτοβάθµιου συνεταιρισµού στον οποίο ανήκει και διαθέτει από 0 – 3 ψήφους, ανάλογα 

µε την ποσότητα µαστίχας που έχει παραδώσει εντός της 4ετίας. 

Πίνακας 3: Παραγωγοί ανά συνεταιρισµό 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΑΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΗ 202

ΑΡΜΟΛΙΩΝ 213

ΒΕΣΣΑΣ 57

ΒΟΥΝΟΥ & ΦΛΑΤΣΙΩΝ 277

ΕΞΩ ∆Ι∆ΥΜΑΣ 37

ΕΛΑΤΑΣ 100

ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ 252

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 310

ΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 575
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ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ 165

ΚΟΙΝΗΣ 229

ΛΙΘΙΟΥ 99

ΜΕΣΑ ∆Ι∆ΥΜΑΣ 310

ΜΕΣΤΩΝ 70

ΜΥΡΜΗΓΚΙΟΥ 78

ΝΕΝΗΤΩΝ 421

ΝΕΟΧΩΡΙ 670

ΟΛΥΜΠΩΝ 189

ΠΑΤΡΙΚΩΝ 158

ΠΥΡΓΙΟΥ 438

 ΣΥΝΟΛΟ 4850

Πίνακας 4: 9-µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο
37

 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Μονίερος Ευθύµιος του Ισιδώρου Πρόεδρος Μαθηµατικός 

Καπετάνος Ιωάννης του Κων/νου  Αντιπρόεδρος Συνταξιούχος ΟΤΕ 

Αβδελιώδης Παναγιώτης του Κλέαρχου Γραµµατέας Συνταξιούχος Συνεταιριστικός

υπάλληλος 

Τούµπος Γεώργιος του Ιωάννη  Ταµίας Οικονοµολόγος 

Γανιάρης Κων/νος του Παύλου Μέλος Κτηνίατρος 

Αργυράκης Στέλιος του Αργύρη Μέλος Συνταξιούχος Ναυτικός 

Αγκάς Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου Μέλος Συνταξιούχος Τραπεζικός 

Κλεισσάς Ηλίας του Θωµά  Μέλος Ιατρός 

Νύκτας Νικόλαος του Παναγιώτη Μέλος ∆ικηγόρος 

 

Πίνακας 5: Γενική συνέλευση - Συνεταιριστικό Κεφάλαιο - Αντιπρόσωποι
38

   

Συνεταιρισµός 
Εγγεγραµµένα 

µέλη 

Συνεταιριστικό 

κεφάλαιο 

Αριθµός 

µερίδων 

Αντιπρόσωποι 

στη Γενική 

Συνέλευση 

Μέσος 

όρος 

εσοδείας 

2007-2010 
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 Έκθεση πεπραγµένων της Ε.Μ.Χ. για τη χρηση 2013 

 
38

 Έκθεση πεπραγµένων της Ε.Μ.Χ. για τη χρηση 2013 
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Άγ. Γεώργιος 208 39.501,00 342 4 3.945,30 

Αρµόλια 163 42.388,50 367 5 5.873,56 

Βέσσα 53 11.781,00 102 1 640,23 

Βουνό 316 60.984,00 528 5 10.068,96 

Έξω ∆ιδύµα 37 3.118,50 27 1 632,69 

Ελάτα 97 32.571,00 282 5 4.943,96 

Θολοποτάµι 291 40.771,50 353 5 4.940,87 

Καλαµωτή 328 38.230,50 331 5 7.443,29 

Καλλιµασιά 456 78.540,00 680 5 7.471,98 

Καταρράκτης 86 27.373,50 237 4 3.801,76 

Κοινή 227 36.613,50 317 5 4.616,68 

Λιθί 87 8.778,00 76 2 1.456,23 

Μέσα ∆ιδύµα 301 28.990,50 251 4 3.344,48 

Μεστά 70 7.623,00 66 2 1.219,05 

Μυρµήγκι 87 12.474,00 108 2 1.727,34 

Νένητα 495 108.339,00 938 8 15.448,32 

Νεοχώρι 661 38.692,50 335 5 5.325,76 

Ολύµποι 163 37.191,00 322 5 5.440,67 

Πατρικά 121 30.261,00 262 5 4.087,33 

Πυργί 296 227.188,50 1.967 8 30.021,00 

      

ΣΥΝΟΛΟ 4543 911.410,50 7.891,00 86 122.449,46 

 

 

Όσον αφορά το απασχολούµενο προσωπικό, το συνολικό προσωπικό της Ένωσης 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου που απασχόλησε κατάτο έτος 2010 ανήλθε σε 56 άτοµα εκ των 

οποίων τα 42 άτοµα ήταν διοικητικό προσωπικό και τα υπόλοιπα 14 άτοµα ήταν 

εργατοτεχνικό προσωπικό. Εδώ θέλουµε να τονίσουµε ότι από το 2003 έως και το 2010 η 

Ε.Μ.Χ. προχώρησε σε µειώσεις προσωπικού. Πιο συγκεκριµένα, ενώ το 2003 

απασχολούσε 63 άτοµα το 2010 το απασχολούµενο προσωπικό ανήλθε σε 56, συνολική 

µείωση της τάξης του 12,5%.  

Αξίζει να σηµειωθεί στο πλαίσιο ανανέωσης του εργατικού δυναµικού της Ένωσης, 

κατά το έτος 2010 συνταξιοδοτήθηκαν συνολικά 10 άτοµα µόνιµου προσωπικού. 

∆ιερευνώντας το εκπαιδευτικό επίπεδο όσων εργάσθηκαν κατά το έτος 2010, ως 

µόνιµοι, µε σύµβαση εργασίας και ηµεροµίσθιοι, διαπιστώθηκε ότι το 7,8% των 

εργαζοµένων κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο, το 28,1% κατέχει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 9,4% των 

εργαζοµένων είναι απόφοιτοι ΙΕΚ/Ιδιωτικής σχολής, το 26,6% είναι απόφοιτοι Λυκείου, το 

10,9% των εργαζοµένων είναι απόφοιτοι Γυµνασίου, ενώ το υπόλοιπο 

17,2% είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού. 
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Το έτος 2013 απασχολήθηκαν στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου συνολικά 61 

εργαζόµενοι  από τους οποίους µόνιµοι ήταν οι 36 οι 21 απασχολήθηκαν µε σύµβαση 

ορισµένου χρόνου και 4 φοιτητές µε πρακτική άσκηση. 

Σηµαντικό είναι να τονίσουµε ότι ο µέσος όρος εργαζοµένων της χρονιάς ήταν 

46,46  εργαζόµενοι . 

5.2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Χ. ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

Οι κάτοικοι των Μαστιχοχωρίων δεν είναι όλοι αγρότες. Όµως τα τελευταία 

χρόνια, µε την αύξηση της τιµής της µαστίχας, έχουν στραφεί προς την παραγωγή της. 

Σήµερα, είναι πλέον λίγα τα δένδρα που µένουν ακαλλιέργητα ενώ νέα δένδρα αρχίζουν 

σταδιακά να φυτεύονται, γεγονός που δίνει νέα ζωή στην ύπαιθρο της Νότιας Χίου.  

 Πρωταρχικός λοιπόν ρόλος της Ε.Μ.Χ., είναι να προσφέρει την αµέριστη στήριξη 

της τους µαστιχοπαραγωγούς σε όλους του τοµείς και να δρα έχοντας πάντα ως γνώµονα 

το όφελος τους. Παρέχει προς τους 20 πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς των 

µαστιχοπαραγωγών, υπηρεσίες διοικητικής και γεωτεχνικής υποστήριξης, µε σκοπό την 

προστασία όχι µόνο των ίδιων των µαστιχοπαραγωγών, αλλά και της παραγωγής της 

µαστίχας. 

� Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης 

 Στα πλαίσια της διοικητικής υποστήριξης η Ε.Μ.Χ. µεριµνά για τους 

συνεταιρισµούς ώστε να αναπτύξουν πολλές δραστηριότητες, συµµετέχει και υλοποιεί 

αναπτυξιακά προγράµµατα τα οποία διαλέγει από το εθνικό πεδίο δράσης και από τα 

προγράµµατα της ΕΕ. Επιπρόσθετα παρέχει λογιστικοοικονοµική εξυπηρέτηση στους 

συνεταιρισµούς αλλά και στα µέλη τους για θέµατα επιδοτήσεων όπως και επιστροφής 

ΦΠΑ κ.α. Στους συνεταιριζόµενους παρέχει βοήθεια στον εφοδιασµό των λιπασµάτων που 

χρειάζονται για τα δέντρα ή για το ασπρόχωµα που χρειάζεται. Συνάπτει ασφαλιστικές 

συµβάσεις µε τους παραγωγούς καθώς είναι πράκτορας των ασφαλιστικών εταιρειών 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ και τέλος ενηµερώνει για τους 

κοινοτικούς κανονισµούς και τις εθνικές αποφάσεις που αφορούν επιδοτήσεις και 

ενισχύσεις κλάδων της γεωργίας. 

� Υπηρεσίες γεωτεχνικής υποστήριξης 
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Σε αυτού του είδους την υποστήριξη, η Ε.Μ.Χ. βοηθάει τους µαστιχοπαραγωγούς 

µε πολλούς  και ποικίλους τρόπους. Χαρακτηριστικό είναι ότι προγραµµατίζει, οργανώνει 

και υλοποιεί προγράµµατα σε θέµατα τεχνικών καλλιέργειας και σύγχρονων µεθόδων 

παραγωγής, παρακολουθεί και συµµετέχει στον ποιοτικό έλεγχο της µαστίχας. Οι 

ασθένειες και γενικώς οι εχθροί του µαστιχόδεντρου διερευνώνται σε συνεργασία της 

Ε.Μ.Χ. µε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ώστε να αντιµετωπιστούν µε σωστό τρόπο. Επίσης  διερευνώνται οι 

θρεπτικές ανάγκες του µαστιχόδενδρου και ο καθορισµός ενός προγράµµατος λίπανσης για 

την ποιοτική και ποσοτική επίδραση των θρεπτικών αναγκών σε συνεργασία µε το 

εργαστήριο εδαφολογίας του ΑΠΘ. Από την άλλη µεριά επιχειρείται η γενετική 

ταυτοποίηση των ποικιλιών του µαστιχόδενδρου µε µοριακές µεθόδους σε συνεργασία µε 

το Εργαστήριο µοριακής βιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του ΑΠΘ, ενώ 

διερευνάται η πιθανότητα πιστοποίησης της καλλιέργειας του µαστιχόδεντρου κατά Agro 

2.1, 2.2 (Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Καλλιέργειας) σε συνεργασία µε τον 

Οργανισµό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων και το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

5.3.  ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Η Ε.Μ.Χ. παράγει και εµπορεύεται τα εξής προϊόντα:  

• η Μαστίχα Χίου (χονδρή, µεσαία, ψιλή), χαρακτηρισµένη ως Π.Ο.Π. (Καν. 

123/1997) σε συσκευασία από 10γρ. έως 500 γρ. 

• το µαστιχέλαιο Χίου, χαρακτηρισµένο ως Π.Ο.Π. (Καν. 123/1997) σε συσκευασία από 

500γρ. έως 1.000 γρ. 

• το διάλυµα µαστιχέλαιου σε συσκευασίες από 100 γρ. έως 500 γρ. 

• το µαστιχόνερο από 250ml έως 20lt. 

• η µαστίχα σκόνη για διατροφική χρήση, σε συσκευασία των 60 γρ. 

• η µαστίχα σκόνη για µαγειρική χρήση σε συσκευασία των 50 γρ. 

• η τσίκλα ΕΛ.ΜΑ. (σε διάφορους τύπους και συσκευασίες), χαρακτηρισµένη ως Π.Ο.Π. 

(Καν. 123/1997) σε συσκευασία blister των 10 κουφέτων και flow pack των 2 κουφέτων. 

• η τσίκλα ΕΛ.ΜΑ. fresh, σε τρεις τύπους, και φυσικά αρώµατα δυόσµου, κανέλας, µέντας 

και σε συσκευασία shaker box των 18 κουφέτων. 
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• η τσίχλα ΕΛΜΑ plus, πρωτοποριακή τσίκλα σε ταµπλέτες, µε ενισχυµένη σύνθεση 

µαστίχας και σε συσκευασία blister των 10 τεµαχίων. 

• η καραµέλα mint ΕΛΜΑ, δύο γεύσεων, σε συκευασία των 40 δισκίων. 

• το σκεύασµα κάψουλας φυσική µαστίχας σε φιάλη των 90 καψουλών. 

5.4.   ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 Στην εγκύκλιο παραλαβής της µαστίχας για τις διάφορες σοδιές, καθορίζεται 

µεταξύ άλλων και η τιµή της µαστίχας η οποία είναι ανάλογη της καθαρότητάς της δηλ. 

πίτα, χονδρή, ψιλή, κουκούρι και βέβαια γίνεται ανά κιλό. Παρακάτω δίνουµε ενδεικτικά 

τον πίνακα τιµολόγησης – κατάταξης για τη σοδειά του 2014.  

Πίνακας 6: ΠΙΤΑ – ΧΟΝ∆ΡΗ – ΨΙΛΗ – ΚΟΥΚΟΥΡΙ  

  

Πηγή: οικονοµική διοίκηση Ε.Μ.Χ. 

5.5.  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ Η Ε.Μ.Χ. 
 

 Όπως αναφέραµε παραπάνω το προϊόν της µαστίχας της Χίου είναι µοναδικό και η 

Ε.Μ.Χ. έχει το µονοπώλιο στην παραγωγή αλλά και στην εµπορευσιµότητά του.  Παρόλα 

αυτά υπήρξαν αρκετές δεκαετίες πριν το 2000 όπου η Ε.Μ.Χ. δεν κατάφερε να 
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πραγµατοποιήσει σηµαντικά κέρδη από την εκµετάλλευση της µαστίχας λόγω αδυναµιών 

και προβληµάτων που αντιµετώπισε, τόσο στην παραγωγή, όσο και στη διάθεση της 

µαστίχας39
. Κι αυτό γιατί η τιµή του προϊόντος έπεσε, οπότε όλο και λιγότεροι παραγωγοί 

ασχολούνταν µε τη µαστίχα και την καλλιέργειά της. Βέβαια αυτό συνάδει µε τη 

γενικότερη γεωργική έξοδο που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. Σε 

συνδυασµό λοιπόν και µε τη γήρανση του πληθυσµού των µαστιχοπαραγωγών, είχε ως 

αποτέλεσµα την περαιτέρω εξάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας από την αµειβόµενη 

απασχόληση και το ξένο κεφάλαιο κίνησης. Και αυτό το γεγονός, σαν ένα άλλο ντόµινο, 

οδήγησε σε αύξηση του κόστους παραγωγής, µείωση του περιθωρίου κέρδους των 

παραγωγών και κατά συνέπεια περαιτέρω αποµάκρυνση του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού της νότιας Χίου από την παραγωγή της µαστίχας.  

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα, που δηµιουργεί σηµαντική αδυναµία στην παραγωγή 

της µαστίχας, είναι το µικρό µέγεθος των καλλιεργούµενων εκτάσεων και η µεγάλη 

διασπορά τους. Αν σκεφτούµε ότι η καλλιέργεια της µαστίχας είναι µια γεωργική 

δραστηριότητα που απαιτεί συνεχείς µετακινήσεις των µαστιχοπαραγωγών, 

καταλαβαίνουµε ότι εδώ υπάρχει αυξηµένο κόστος παραγωγής, οπότε υπάρχει και 

εγκατάλειψη των µαστιχοπαραγωγών εκτάσεων. 

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν σηµαντικά εµπόδια και επέδρασαν αρνητικά στο 

µέγεθος της παραγόµενης ποσότητας, καθώς η παραγωγή της µαστίχας αποτελεί 

ενασχόληση µε ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ικανότητες, εµπειρία και γνώσεις. 

Από την άλλη µεριά οι συµβατικές πρακτικές που ακολουθούσε η Ε.Μ.Χ. όσον 

αφορά στην εµπορία και τη διάθεση του προϊόντος, δεν άφηναν κέρδη στους παραγωγούς.  

Πιο συγκεκριµένα, ενώ η µαστίχα και το µαστιχέλαιο, λόγω των µοναδικών 

χαρακτηριστικών τους µπορούσαν να οδηγήσουν στον σχεδιασµό νέων, ιδιαίτερα 

διαφοροποιηµένων προϊόντων η Ένωση απέτυχε να εκµεταλλευτεί αυτή την ειδική 

συνθήκη. Συνέχισε έτσι,  να διαθέτει τη µαστίχα και το µαστιχέλαιο ως πρώτη ύλη σε 

επιχειρήσεις παραγωγής τελικών προϊόντων. Επίσης, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου 

παρουσιάσθηκε ανεπαρκής στην εκµετάλλευση και εµπορευµατοποίηση των 

υποπροϊόντων της µε συνέπεια τη διαφυγή οποιασδήποτε παραγόµενης προστιθέµενης 

αξίας. 

                                                 
39

Katsikis I. and Kyrgidou L., 2007.  
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Αποτέλεσµα της µη διάθεσης οργανωµένου δικτύου διανοµής το προϊόν και τα 

υποπροϊόντα έφταναν στην αγορά µέσω ενδιάµεσων φορέων µε το περιθώριο κέρδους να 

µειώνεται περαιτέρω.  

Πρόβληµα επίσης αποτέλεσε για την Ε.Μ.Χ., η ύπαρξη ενός δικτύου τοπικών 

παραγωγών που δεν συνεργάζονταν µε την Ένωση, διακινώντας τις ποσότητες που 

παρήγαγαν λαθραία στο εσωτερικό ή εξάγοντας αυτές παράνοµα στο εξωτερικό (Τουρκία, 

Συρία και Κύπρο). Επίσης παρατηρήθηκαν, κυρίως στα Η.Α.Ε., Συρία, Αίγυπτο, Πακιστάν 

Σ.Αραβία παρατεταµένα φαινόµενα νοθείας τα οποία συνήθως συνδέονται µε διάθεση 

ιρανικής κυρίως, <<µαστίχας>>, µέσω πλαστογραφηµένων συσκευασιών που φέρουν τα 

σήµατα της Ένωσης. 

Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά τα προβλήµατα, υπήρξαν και διοικητικές καθώς 

και οργανωτικές αδυναµίες και διαρθρωτικά προβλήµατα καθώς και η περιορισµένη γνώση 

και επιστηµονική τεκµηρίωση των διεθνών καταγραφών για τις θεραπευτικές και άλλες 

ιδιότητες της, γεγονός το οποίο µείωσε τις δυνατότητες και ευκαιρίες εµπορικής 

εκµετάλλευσης και διεύρυνσης της αγοράς. 

Που οδήγησαν όλα αυτά;  

� Στον υποδιπλασιασµό των πωλήσεων,  

� τη σηµαντική µείωση της παραγωγής,  

� την µείωση της πραγµατική τιµής εκκαθάρισης,  

� την µονοµέρεια του εξαγωγικού προσανατολισµού,  

� τον υψηλό µέσο όρο ηλικίας εργαζοµένων (43 ετών),  

� το χαµηλό ποσοστό πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ στο συνολικό στελεχιακό δυναµικό και  

� τον χαµηλό βαθµό ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών. 

5.6.  ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Βέβαιο είναι ότι όταν φτάνεις στον µηδέν, ή εγκαταλείπεις ή παίρνεις δύναµη και 

ξαναρχίζεις! Η Ε.Μ.Χ., και η διοίκησή της µετά από εισηγήσεις έµπειρων στελεχών της 

και λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούµενες αδυναµίες και τα προβλήµατα που 

αναφέραµε, αποφάσισε να εφαρµόσει ένα στρατηγικό σχέδιο εκσυγχρονισµού και 

αναδιοργάνωσης της Ένωσης. Λίγο πολύ έχουµε αναφερθεί παραπάνω σε αυτό, εδώ όµως 

θα είµαστε πιο συγκεκριµένοι. 

Στην πρώτη φάση του σχεδίου έγινε έρευνα των ισχυρών και αδύνατων σηµείων, 

των ευκαιριών καθώς και των απειλών που αναδύονταν για το προϊόν και τον ίδιο τον 
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φορέα.  Η διοίκηση της Ένωσης, προχώρησε στη διατύπωση µέσο-µακροπρόθεσµων 

στόχων και επιδιώξεων και στο σχεδιασµό ενός εκτεταµένου στρατηγικού σχεδίου 

διάρκειας πέντε ετών και συνολικού προϋπολογισµού 10.000.000 ευρώ. Εδώ στόχος ήταν 

να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες και επενδύσεις, ώστε να υπήρχε το κατάλληλο 

οικονοµικό αποτέλεσµα που θα εξασφάλιζε το παρόν και το µέλλον των συνεταιριστών.  

Μπήκαν οι βασικοί στόχοι για την επανατοποθέτηση της ίδιας της Ένωσης 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην αγορά, την ανάπτυξη ενός ευρέως δικτύου καταστηµάτων 

λιανικής πώλησης, την εισαγωγή καινοτόµων, υψηλής ποιότητας και αξίας προϊόντων και 

τον επαναπροσδιορισµό της επιχειρηµατικής της εικόνας στην αγορά, συνδέοντας την µε 

την τοπικότητα, την παράδοση και την ευζωία40
. 

Η δεύτερη φάση του σχεδίου περιλάµβανε την εγκατάσταση συστηµάτων 

διασφάλισης ποιότητας, την εκπόνηση και εφαρµογή νέου οργανογράµµατος και 

κανονισµών, την κατάρτιση του προσωπικού, των διοικητικών  στελεχών και των 

συνεταιριστών, την εκπόνηση και έγκριση σχεδίου εµπορικής πολιτικής και επίσης, την 

εκπόνηση Marketing Plan. 

Στην τρίτη φάση της στρατηγικής η οποία ονοµάστηκε η φάση ανάπτυξης, το 

στρατηγικό σχέδιο προέβλεπε την εκπόνηση και υλοποίηση προγράµµατος επενδύσεων, 

την εκπόνηση και εφαρµογή προγράµµατος 

έρευνας και ανάπτυξης, την υλοποίηση προγράµµατος υποστήριξης αγροτών, την 

εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας της Ένωσης καθώς και την 

υλοποίηση επιλεγµένων επιχειρηµατικών σχεδίων. 

Θέλουµε εδώ να τονίσουµε ότι για έξι ολόκληρα χρόνια πριν την εφαρµογή του 

σχεδίου η Ε.Μ.Χ. επένδυσε χρήµατα και χρόνο στην καλλιέργεια σύγχρονης 

επιχειρηµατικής κουλτούρας και φιλοσοφίας σε όλα τα επίπεδα, θεωρώντας τον τοµέα 

αυτόν απαραίτητη προϋπόθεση για τη µεταβολή των προοπτικών ανάπτυξής της. Στο 

πλαίσιο αυτό η διοίκηση της Ένωσης προχώρησε σε σταδιακή ανανέωση του στελεχιακού 

της δυναµικού. Με το µέτρο  εθελούσιας εξόδου προχώρησε στην πρόσληψη ενός νέου 

εργαζόµενου για κάθε τρεις που αποχωρούσαν θέτοντας ως αυστηρά κριτήρια 

αξιολόγησης, τόσο το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, όσο και την επαγγελµατική εµπειρία.  

 Με την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου άλλαξε και η δοµή της Ένωσης καθώς 

η διοίκηση πρόσθεσε τέσσερα νέα γραφεία στο οργανόγραµµά της αναγνωρίζοντας την 

αναγκαιότητα λειτουργίας ανεξάρτητων τµηµάτων µε αρµοδιότητα  

                                                 
40

 Katsikis I. and Kyrgidou L., 2007. 
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� την προώθηση των πωλήσεων και τον σχεδιασµό και εφαρµογή προγράµµατος 

µάρκετινγκ  

∆ιάγραµµα2: Οργανόγραµµα της Ε.Μ.Χ. µε βάση το στρατηγικό σχέδιο 2003 - 2007
41

 

 

� τον συστηµατικό και απρόσκοπτο έλεγχο εφαρµογής των προτύπων συστήµατος 

διασφάλισης ποιότητας  

� την συνεχή υποστήριξη σε εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες και  

�  τον εντοπισµό, την προστασία, την ανάδειξη καθώς και την αξιοποίηση των 

πολιτιστικών πόρων της Ένωσης, 

 

Όλα τα παραπάνω φαίνονται στο οργανόγραµµά της Ε.Μ.Χ. που φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραµµα. 

                                                 
41

 Πηγή: Ε.Μ.Χ., www.gummastic.gr 
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Στο παραπάνω οργανόγραµµα φαίνεται η σύσταση γραφείου Μάρκετινγκ και 

γραφείου πολιτιστικών πόρων, τα οποία ανήκουν και αναφέρονται στην εµπορική 

διεύθυνση της Ένωσης.  Στην γενική διεύθυνση υπάγονται πλέον και αναφέρονται τα 

καινούρια γραφεία συµβούλων και ποιότητας τα οποία λειτουργούν υποστηρικτικά.  

Επιπρόσθετα θέλουµε να πούµε ότι στα πλαίσια της τρίτης φάσης εφαρµογής του 

στρατηγικού σχεδίου είχαµε την εφαρµογή του προγράµµατος έρευνας και ανάπτυξης σε 

συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση 

και την οργάνωση της καλλιέργειας, τη διερεύνηση των ιδιοτήτων και εφαρµογών της 

µαστίχας και των µεθόδων επεξεργασίας της φυσικής µαστίχας. Επίσης προχώρησε η 

εφαρµογή του προγράµµατος επενδύσεων το οποίο περιλάµβανε τη µετεγκατάσταση της 

µονάδας επεξεργασίας µαστίχας, τον εκσυγχρονισµό του εργοστασίου τσίκλας, τη 

µετεγκατάσταση της µονάδας ζωοτροφών/λιπασµάτων, τον σχεδιασµό και την παραγωγή 

νέων υποπροϊόντων σε ορισµένες περιπτώσεις, σε συνεργασία µε άλλες τοπικές 

επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα υποστήριξης παραγωγών προχώρησε επίσης, καθώς 

αναβαθµίστηκαν, επεκτάθηκαν και εµπλουτίσθηκαν οι παρεχόµενες υπηρεσίες, 

δηµιουργήθηκε πιλοτικός- ερευνητικός µαστιχώνας και εκπονήθηκε σχέδιο εγκατάστασης 

βιοκαλλιεργειών. 

Όπως προαναφέραµε, το Σεπτέµβριο του 2009 υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας µε το 

Πολιτιστικό ίδρυµα Πειραιώς για την δηµιουργία ΄΄Μουσείου Μαστίχας΄΄.  Σκοπός του 

Μουσείου Μαστίχας αποτελεί η προβολή και ανάδειξη της µαστίχας, ενώ ως επιµέρους 

στόχους θέτει την προβολή της παραδοσιακής καλλιέργειας, του τρόπου συλλογής και η 

εκµηχάνιση της επεξεργασίας της µαστίχας. Επίσης, το Μουσείο της Μαστίχας 

θέτει ως στόχους τη συµβολή στην ανάπτυξη των Μαστιχοχώρων, την προώθηση του 

εναλλακτικού τουρισµού, την προβολή των τοπικών µνηµείων και των τοπικά 

παραγόµενων προϊόντων. Το Μουσείο αυτό δεν έχει τελειοποιηθεί ακόµα και αναµένεται η 

λειτουργία του.  

Τελειώνοντας, έχουµε να προσθέσουµε ότι η ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας 

MEDITERRA Α.Β.Ε.Σ.Ε. η οποία και ανέλαβε την παραγωγή και τη συσκευασία 

υποπροϊόντων µαστίχας το εµπόριο µαστίχας και των υποπροϊόντων της, την εµπορία 

παραδοσιακών προϊόντων και τη διοργάνωση δράσεων προβολής και προώθησης, ήταν 

ίσως το µεγαλύτερο εγχείρηµα της Έ.Μ.Χ. στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού 

σχεδίου.  
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5.7.  MEDITERRA Α.Β.Ε.Σ.Ε 

 

 Το 2002 , ιδρύθηκε από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου η εταιρεία << 

MEDITERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> µε το διακριτικό τίτλο <<MEDITERRA Α.Ε.>> και απώτερο σκοπό την 

προώθηση και διάδοση της µαστίχας και των υποπροϊόντων της µέσα από τη δηµιουργία 

δικτύου καταστηµάτων λιανικής πώλησης.  

Σύµφωνα µε το ιδρυτικό καταστατικό της, <<αντικείµενο δραστηριότητας είναι το 

εµπόριο µαστίχας και προϊόντων µαστίχας, η συσκευασία προϊόντων µαστίχας, η 

παραγωγή προϊόντων µαστίχας, η εµπορία παραδοσιακών προϊόντων και η διοργάνωση 

δράσεων προβολής και προώθησης>>. Τα αποτελέσµατα βέβαια του εγχειρήµατος ήταν 

εντυπωσιακά. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της MEDITERRA A.E., αναφέρει χαρακτηριστικά42
:  

<<Όταν ξεκινούσαµε, δεν υπήρχε µακροπρόθεσµο σχέδιο. Ο στόχος ήταν η αναγέννηση του 

Συνεταιρισµού, η αναδιοργάνωσή του. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, γεννήθηκε και η ιδέα 

των καταστηµάτων “Mastihashop”, ψάχνοντας να βρούµε και ένα εργαλείο προώθησης, που 

να µπορεί να φέρει γρήγορα αποτελέσµατα και να προωθήσει τη µαστίχα. Θα έλεγα πως ήταν 

στοίχηµα µιας οµάδας ανθρώπων, ένα στοίχηµα που έβαλαν πολλοί και όχι µόνο εγώ. Και η 

διοίκηση και οι εργαζόµενοι στην Ένωση, και όσοι δούλεψαν γι’ αυτό>> 

Μετά από επαφές της διοίκησης µε επιχειρηµατικούς και επενδυτικούς φορείς προς 

ανεύρεση κεφαλαίων,  το 2005, η εταιρεία εισάχθηκε στο µετοχικό σχήµα της εταιρείας το 

Zeitech Fund Α.Κ.Ε.Σ.., πραγµατοποιώντας έτσι αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

συνολικού ύψους ενός εκατοµµυρίου ευρώ, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το 

Zeitech Fund Α.Κ.Ε.Σ.. µε την έκδοση δέκα χιλιάδων νέων ονοµαστικών µετοχών, 

ονοµαστικής αξίας 10 ευρώ. 

Η MEDITERRA A.Β.E.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια του έτους 2006, προχώρησε στην 

κατασκευή εργοστασίου στοχεύοντας στην ανεξαρτητοποίηση, όσον αφορά τα ζαχαρώδη 

και παραδοσιακά προϊόντα, από τρίτους προµηθευτές, στην είσπραξη µεγαλύτερων 

περιθωρίων κέρδους µέσα από την καθετοποίηση των διαδικασιών της, στην αύξηση των 

χονδρικών πωλήσεων µέσω της προώθησης των παραγόµενων προϊόντων καθώς και στη 

δυνατότητα παραγωγής προϊόντων για λογαριασµό τρίτων. 
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Το Νοέµβριο του ίδιου έτους  πραγµατοποιήθηκε δεύτερη χρηµατοδότηση της 

εταιρείας, µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού ενός εκατοµµυρίου 

πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ. Σε αυτή την αύξηση 

συµµετείχαν εκτός του Zeitech Fund Α.Κ.Ε.Σ. που κατέβαλε εννιακόσια ενενήντα χιλιάδες 

και τριακόσια εξήντα ευρώ και ο όµιλος Τσάκου µέσω της εταιρείας Platona Enterprises µε 

την καταβολή ποσού εξακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ.  

Το 2007 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της παρουσιάζοντας δύο νέες 

σειρές προϊόντων, σε δύο νέους κλάδους,  τα προϊόντα “cultura mediterra” που ανήκουν 

στην κατηγορία των τροφίµων, και τα προϊόντα “mastihatherapy” που ανήκουν στην 

κατηγορία των φαρµακευτικών προϊόντων. 

Τον Αύγουστο του 2007, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 

εισήχθηκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου (ΦΕΚ9036/02.08.2007). 

Η ανάπτυξη και διαχείριση των καταστηµάτων “mastihashop” αποτελεί τη βασική 

δραστηριότητα της MEDITERRA Α.Β.Ε.Σ.Ε., ενώ παράλληλα, ασκεί παραγωγική και 

εµπορική δραστηριότητα, και παρέχει υπηρεσίες διανοµής σε ελληνικά φαρµακεία.  

Έχει αναλάβει κατ’ αποκλειστικότητα, τη διανοµή της τσίκλας ELMA PLUS στην 

εγχώρια αγορά, για λογαριασµό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών 

Χίου. 

Τα καταστήµατα λιανικής της MEDITERRA A.E. µε το σήµα mastihashop 

αποτέλεσαν το όχηµα προώθησης της µαστίχας σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο. 

Συνεχίζοντας ο διευθύνων Σύµβουλος της MEDITERRA A.E.,  

αναφέρει <<…νοµίζω πως πιο καθοριστική ήταν η ίδια η απόφαση για την ίδρυση των 

“Mastihashop” …χρειαζόµασταν ένα “success story” για τη µαστίχα. Αυτήν τη διαφορά την 

έκανε το ίδιο το κατάστηµα, η µαστίχα βρήκε το… σπίτι της>>
43

.  

Το πρώτο κατάστηµα µε γεύσεις, αρώµατα και υλικά που έχουν ως βασικό 

συστατικό τη µαστίχα δηµιουργήθηκε στη Χίο το 2002. Πολύ σύντοµα ακολούθησαν τα 

καταστήµατα  σε Αθήνα (2003), Θεσσαλονίκη (2004), Ηράκλειο (2005), Βόλο (2005), 

Λευκάδα (2005) και στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος (2004).  

Σήµερα,  υπάρχουν 12 καταστήµατα της MEDITERRA A.E. από τα οποία τα 9είναι  

στην ελληνική αγορά (Χίος, Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος, 

Ξάνθη, Βόλος, Ναύπλιο) και τα υπόλοιπα  στο εξωτερικό, Λευκωσία (Κύπρος), Τζέντα 

(Σαουδική Αραβία), Νέα Υόρκη (2009) και Παρίσι (2008). 
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Στα καταστήµατα παρουσιάζονται δεκάδες διαφορετικά προϊόντα µαστίχας τα 

οποία ταξινοµούνται σε 6 διαφορετικές κατηγορίες: φυσική µαστίχα, τρόφιµα, βιολογικά, 

παραδοσιακά προϊόντα, ποτά, φαρµακευτικά, καλλυντικά και λαογραφικά 

Η MEDITERRA A.E. προµηθευόµενη µαστίχα από την Ένωση 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου, παράγει παραδοσιακά προϊόντα για πώληση µέσω του δικτύου 

καταστηµάτων mastihashop και του δικτύου διανοµής, ενώ συνεργάζεται και µε άλλους 

προµηθευτές. Εµπορεύεται 8 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες εντάσσονται 

περίπου 500 διαφορετικά προϊόντα µε ή χωρίς µαστίχα.  Σε αυτές τις κατηγορίες 

εντάσσονται η φυσική µαστίχα (Ε.Μ.Χ.), τα παραδοσιακά προϊόντα, αρτοσκευάσµατα, 

εκλεκτές γεύσεις, φαρµακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, ποτά-αναψυκτικά, λαογραφικό 

υλικό – δώρα εταιρικά κ.α. 

Η MEDITERRA A.E. λαµβάνοντας υπόψη  τις τρέχουσες δυσµενείς οικονοµικές 

συνθήκες και σε σχέση µε την ίδρυση νέων καταστηµάτων, διευρύνει την στρατηγική της η 

οποία συνοψίζει στην ανάγκη λιγότερων αλλά µεγαλύτερων καταστηµάτων µε τη σταδιακή 

µετεξέλιξη των mastihashop σε ελληνικά παντοπωλεία, από τα ράφια των οποίων θα 

διατίθενται όχι µόνο προϊόντα µαστίχας, αλλά και ποικίλα αντιπροσωπευτικά ποιοτικά 

προϊόντα ελληνικής παραγωγής.  Στον ίδιο χώρο θα γίνεται επίδειξη παραγωγής τσίχλας, 

λουκουµιού. Για αυτό το σκοπό τον Απρίλο του 2011, η MEDITERRA A.E. ίδρυσε στον 

διεθνή Αερολιµένα Αθηνών το πρώτο παντοπωλείο µε σήµα <<Το Παντοπωλείο>>. 

Στα στρατηγικά επίσης σχέδια της εταιρείας  προτεραιότητα έχει η αξιοποίηση και 

περαιτέρω διερεύνηση των ιδιοτήτων της µαστίχας, η περαιτέρω διείσδυση της τσίκλας 

ΕΛ.ΜΑ. στην ελληνική αγορά καθώς και η προώθηση της µαστίχας στις αγορές του 

Λονδίνου, του Παρισιού, της Νέας Υόρκης, της Κωνσταντινούπολης και άλλων 

µητροπολιτικών πόλεων.  Όσον αφορά στην επέκταση καταστηµάτων λιανικής 

mastihashop στο εξωτερικό, αυτή θα πραγµατοποιείται πλέον µέσω franchising
44

 

 

5.8.  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Όπως έχουµε αναφέρει αρκετές φορές πιο πάνω στη συγκεκριµένη εργασία, η 

Ε.Μ.Χ., παράγει και εµπορεύεται το προϊόν της µαστίχας Χίου και υποπροϊόντα πρώτης 

επεξεργασίας µαστίχας. Λόγω της µοναδικότητας του προϊόντος, η Ένωση διατηρεί το 
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προνόµιο της µονοπωλιακής εκµετάλλευσης. Έτσι δεν αντιµετωπίζει ανταγωνισµό λόγω 

και της εντοπιότητας του προιόντος.     

 Τα πράγµατα όµως είναι λίγο διαφορετικά στον τοµές της τσίκλας ΈΛ.ΜΑ. που 

όπως επίσης προείπαµεπαράγεται από την Ένωση, σε διάφορους τύπους και συσκευασίες. 

Επίσης παράγει   και τα καραµελάκια ELMA Mints, συµµετέχοντας µέσω αυτής της 

δραστηριότητας στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων και πιο συγκεκριµένα, στον 

υποκλάδο της παραγωγής τσίκλας.  

 Βέβαιο είναι ότι ο υποκλάδος της τσίκλας στην Ελλάδα αναπτύσσεται σηµαντικά 

κατά τα τελευταία χρόνια, τόσο σε αξία, όσο και σε όγκο φθάνοντας τους 2.400 τόνους ενώ 

εκτιµάται ότι ξεπερνά σε αξία τα 200 εκατ. Ευρώ ετησίως µαζί µε την αγορά καραµέλας. 

Σύµφωνα µε στοιχεία και εκτιµήσεις του οικονοµικού τοµέα της Ε.Μ.Χ. η Ένωση 

καταλαµβάνει το 4% της συνολικής εγχώριας αγοράς τσίκλας. Εδώ υπάρχουν αρκετοί 

ανταγωνιστές  της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στην ελληνική αγορά τσίκλας. Οι 

σηµαντικότεροι από αυτούς είναι  

� η εταιρεία KRAFT FOOD HELLAS A.E. που διαθέτει τα σήµατα V6, Trident, 

Hollywood, Dentyne και Stimorol,  

� η εταιρεία WRIGLEY GMBH µε τα σήµατα Orbit και X-cite, Hubba-Bubba και 

Wringley, 

�  η εταιρεία PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. µε τα σήµατα Vivident, 

Brooklyn, Big Babol, Daygum, Asterix, Center Shock, Bloop, Alpenliebe και 

Smint, και 

�  η εταιρεία Σαραντής Α.Ε. µε το σήµα Lifedroops. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΧΙΟΥ 

 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Κατανοητό, ελπίζουµε µέχρι και αυτό το σηµείο, είναι το γεγονός ότι η 

σηµαντικότερη ίσως πηγή εσόδων για το νησί της Χίου είναι η καλλιέργεια της µαστίχας. 

Με αυτή ασχολούνται οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής των Μαστιχοχωρίων και 

όπως αναφέραµε και πιο πάνω, η ασχολία αυτή είναι οικογενειακή υπόθεση. Η παραγωγή 

της Μαστίχας έφτασε µέχρι και το 2006  τους εκατόν εξήντα και πλέον τόνους µαστίχας 

όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 3, ενώ στα ίδια επίπεδα φαίνεται να κυµαίνεται και για 

αρκετά χρόνια αργότερα. Βέβαια υπάρχουν κάποιες αυξοµειώσεις στην παραγωγή, αυτές 

όµως οφείλονται περισσότερο στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν εκείνες τις 

χρονιές. 

 
∆ιάγραµµα 3: Παραγωγή της Μαστίχας σε τόνους 

πηγή: 

αρχείο 

Ε.Μ.Χ. 

 

 Από την παραπάνω παραγωγή το 60%  περίπου,  εξάγεται σε περισσότερες από 30 

χώρες του κόσµου. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω πίνακας 7: 
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Πίνακας 7: εξαγωγές της Μαστίχας (έτη 2000 – 2006) 

 

∆ιάγραµµα 4 

 

Στον πίνακα 7 φαίνονται οι µεγαλύτερες  εξαγωγές της µαστίχας σε κιλά σε 

διάφορες χώρες σε όλο τον κόσµο, ενώ στο παρακάτω διάγραµµα 4 βλέπουµε τις εξαγωγές 

αλλά και τις εισαγωγές της µαστίχας η οποία προορίζεται για διάφορές χρήσεις για τα έτη 

2009 έως και 2012 σε µία προσπάθεια σύγκρισης µεταξύ τους. 
 

6.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Μ.Χ. 

 

 
 Με την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου της Ε.Μ.Χ. που περιγράψαµε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο και την ίδρυση της  MEDITERRA A.E. υπήρξαν εντυπωσιακά 

αποτελέσµατα όχι µόνο στις οικονοµικές καταστάσεις της Ε.Μ.Χ. αλλά στην τοπική 

οικονοµία, στην τοπική επιχειρηµατικότητα και απασχόληση και στην ενίσχυση του 
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εισοδήµατος του παραγωγού/συνεταιριστή µέσα από την αύξηση της µέσης τιµής της 

µαστίχας. 

 Σύµφωνα µε τους ισολογισµούς των ετών 2009 και 2010 της Ε.Μ.Χ. ο συνολικός 

κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 33,8%. Ενώ ο συνολικός κύκλος 

εργασιών το 2003 ανερχόταν σε 9.994 χιλ. ευρώ, το 2010 ανήλθε σε 13.370 εκατ. ευρώ. 

Αύξηση επίσης, κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζουν και τα ίδια κεφάλαια, καθώς το 2003 

ανέρχονταν σε 5.583 χιλ. ευρώ, ενώ το 2010 έφθασαν τις 7.919 χιλ. ευρώ, αύξηση που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 41.8%
45

.  

Κατά την ίδια περίοδο, οι συνολικές πωλήσεις των βασικών προϊόντων της Ένωσης 

δηλαδή της µαστίχας και του µαστιχέλαιου επίσης εµφανίζουν σηµαντική αύξηση. Όπως 

προκύπτει από την ανάλυση των πωλήσεων  οι συνολικές πωλήσεις µαστίχας κατά την 

περίοδο 2003-2010, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 1,1%, ενώ η αύξηση των 

συνολικών πωλήσεων µαστιχέλαιου ανήλθε σε 97,7% αφού το 2003 έφταναν στους 127,47 

τόνους, ενώ στα τέλη του 2010 έφτασαν τους 252,02 τόνους. Θέλουµε στο σηµείο αυτό να 

τονίσουµε ότι το 2008 οι πωλήσεις µαστιχέλαιου ανήλθαν σε 358,13 τόνους σηµειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 180,9% όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 8 

 

Πίνακας 8: Συνολικές πωλήσεις Μαστιχέλαιου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: αρχείο, έκθεση πεπραγµένων Ε.Μ.Χ. για το 2011 

∆ιάγραµµα 5: Συνολικές πωλήσεις Μαστιχέλαιου 
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Για τις εξαγωγές της µαστίχας στα έτη 2000 έως 2006 µιλήσαµε παραπάνω. Εδώ 

θέλουµε να συµπληρώσουµε ότι µέχρι και το 2010 οι εξαγωγές της µαστίχας σηµείωσαν 

αύξηση 51,6% αφού έφτασαν το 2010 να εξαχθούν 75 τόνοι µαστίχας έναντι των 48 τόνων 

το 2003. Οι χώρες προορισµού για το 2010 ήταν  τα Η.Α.Ε. (Αραβικά Εµιράτα) , η Γαλλία, 

η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Κύπρος και οι Η.Π.Α.  

 

Πίνακας 9: Συνολικές εξαγωγές µαστίχας σε ποσότητα και αξία 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ε.Μ.Χ. 2011 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 10: Συνολικές πωλήσεις µαστίχας 

ανά χώρα προορισµού ποσότητα και αξία για το έτος 2010 
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Πηγή: Ε.Μ.Χ. 2011 

 

 Ένα άλλο στοιχείο που βλέπουµε στους παραπάνω πίνακες είναι µέση τιµή 

διάθεσης της µαστίχας στην εγχώρια και διεθνή αγορά, η οποία εµφανίζει ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα. Στην αρχή του εγχειρήµατος  η µέση τιµή πώλησης µαστίχας στην εγχώρια 

αγορά ήταν της τάξης του 87,41 ευρώ/κιλό ενώ το 2010 αυτή ανήλθε σε 99,93 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,3% . 
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Το ίδιο µέγεθος παρουσιάζει ακόµα µεγαλύτερη αύξηση στο εξωτερικό φτάνοντας 

στο ποσοστό 16,4% αν σκεφτούµε ότι το 2003 η µέση τιµή πώλησης στο εξωτερικό είναι 

Μεγαλύτερη είναι 75,43 ευρώ/κιλό, για να φτάσει το 2010 στα 87,7ευρώ/κιλό. Από την 

άλλη, η µέση τιµή του µαστιχέλαιου σηµειώνει αύξηση για την ίδια περίοδο, της τάξης του 

72,6% . 

  

Πίνακας 11: Συνολικές πωλήσεις Τσίκλας εσωτερικού – εξωτερικού µέχρι το 2010 

 

  

 

Πηγή: Ε.Μ.Χ. 2011 

 

 Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στις πωλήσεις της τσίκλας από την Ε.Μ.Χ. µέχρι 

και το 2010. παρατηρούµε ότι οι πωλήσεις αυξάνονται συνεχώς µέχρι και το 2006 ενώ από 

κει και πέρα έχουµε κάµψη. Αυτό έχει σαν συνέπεια στο σύνολο να έχουµε µείωση της 

τάξης του 35,6% στις πωλήσεις της τσίκλας στη χρονική περίοδο 2003 – 2010. 

 Επιπρόσθετα στην παραπάνω περίοδο παρατηρείται αύξηση της µέσης τιµής 

εκκαθάρισης που έλαβαν οι παραγωγοί-συνεταιριστές. Πιο συγκεκριµένα, ενώ το 2002 η 

µέση τιµή εκκαθάρισης ανερχόταν σε 69,57 ευρώ/κιλό, το 2009 η τιµή ανήλθε σε 74,12 

ευρώ/ κιλό, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,5%. (πίνακας 12) 

 

Πίνακας 12: παραγόµενη ποσότητα και µέση τιµή εκκαθάρισης µαστίχας κατά την περίοδο 2003 – 2010 
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Πηγή: Ε.Μ.Χ. 2011 

 

∆ιάγραµµα 5: Μεταβολή στις τιµές των παραγωγών 

 

Πηγή: Ε.Μ.Χ. 

 Στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε µια αύξηση στην τιµή του παραγωγού ανά 

κιλό µαστίχας. Συγκεκριµένα η τιµή του παραγωγού τριπλασιάστηκε µέχρι και το 2006, 

γεγονός που οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής της µαστίχας, όπως είδαµε παραπάνω, 

αλλά και σε αύξηση του ετήσιου εισοδήµατος των παραγωγών που το 2005 ξεπέρασε 

τα 12,5 εκατοµµύρια ευρώ που αντιστοιχεί στη θεαµατική αύξηση του 400% 

(∆ιάγραµµα 6) 

∆ιάγραµµα 6: Αύξηση του ετήσιου εισοδήµατος των παραγωγών
46
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 Σταµούλης 2011 
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Πηγή: Ε.Μ.Χ.,  

  Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι τα πρώτα αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή 

του στρατηγικού σχεδίου της ∆ιοίκησης του Ε.Μ.Χ. είναι µάλλον εντυπωσιακά. Αν 

σκεφτούµε ότι εκείνη ην περίοδο ο αριθµός των παραγωγών ήταν γύρω στις 2.500 

χιλιάδες, το µέσο εισόδηµά τους από τη µαστίχα διαµορφώνεται ως εξής: 

 

∆ιάγραµµα 7: µεταβολή κατά κεφαλήν εισοδήµατος παραγωγού 

 

 

 

 

  

• Hubert-Octave Pernot (1981): En pays turc. L' ile de Chio par Hubert Pernot. Avec 

17 melodies et 118 simili-gravures, Παρίσι 1903. Σε ελληνική µετάφραση του Κ. 

Χωρεάνθη: «Η νήσος Χίος», έκδοση «Χίος, Ηµερολόγιο», Αθήνα  

• Παγίδας Γ., (1946), Η Μαστιχοφόρος Σίνος και η Μαστίχη, Χίος 
•  

 

Παρατηρούµε λοιπόν µία άνοδο στο µέσο παραγόµενο εισόδηµα από τη µαστίχα, 

παρά τα έντονα κλιµατικά φαινόµενα που εξελίχτηκαν. Το εισόδηµα των παραγωγών 

ξεπέρασε τα 4,5 χιλιάδες ευρώ το 2006. 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Εισόδημα Παραγωγού σε ευρώ

Εισόδημα Παραγωγού σε ευρώ



77 

 

Αν στη συνέχεια προσπαθήσουµε να διαµορφώσουµε το ακαθάριστο προϊόν και το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το νοµό Χίου, θα δούµε ότι κατά το έτος 2003 υπερέβη το 25%, αν 

το συγκρίνουµε βέβαια µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των παραγωγών.  

∆ιάγραµµα 8: Ακαθάριστο Προϊόν Νοµού Χίου 1999 – 2003
47
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6.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Μ.Χ. 2003 – 2013 

 

 Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τα οικονοµικά στοιχεία της Ένωσης 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου για την δεκαετία 2003 – 2013. 

 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ο κύκλος εργασιών για την παραπάνω δεκαετία 

της Ε.Μ.Χ. καθώς επίσης και το κόστος των πωληθέντων ενώ αναλύονται και τα µικτά 

αποτελέσµατα. 

Πίνακας 13: Αποτελέσµατα της 10ετίας της Ε.Μ.Χ 
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 ΚΕΤΑ Βορείου Αιγαίου, 2006 
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Πηγή Ε.Μ.Χ. 

 Θέλουµε εδώ να τονίσουµε ότι το µικτό αποτέλεσµα στη χρήση του 2011, 

επηρεάστηκε µε την επαναγορά αποθέµατος από την ΕΛΓΕΚΑ. Χωρίς αυτήν το µικτό 

ανήλθε στο ποσοστό 17,68%. Επίσης στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται πιο 

παραστατικά όλα τα προηγούµενα 

∆ιάγραµµα 8: Αποτελέσµατα της 10ετίας της Ε.Μ.Χ 

 

  Πιο αναλυτικά φαίνονται τα αποτελέσµατα για τη χρήση 2013 όσον αφορά τις 

δαπάνες και τα αποτελέσµατά τους κατά δραστηριότητα, στον παρακάτω πίνακα 14. 
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Πίνακας 14: Αναµόρφωση λογαριασµού αποτελέσµατος χρήσης 2013 

 

Πηγή: Οικονοµική διεύθυνση Ε.Μ.Χ. 

 

 Επίσης στον πίνακα 15 που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του θετικού κεφαλαίου 

κίνησης την δεκαετία 2003 – 2013. Στον πίνακα αυτόν φαίνεται η δυνατότητα που έχει η 

Ε.Μ.Χ. να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. 
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Πίνακας 15: εξέλιξη θετικού κεφαλαίου κίνησης 2003 – 2013 

Πηγή: Οικονοµική διοίκηση Ε.Μ.Χ 

 Από τον ισολογισµού λοιπόν του 2013
48καταλαβαίνουµε ότι έχουµε αύξηση των 

πωλήσεων της µαστίχας. 

 Επιπρόσθετα θέλουµε να πούµε ότι κερδοφόρος ήταν και ο ισολογισµός της Ε.Μ.Χ. 

για τη χρήση 2014. Πιο συγκεκριµένα υπήρξε άνοδος των πωλήσεων στην εσωτερική 

αγορά και µείωση στις αγορές του εξωτερικού. 

Επιβεβαιώνοντας τη δυναµική του προϊόντος ακόµα και αυτή τη δύσκολη εποχή, 

τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε αυτές του εξωτερικού, η ΕΜΧ παρουσιάζει για το 

2014 καθαρά κέρδη προ φόρων 190.419,52 ευρώ, τριπλασιάζοντας σχεδόν την επίδοση 

που είχε γα τη χρήση του 2013, όταν τα κέρδη «φρέναραν» στις 74.558,58 ευρώ, και 

καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη απόδοση της δεκαετίας. 

                                                 
48

 Βλέπε παράρτηµα 2 
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Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα αυτά ήρθαν έχοντας 

πραγµατοποιήσει τζίρο ανάλογο µε του 2013 αφού, σύµφωνα µε τον ισολογισµό της 

επιχείρησης που µοιράστηκε στους αντιπροσώπους ενόψει της Γ.Σ., τα ποσά που 

διαχειρίστηκε η ΕΜΧ ανήλθαν σε 13.995.665,30 ευρώ το 2014, έναντι 13.883.695,84 ευρώ 

της χρήσης του 2013. 

Χαµηλή ωστόσο σε σχέση µε τα τελευταία δέκα χρόνια είναι η συνολική διάθεση 

µαστίχας, στους 133 τόνους, όταν πάντως η κορυφαία επίδοση στον συγκεκριµένο τοµέα 

ήταν το 2007 που η ποσότητα υπερέβη τους 150 τόνους, ενώ το 2013 ξεπερνά τους 142 

τόνους. 

Σταθερή µπορούµε να πούµε ότι παρέµεινε η µέση τιµή διάθεσης, µε το κιλό να 

φτάνει τα 86 ευρώ (τέταρτη καλύτερη της δεκαετίας), µε την πιο υψηλή πάντως να είναι 

µόλις δύο ευρώ παραπάνω και αυτή του 2013 να διαµορφώνεται στα 83 ευρώ. 

Όσον αφορά την παραγωγή και τους παραγωγούς, η πρώτη κρατήθηκε σταθερή, 

ανερχόµενη στους 145 τόνους έναντι 147 το 2013, αποφέροντας στους δεύτερους κατά 

µέσο όρο 65 ευρώ/κιλό (66 ευρώ/κιλό το 2013). 

Τέλος όσον αφορά τις πωλήσεις πρέπει να πούµε ότι υπήρξε άνοδος στην 

εσωτερική αγορά, αφού η µαστίχα κατόρθωσε να αποκτήσει και να εδραιώσει τη θέση της 

στην ελληνική κουζίνα αποτελώντας συστατικό πλέον µεγάλου αριθµού προϊόντων, 

χάνοντας όµως κάποιο µερίδιο στην παγκόσµια αγορά όπου οι πωλήσεις έπεσαν στους 8 

τόνους έναντι 9,3 τόνων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2013. Το γεγονός βέβαια αυτό 

είναι αναµενόµενο αν αναλογιστεί κανείς την έκρυθµη κατάσταση στις αραβικές χώρες 

όπως η Αίγυπτος ή η Λιβύη η οποία αποτελούσαν τους πλέον παραδοσιακούς πελάτες  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Αυτό που θέλουµε πρώτα από όλα να τονίσουµε είναι ότι φτάνοντας στις 

εγκαταστάσεις της Ε.Μ.Χ. έτσι ώστε να µιλήσουµε µε τους αρµόδιους εκεί, η αίσθησή µας 

ήταν ότι γυρίσαµε σπίτι µας. Το κλίµα άκρως οικογενειακό! Όλοι, ανεξάρτητα πόστου και 

θέσης, είχαν πολύ όρεξη για δουλειά η οποία γινόταν σε οµαδικό πνεύµα, γεµάτο όρεξη 

και διάθεση για να προωθηθεί όσο καλύτερα το προϊόν στην αγορά εντός συνόρων αλλά 

και έξω από αυτά. 

 Κλείνοντας την εργασία µας θέλουµε να τονίσουµε ότι η Μαστίχα της Χίου, από 

την αρχαιότητα έως και σήµερα, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του πολιτισµού και της 

τοπικής ταυτότητας του νησιού. Αποτέλεσε δε, έναν ισχυρό σύνδεσµο µε άλλες χώρες και 

πολιτισµούς.  

 Βέβαια στην ανάπτυξη των προϊόντων της Μαστίχας, συντέλεσαν παράγοντες 

όπως, η ευνοϊκή θέση στην οποία βρίσκεται το προϊόν και αυτό χάρη της µοναδικότητας, 

της φυσικότητας και της αγνότητας που διαθέτει και σε συνδυασµό µε τον χαρακτηρισµό 

Π.Ο.Π. (Προϊόν Ονοµασίας Προέλευσης). Έτσι έχει µια ανταγωνιστική παρουσία, ένα 

είδος µονοπωλιακού προϊόντος. 

Ακόµα πρόκειται για ένα προϊόν αρίστης ποιότητος, πράγµα που φαίνεται και από 

τις πιστοποιήσεις που διαθέτει (Π.Ο.Π., ISO 9001/2008, HACCP). Πρόκειται για ένα από 

τα πολυτιµότερα και ακριβότερα προϊόντα της κατηγορίας του. 

Συνεχίζοντας, βλέπουµε ότι διαθέτει µια αρκετά µεγάλη γραµµή προϊόντων, τόσο 

σε µορφή µαστίχας Χίου και µαστιχέλαιου, όσο και στη µορφή της τσίχλας. Η µαστίχα 

χρησιµοποιείται σε εθνικές φαρµακοβιοµηχανίες, για τις αντικαρκινικές ιδιότητές της, 

στην οδοντιατρική, τη βιοµηχανία και τη ζαχαροπλαστική, ωστόσο η Ε.Μ.Χ. δεν 

εµπορεύεται τα τελικά προϊόντα, παρά µόνο την αρχική µορφή της µαστίχας, το 

µαστιχέλαιο, το µαστιχόνερο και την τσίχλα. 

Η Μαστίχα Χίου από την αρχαιότητα είναι γνωστή για τις ιατροφαρµακευτικές της 

ιδιότητες. Σύγχρονες µελέτες που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές 

άλλες χώρες του κόσµου, αποδεικνύουν ότι η φυσική µαστίχα διαθέτει µοναδικές 

ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες.  

Πιο συγκεκριµένα έχει τεκµηριωθεί επιστηµονικά η ευεργετική δράση της µαστίχας 

κατά των παθήσεων του πεπτικού συστήµατος. Επίσης έχει αποδειχτεί ότι η µαστίχα 

συµβάλλει στην στοµατική υγιεινή και έχει επίσης αντιµικροβιακή αλλά και 
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αντιφλεγµονώδη δράση. Αποτελεί ισχυρό αντιοξειδωτικό µέσο και συµβάλλει στην 

επούλωση τραυµάτων καθώς επίσης και στην ανάπλαση της επιδερµίδας.  

Στόχος και όραµα της ‘Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου είναι να γνωρίσει ο 

καταναλωτής ένα ξεχωριστό σε γεύση και άρωµα προϊόν όπως είναι η Μαστίχα το οποίο 

µάλιστα έχει σηµαντικές θεραπευτικές ικανότητες. Η Ε.Μ.Χ. προσπαθεί, να γίνει η 

µαστίχα ένα απαραίτητο προϊόν της καθηµερινότητάς µας ώστε να βγάλει 

ασπροπρόσωπους τους χιλιάδες παραγωγούς – µέλη της µε τρόπο που να αναβαθµίσει την 

καλλιέργεια της µαστίχας, να συµβάλει στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας αλλά 

και να εξασφαλίσει το υψηλότερο γι’ αυτούς,  κέρδος. 

 Για το σκοπό αυτό η Ε.Μ.Χ. δηµιούργησε τα καταστήµατα mastihashop, όπου εκεί 

παρουσιάζονται δεκάδες προϊόντα της µαστίχας τα οποία ταξινοµούνται σε επτά 

διαφορετικές κατηγορίες 

� Φυσική µαστίχα 

� Τρόφιµα 

� Βιολογικά Παραδοσιακά προϊόντα 

� Ποτά 

� Φαρµακευτικά προϊόντα 

� Καλλυντικά και 

� Λαογραφικά προϊόντα     

  Να τονίσουµε εδώ και τα λόγια του ∆ιευθυντή των καταστηµάτων αυτών :  

<<Η ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας Mediterra S.A. µε βασικό σκοπό την ανάπτυξη 

δικτύου λιανικής πώλησης µαστίχας και προϊόντων µαστίχας µε την επωνυµία 

mastihashop, είναι ένα από τα πιο καταλυτικά και ουσιαστικά εκχειρήµατα της Έ.Μ.Χ., 

διότι µέσω αυτών των καταστηµάτων έχουµε την ανάδειξη, προβολή και προώθηση της 

µαστίχας και των διαφορετικών της χρήσεων και ιδιοτήτων µέσα από προϊόντα 

µαστίχαςπου παράγονται στη Χίο, την Ελλάδα και το εξωτερικό>>. 

 Τελειώνοντας θέλουµε να πούµε ότι ορίζουµε ως θετική την  κίνηση της Ε.Μ.Χ. να 

συνάψει συµφωνία µε την Ελγέκα για την έναρξηνεµπορικής συνεργασίας από 1/1/2005 

και αφορά στην πώληση, προώθηση και διανοµή στην ελληνική αγορά από την Ελγέκα 

των προϊόντων µαστίχας της Ένωσης µε το διακριτικό σήµα ΕΛΜΑ. 
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Άλλο ένα µεγάλο βήµα είναι το Μνηµόνιο συνεργασίας που υπεγράφη στις 

21/09/2009, και προβλέπει την ίδρυση «Μουσείου Μαστίχας» στη Χίο στο πλαίσιο των 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων του τοµέα τουρισµού στο ΕΣΠΑ. Αυτό δεν έχει 

αποτέλεσµα µόνο στην µαστίχα, αλλά και στην γενικότερη ανάδειξη του νησιού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

“  ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ”  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31

ης
 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,  όπως ισχύει, 

µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) 
 

 

§ 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που 

έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας 

 

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε 

απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου 

αυτού. 

 

∆εν έγινε 

 

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµεταβλήτου της δοµής και µορφής 

εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτελέσµατα χρήσεως».  

  

∆εν έγινε 

 

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου 

σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

   

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε 

αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

   

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
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(ε) Άρθρο 42β § 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

διατάξεως αυτής. 

   

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

 

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να 

καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 

 

O λογ/σµός του Παθητικού υπό στοιχεία Α-ΙΙΙ-3α «Επιχορηγήσεις Μαστίχας» 

απεικονίστηκε στα Ειδικά Αποθεµατικά. 

 

§ 2 Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων και 

υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 

 

(1). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή της 

αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε 

την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το 

νόµο αποσβέσεις. 

 

 (2).   ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 

      

     (3).   Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν ως εξής: 

 

   - H συµµετοχή στην εταιρεία Κ.Ε.Κ. Όµηρος Α.Ε. αποτιµήθηκε στη χαµηλότερη τιµή 

µεταξύ της αξίας κτήσεώς της  ποσού Ευρώ 11.738,81 και της τρέχουσας αξίας  (αρνητική 

αξία), µε βάση τον τελευταίο νόµιµα δηµοσιευµένο Ισολογισµό, της 31.12.2010, ελεγµένο 

από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

   - Η συµµετοχή στην εταιρεία ΕΤΑΧ Α.Ε. αποτιµήθηκε µε την τιµή που είχε 
αποτιµηθεί στη προηγούµενη χρήση 2010 µε βάσει τον ισολογισµό της 31.12.2009. 
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Σηµειώνουµε εδώ ότι εάν λαµβανόταν υπόψη, ως έπρεπε, ο τελευταίος νόµιµα 

δηµοσιευµένος Ισολογισµός της 31.12.2010, µε βάση τον οποίο η τρέχουσα αξία της εν 

λόγω συµµετοχής ανέρχεται σε Ευρώ 0,00, ( αρνητική καθαρή θέση ) θα προέκυπτε ζηµία 

αποτίµησης ποσού 6.163,53 Ευρώ. 

   - Η συµµετοχή στην εταιρεία MEDITERRA A.E. η οποία είναι εισηγµένη στο Χ.Α. 

αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεώς της ποσού Ευρώ 317.216,43 η οποία ήταν χαµηλότερη 

της τρέχουσας αξίας της ποσού € 3.278.880. Ως τρέχουσα αξία λήφθηκε ο µέσος όρος της 
χρηµατιστηριακής τιµής του µηνός ∆εκεµβρίου 2013. 

   - Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α., Αγροτικής Τράπεζας 

της Ελλάδος,Αττικής και PROBANK (ETE) αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος 

χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας τιµής αγοράς της. Ως 

τρέχουσα τιµή λήφθηκε ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής, της κατά τον 

τελευταίο µήνα της χρήσεως. Από την εν λόγω αποτίµηση προέκυψε ζηµία ποσού 

Ευρώ 38.110,00 η οποία καταχωρήθηκε σε βάρος των Αποτελεσµάτων Χρήσεως 

αυξάνοντας ισόποσα τη σωρευµένη πρόβλεψη υποτιµήσεως . 

 - Οι µετοχές των λοιπών µη εισηγµένων στο Χ.Α. ανωνύµων εταιρειών (εκτός της 

ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε., που αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεώς της) αποτιµήθηκαν στην κατ’είδος 

χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας αξίας τους. Ως τρέχουσα 

αξία λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία από τους τελευταίους νόµιµα συνταγµένους 

Ισολογισµούς τους. 

 - Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας όπου παρέχονται πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες για 

τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η αποτίµηση των χρεογράφων στις 31.12.2013. 

 

 

 

 

 

 

  Αριθµός  Αξία κτήσεως ή  

  µετοχών αποτιµήσεως 

 Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. τεµάχια   Σύνολο 

1 ΑΤΕ Α.Ε  17.000 ΜΤΧ (split) =1.700 ΜΤΧ 17.000   34.000,00 

 

Συµµετοχή σε αύξηση κεφαλαίου 15/06/2011 

22.100*1,07€  
6.800   23.647,00 

 Συνολική αξία κτήσης µετοχών ΑΤΕ  23.800   57.647,00 

 Μείον: Πρόβλεψη υποτιµήσεως έως     -57.647,00 
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31.12.2012 

 Σύνολο προβλέψεων      -57.647,00 

 Σύνολο     0 

2 

ATTICA BANK  Aγορά 499.700 ΜΤΧ * 

0,30 € 
499.700   149.910,00 

 

ATTICA BANK  Πώληση 50.000 ΜΤΧ * 

0,30 € 
50.000   15.000,00 

 Συνολική αξία κτήσης µετοχών ΑΤΕ  449.700   134.910,00 

 Μείον: Πρόβλεψη υποτιµήσεως  31.12.2013     -22.485,00 

 Σύνολο προβλέψεων      -22.485,00 

 Σύνολο     112.425,00 

 Μετοχές µη εισηγµένες στο Χ.Α.       

3 PROBANK 31.250 MTX * 0.80€     25.000,00 

 Μείον: Πρόβλεψη υποτιµήσεως  31.12.2013     -15.625,00 

 Σύνολο     9.375,00 

4 
ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. 5 

29,3

5 
146,74 

5 ΣΕΚΕ 42.498 1,18 50.147,64 

6 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΕΓΑ 24.303 0,5 12.093,26 

 Σύνολο     71.762,64 

     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ   184.187,64 

 

 

 

(4). Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες - βοηθητικές ύλες και 

υλικά συσκευασίας) αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής 

κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους και της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας τους.  

 

(5). Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, (έτοιµα προϊόντα) αποτιµήθηκαν στην 

κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους παραγωγής τους, του κατά το τέλος της 

χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. 
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(6). Η τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε  µε τη µέθοδο της µέσης 

σταθµικής τιµής που ακολουθείται πάγια. 

 

(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει 

γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγµατα και οι τεχνικές 

αποτίµησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 43γ 

παράγραφος 4 στοιχείο β, 

β) ανά κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, η εύλογη αξία, οι µεταβολές της αξίας 

που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και 

οι µεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεµατικό εύλογης αξίας. 

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, πληροφορίες για την 

έκταση και τη φύση αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών όρων και 

προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα 

των µελλοντικών ταµειακών ροών, 

δ) πίνακας που εµφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των µεταβολών σε 

εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 

∆εν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση. 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν έχει 

γίνει στην εύλογη αξία σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να 

γνωστοποιούνται: 

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων: 

- η εύλογη αξία αυτών των µέσων, αν µπορεί να προσδιορισθεί σύµφωνα µε κάποια 

από τις µεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  

- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των µέσων, και  

αβ) για τα πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του 

άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να 

γνωστοποιούνται: 

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε 

των κατάλληλων οµάδων των επιµέρους στοιχείων, 
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- οι λόγοι για τη µη µείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν 

στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.» 

∆εν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση. 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων 

εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών 

διαφορών. 

 

 (1)  ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 

 

 (2) Τα διαθέσιµα σε Ξ.Ν. µετατράπηκαν σε Ευρώ µε βάση την τιµή αναφοράς της Ε.Κ.Τ. 

της 31.12.2013 και οι προκύψασες χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ποσού € 

9.805,57 καταχωρήθηκαν σε όφελος των Αποτελεσµάτων Χρήσεως (λογαριασµός µε Κ.Α. 

81.00.04.0000). 

 

 

 

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. 

Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 

 

∆εν έγινε. 

 

(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών 

 

∆εν έγινε. 

 

(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των 

αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι 

αξιόλογη. 

 

Βλέπε ανωτέρω παρ. 2(α) (3). 
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(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση 

ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού «∆ιαφορές αναπροσαρµογής». 

 

∆εν έγινε. 

 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως). 

  

 

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη : 

 

 

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/12 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/13 

ΓΗΠΕ∆Α-ΟΙΚΟΠΕ∆Α- 

ΑΓΡΟΙ 573.734,89 7000 0 580.734,89 

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 4.842.563,27 0,00 0 4.842.563,27 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.568.110,48 25.275,00 0 2.593.385,48 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 82.860,99 0 0 82.860,99 

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 590.317,18 6.431,26 0 596.748,44 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 13.845,24 34.366,99 0 48.212,23 

ΕΞΟ∆Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 7.035.908,40 765.401,94 0 7.801.310,34 

ΣΥΝΟΛΑ 15.707.340,45 838.475,19 0 16.545.815,64 
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ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/12 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

2013 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31/12/13 

ΑΝΑΠ/ΣΤΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΓΗΠΕ∆Α-ΟΙΚΟΠΕ∆Α- ΑΓΡΟΙ 0,00 0,00 0,00 580.734,89 

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.893.169,77 95.437,73 2.988.607,50 1.853.955,77 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.169.467,01 130.459,33 2.299.926,34 293.459,14 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 82.283,30 577,49 82.860,79 0,20 

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 506.835,53 21.687,88 528.523,41 68.225,03 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 0,00 0,00 0,00 48.212,23 

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 6.252.424,87 457.069,92 6.709.494,79 1.091.815,55 

ΣΥΝΟΛΑ 11.904.180,48 705.232,35 12.609.412,83 3.936.402,81 

 

 

 

 

 

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 

∆εν έγιναν. 

 

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

   

∆εν σχηµατίστηκαν. 

 

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 
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Προγράµµατα Η/Υ (προγραµµα ERP & WIN MS XP) € 8.615.98 

  

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών 

που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και / ή την 

αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων 

αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 

 

∆εν υπάρχουν δάνεια σε Ξ.Ν. για κτήση πάγιων στοιχείων. 

 

 (στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα 

ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» 

και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)». 

 

 

 

 

Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως   

 

 

16-12-00-

0000 
Εξοδα ερευνων € 482.539,96  

16-12-00-

0001 
Εξοδα αναπτυξιακων επιχορηγουµενων προγραµατων € 297.292,31  

16-12-00-

0002 

΄Εξοδα προγράµµατος ΗΡΩΝ   -Ακαθάριστες αµοιβές 

προσωπικού 
€ 270.143,19  

16-12-00-

0003 

Εξοδα προγράµµατος ΗΡΩΝ   -∆απάνες αναλωσίµων 

µετακινήσεων 
€ 19.322,19  

16-12-00-

0004 

Εξοδα προγράµµατος ΗΡΩΝ Εργοδοτικες εισφορες 

προσωπικου 
€ 75.498,78  

16-12-00-

0008 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ € 3.038.716,89  

16-12-00- Πρόγραµµα Προώθησης ΠΟΠ-ΠΓΕ € 2.396.091,81  
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0009 

16-12-00-

0010 

Πρόγραµµα  " Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα 

επιχειρήσεων" 
€ 53.130,89  

 Σύνολο € 6.632.736,02 

 

Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας   

   
-Σήµατα µαστίχας                                                        € 242.216.45 

-Σήµατα τσίκλας                                                         € 29.742.11 

-Σήµατα Ε.Μ.Χ.                                                                                       € 29.434,00 

Σύνολο € 301.392.56 

 

 

§ 4.  Συµµετοχές 

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 

µεγαλύτερο από 10% . 

 

Oι συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων είναι: 

-Συµµετοχή στη «MEDITERRA A.E.» € 317.216,43 

-Συµµετοχή στην «Ελαιουργική» € 146,74 

-Συµµετοχή στη «Συνεταιριστική Ο.Ε.» € 33,75 

-Συµµετοχή στην «Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Ε.» € 17.608,22 

-Συµµετοχή στην «Κ.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» € 11.738,81 

Σύνολο € 346.743,95 

 

 

(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι 

απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.   

 

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
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(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

                  

 

        

 

§ 5.  Αποθέµατα 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 

αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.  

 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 

και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

∆εν υπάρχουν. 

 

§ 6.  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες  µετοχών , στις οποίες διαιρείται το µετοχικό 

κεφάλαιο. 

 

 

 Αριθµός Ονοµαστική 

Αξία 

Συνολική Αξία 

Συνεταιριστικές µερίδες  7.891 115,50 911.410,50 

 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου. 

 



100 

 

∆εν εκδόθηκαν. 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ' αυτούς 

δικαιώµατα. 

 

∆εν εκδόθηκαν. 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στη παρούσα χρήση. 

  

∆εν αποκτήθηκαν. 

 

§ 7.  Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων – Εκτός 

Ισολογισµού διακανονισµοί - Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

 

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό 

που είναι σηµαντικό . 

∆εν υπάρχουν. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισµού των 

προβλέψεων αποζηµιώσεως του προσωπικού. 

 

Ο Συνεταιρισµός έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου 

του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση (ποσοστό 75%) το υπόλοιπο της οποίας την 

31/12/2013 ανέρχεται σε ευρώ 405.488,48. 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν 

εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων 

παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

 

∆εν υπάρχουν. 

 

(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄: - Η φύση και ο επιχειρηµατικός στόχος των εκτός ισολογισµού 
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διακανονισµών της εταιρείας, καθώς και οι οικονοµικές επιπτώσεις αυτών στην 

εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η 

δηµοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονοµικής θέσης της 

εταιρείας. 

 

∆εν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισµοί. 

 

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό 

τους συνήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία µε τα συνδεόµενα µέρη(3)
, µαζί µε τα 

ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόµενου µέρους, καθώς και 

άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση 

της οικονοµικής θέσης της εταιρείας. 

 

∆εν υφίστανται ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις 

όρους της αγοράς από την εταιρεία µε τα συνδεόµενα µέρη 

 

 (δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 

ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειοµένης και των προηγουµένων χρήσεων, 

εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 

 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων 2010 έως και 2013 δεν έχουν καταστεί 

οριστικές γιατί δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά.   

 

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

 

∆εν υπάρχουν. 

 

(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 

 

∆εν υπάρχουν. 

 

(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει γίνει 

                                                 
(3)

  Για την έννοια του όρου «συνδεόµενα µέρη» βλ. τις §§ 6 και 7 του Προοιµίου της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ 

(L224/16.8.2006) και το ∆ΛΠ 24. 
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στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: 

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγµατα και οι τεχνικές 

αποτίµησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 43γ 

παράγραφος 4 στοιχείο β, 

β) ανά κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, η εύλογη αξία, οι µεταβολές της αξίας 

που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και 

οι µεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεµατικό εύλογης αξίας. 

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, πληροφορίες για την 

έκταση και τη φύση αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών όρων και 

προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα 

των µελλοντικών ταµειακών ροών, 

δ) πίνακας που εµφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των µεταβολών σε 

εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» 

 

∆εν υπάρχουν χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν έχει 

γίνει στην εύλογη αξία σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να 

γνωστοποιούνται: 

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων: 

- η εύλογη αξία αυτών των µέσων, αν µπορεί να προσδιορισθεί σύµφωνα µε κάποια 

από τις µεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  

- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των µέσων, και  

αβ) για τα πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του 

άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να 

γνωστοποιούνται: 

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε 

των κατάλληλων οµάδων των επιµέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη µη µείωση της 

λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική 

αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»   

 

∆εν υπάρχουν χρηµατοοικονοµικά µέσα 
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§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών «Έσοδα 

χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεµένα». 

` 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα. 

 

Εξοδα χρήσεως ( ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ∆ΕΥΑΧ κλπ) δουλευµένα Ευρώ 8.211,25 

Τόκοι δανείων δουλευµένοι                                                 » 70.522,90 

Συνδροµές  » 562,19 

Σύνολο Ευρώ 79.296,34 

 

 

Έξοδα εποµένων χρήσεων. 

 

Συνδροµές εποµένων χρήσεων » 1.379,92 

Σύνολο Ευρώ 1.379,92 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9. Λογαριασµοί τάξεως 

-  Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται 

η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης § 10.   
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§ 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την 

εταιρεία. 

 

∆εν υπάρχουν. 

§ 11.  Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 325/1994: Αµοιβές 

µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 

 

Για την περίπτωση αυτή βλέπε ανάλυση σε §7 (γ2). 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα 

σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 

εταιρείας. 

 

∆εν υπάρχουν. 

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: ∆οθείσες  προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

(µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές) 

 

∆εν υπάρχουν. 

§ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως 

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 

γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 

42ε § 15 εδάφιο α’). 

Λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών  

Εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης απαιτήσεων από πελάτες Ευρώ 102.960,00 

Εγγυητικές επιστολές  καλής εκτέλεσης συµβάσεων » 82.884,20  

Άλλες εγγυήσεις Τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων » 116.240,45  

Σύνολο Ευρώ 302.084,65 
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Εµπορικής δραστηριότητας:     

Πωλήσεις εσωτερικού   Ευρώ 72.427,17 

Βιοµηχανικής δραστηριότητας:     

Πωλήσεις εσωτερικού Ευρώ 4.253.593,78   

Πωλήσεις εξωτερικού « 9.235.983,91 Ευρώ 13.489.577,69 

Παροχής υπηρεσιών:     

Εσωτερικού Ευρώ 150.212,94   

Εξωτερικού « 171.478,04 Ευρώ 321.690,98 

Σύνολο   Ευρώ 13.883.695,84 

     

 

 

 

 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 

προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο 

«∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο 

προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

 

 

   

(1) Μέσος όρος προσωπικού: άτοµα 46 

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά 

κατηγορίες 

  

-∆ιοικητικό(υπαλληλικό) προσωπικό: άτοµα 28 

-Eργατοτεχνικό προσωπικό: « 18 

Σύνολο άτοµα     46 
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(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: 

∆ιοικητικού (υπαλ/κού) προσωπικού:   

Μισθοί Ευρώ 658.990,74 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και 

βοηθήµατα                           » 192.004,35 

Σύνολο Ευρώ 850.995,09 

Εργατοτεχνικούπροσωπικού:   

Ηµεροµίσθια Ευρώ 259.129,44 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και 

βοηθήµατα                           » 71.161,39 

Σύνολο Ευρώ 330.290,83 

  

 

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων 

(δηλαδή των λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες ζηµιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι 

σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών 

ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).  

 

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα:   

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Ευρώ 2.035,05 

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές « 11.660,26 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα « 479,62 

  14.174,93 

Εκτακτες ζηµίες:   

Ζηµιά από καταστροφή αποθεµάτων « 40.975,75 

 

Εκτακτα και ανόργανα έσοδα:   

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων   

 

« 

 

347.395,10 
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(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών «Έσοδα προηγούµενων χρήσεων». 

«Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούµενων 

χρήσεων». 

 

Εσοδα προηγούµενων χρήσεων:   23.265,27 

 

Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων:   

Έσοδα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Ευρώ   140.049,30 

 

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων               25.143,23 

 

 

 

 

 

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ : «∆ιακριτή παρουσίαση των συνολικών αµοιβών που χρέωσε κατά 

το οικονοµικό έτος ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο: 

 

Στην κλειόµενη χρήση για αµοιβές του τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων 

χρεώθηκε ποσό € 8.000,00. ∆εν χρεώθηκαν από την Ελεγκτική εταιρεία αµοιβές για λοιπές 

εργασίες.  

  

§ 13.  Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή 

της αρχής της πιστής εικόνας 

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 

διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των 

τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας.   

 

1) Κατά την ελεγχόµενη περίοδο η εταιρεία κατέβαλε στη ∆.Ο.Υ Χίου ποσό 23.270,64 για 

ΦΑΠ 2013 και ποσό 2.987,32  για την πληρωµή του Ε.Τ.Ε.Η.∆.Ε . 

2) H εταιρεία βασιζόµενη στις διατάξεις του αρθ. 31 Κ.Ν. 2238/1994 σχηµάτισε την κατά 

νόµο πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που ανήλθε στο ποσό των 67.444,02 € για την 
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χρήση 2013 και προέβει σε αναστροφή των σχηµατισµένων  στις χρήσεις 2011 και 2012 

αχρησιµοποίητης πρόβλεψης ποσού 140.049,30 €. 

3) H εταιρεία προτίθεται να προβεί σε διανοµή των αφορολόγητων αποθεµατικών της στην 

τρέχουσα χρήση 2014 και η φορολογική υποχρέωσή της, µε συντελεστή 19%, ως «Φόρος 

που αναλογεί επί αφορολογήτων αποθεµατικών» απεικονίζεται  στον Πίνακα ∆ιάθεσης 

Αποτελεσµάτων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεδοµένου ότι οι διατάξεις του νόµου 

4172/2013 είχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία ισολογισµού της κλειόµενης χρήσης 

2013 και η καταβολή του οφειλόµενου φόρου θα πραγµατοποιηθεί δύο µήνες από την 

ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης του αρµόδιου εταιρικού οργάνου που θα 

εγκρίνει τη διανοµή των εν λόγω αποθεµατικών 

4) H εταιρεία επέλεξε να καταχωρήσει τις αποσβέσεις των εξόδων πολυετούς απόσβεσης 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας (άρθρο 31 του Ν. 2238/1994). Εάν 

είχαν σχηµατισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3α του ΚΝ 2190/1920 και 

το Ε.Γ.Λ.Σ. στην κλειόµενη χρήση θα ήταν αυξηµένες κατά ποσό € 412.387,14 .  

 

 

 

 

 

 

Χίος,   30 Mαρτίου  2014 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    

    

    

    

ΜΟΝΙΑΡΟΣ   

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑ∆ΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΕΙΡΗΝΗ  

ΤΣΑΤΟΥΧΑ 

 

Α.∆.Τ. ΑΒ 652787 ΑΜΟΕΕ 15120 Α’ ΑΜΟΕΕ 9559 Α’ ΑΜΟΕΕ 87130 Α’ 
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ΤΑΞΗ Α.∆.Τ. ΑΒ 

651199 

ΤΑΞΗ Α.∆.Τ. ΑΕ 

432131 

ΤΑΞΗ Α.∆.Τ. ΑΕ 

935961 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ 3 

 

 

ΜΑΣΤΙΧΑ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια του µεγαλύτερου Φαρµακευτικού Συνεδρίου “Hellas PHARM”, το 

οποίο συγκέντρωσε και φέτος χιλιάδες φαρµακοποιούς από όλη τη χώρα, σηµαντικό 

γεγονός αποτέλεσε το Στρογγυλό Τραπέζι «Μαστίχα η Θεραπευτική», µε οµιλίες που 

ανέλυσαν την αξία της Μαστίχας για την ανθρώπινη υγεία. 

Στις οµιλίες τονίστηκε χαρακτηριστικά, µεταξύ άλλων, η ιστορική αξία της µόνης φυσικής 

και πιστοποιηµένης Μαστίχας της Χίου, του αρχαιότερου φαρµάκου, µε µακραίωνη 

ιστορία 4.500 ετών, όπως και η τεκµηριωµένη ευεργετική της δράση σε παθήσεις του 

πεπτικού. 

Ο κ. H. Σµυρνιούδης (∆ιευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Ένωσης 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου) µίλησε για το ρόλο, τις δραστηριότητες και τα ορόσηµα της 

Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, καθώς και για τις πολυάριθµες εξαγωγές της Μαστίχας 

Χίου, ανά τον κόσµο. Έγινε επίσης αναφορά στις διάφορες χρήσεις της Μαστίχας, στη 

φαρµακευτική διάσταση και σύνθεσή της και στο ρόλο της στην παραδοσιακή ελληνική 

ιατρική. Ιδιαίτερη δε µνεία έγινε για τον πολύ µεγάλο αριθµό κλινικών – δηµοσιευµένων 

και µη – µελετών, σχετικά µε τη θεραπευτική της αξία. 

Πιο αναλυτικά, στο ρόλο της Μαστίχας Χίου στη θεραπεία των παθήσεων του πεπτικού, 

αναφέρθηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Παθοφυσιολογίας – Γαστρεντερολογίας Ιατρ. Σχολής 

Παν. Αθηνών κ. Σ. Σουγιουλτζής, ο οποίος έκανε λόγο για ανάγκη βελτίωσης της 

υπάρχουσας θεραπείας και την ανάγκη χρήσης εναλλακτικών θεραπειών, στην 

αντιµετώπιση του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού. Κυρίως όµως, τονίστηκε η 

αναµφισβήτητη θέση της Μαστίχας Χίου στη θεραπεία της λειτουργικής δυσπεψίας, όπως 
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συµπερασµατικά κατέληξαν πρόσφατα διακεκριµένοι επιστήµονες στην Ελλάδα, 

αναφερόµενος παράλληλα και στις πιο σηµαντικές, αντίστοιχες µελέτες. 

Μια από τις πρόσφατες έρευνες που αφορούν στην ευεργετική επίδραση της 

Μαστίχας Χίου στο στοµάχι, είναι η µελέτη του 2010, η οποία δηµοσιεύτηκε στο έγκυρο 

επιστηµονικό περιοδικό Journal of Ethnofarmakology και έδειξε ότι η θεραπεία µε 

κάψουλα Φυσικής Μαστίχας Χίου (mastihatherapy caps) είναι αποτελεσµατική στη 

σηµαντική βελτίωση των συµπτωµάτων της λειτουργικής δυσπεψίας (στοµαχικός πόνος 

λόγω άγχους, πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα, στοµαχικό άλγος). 

Μια ακόµη σηµαντική έρευνα σχετικά µε τις θεραπευτικές ιδιότητες της Μαστίχας 

Χίου, από την ίδια επιστηµονική οµάδα, αλλά σχετικά µε το Ελικοβακτηρίδιο του 

Πυλωρού, αυτή τη φορά, αφορά κλινική µελέτη από τη Χίο (2010), η οποία έδειξε 

ξεκάθαρα ότι η Μαστίχα Χίου έχει ευεργετική δράση εναντίον του Ελικοβακτηριδίου. 

Τέλος, αναγνωρίστηκε ότι το mastihatherapy caps αποτελεί το µοναδικό Ελληνικό 

Φάρµακο, «πατενταρισµένο» από τη φύση, ενώ οµιλητές και παρευρισκόµενοι 

συµφώνησαν ότι είναι ταυτόχρονα ένα τόσο σηµαντικό, όσο και απαραίτητο εφόδιο στην 

αντιµετώπιση και θεραπεία των πεπτικών διαταραχών. 

Μαρία Σκούρτη, Φαρµακοποιός 

 


