
Τη «ασττοογωματισμα» η «αμμούδιασμα». Ειδικό λευκό 
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Ιούλης - Αύγουστος: Το «κέντος». Πριν ακόμη χαράξει ο 
ήλιος πηγαίνουν οτους σχίνους. Με δεξιοτεχνία και προσοχή 
«πληγώνουν» το δέντρο, χαράζοντας τις φλέβες του με το 
«κε^ητήρ.». Το πρώτο κέντημα, το «ρίν.ασμα», γίνετα, 
χαμηλά, ώστε να .. .ξυπνήσει το δέντρο. Το «κέντημα» θέλει 
εμπειρία και επαφή με το δέντρο. Αν είναι πολύ απαλό, δεν θα 
βγει μαστίχι, αν είναι πολύ βαθύ θα καταστραφεί το δέντρο. 

Σεπτέμβρης - Οκΐώβρης: Το μάζεμα του μαστ,χιού, πάνω 
στο δέντρο και κάτω στο χώμα. Με το χέρι, F O « ^ 

σακούλες. Πάντα σκυφτοί, πάντα διπλωμένοι με τ,ς ώρες 
κάτω από τα χαμηλά κλαδιά. 

* 

Το πλένουν μέσα σε βαρέλια με « J ( « W 
θάλασσας. Η «πελεκουδα» τα κομματάκια του φλοιού, 
κατακάθονται και απομακρύνονται. Επειτα 
και το απλώνουν σε σεντόνια, για να στεγνώσει. 
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μαστίχα της Χίου 
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Μαστιχόδεντρο 
Pistada lentiscus var. chia 

KmmmMiSism m/\r\L η οεντρο χαμηΛο που ανήκει στην οικογένεια ΑΙΝΑΚΑΓΑΙΙΑΙΙΖ. 

(ANACARDIACEAE)/Yi|joq 2-5 μ. Φύλλα σύνθετα, με 2 ως 5 ζεύγη φυλλαρίων που έχουν 

βαθυπράσινο χρώμα. Είναι φυτό δίοικο, δηλαδή με άνθη μονογενή (αρσενικά και 

θηλυκά) που αναπτύσσονται σε ξεχωριστά άτομα. Άνθηση από Μάρτιο ως Απρίλιο. 

Τα αρσενικά άτομα είναι εκείνα που αποδίδουν περισσότερη και καλύτερης ποιότη

τας μαστίχα και αυτά κυρίως καλλιεργούνται. Για το λόγο αυτό και οι παραγωγοί τα 

αποκαλούν «καρπόσκινα». Ο καρπός είναι δρύπη μικρή, σχεδόν σφαιρική που στην 

αρχή είναι κόκκινη και μετά, όταν ωριμάσει, γίνεται μελανή/Εχει πλήρη ανάπτυξη στα 

40-50 χρόνια. Γίνεται παραγωγικό από τον 5ο. Ζει πάνω από 100 χρόνια. 

Η συνολική έκταση των φυτειών είναι 20.000 στρέμματα και η καλλιέργεια τους απα

σχολεί περίπου 4.500 αγροτικές οικογένειες στη νότια Χίο. Τα δέντρα είναι φυτεμέ

να σε σειρές και απέχουν 2-3 μέτρα το ένα από το άλλο. Ο βλαστός διακλαδίζεται, 

με την παρέμβαση του καλλιεργητή, σε 2-4 πλάγιους. Ευδοκιμούν σε παραλίες και 

ευάερες τοποθεσίες, σε εδάφη ξηρά, ασβεστολιθικά, με μέτρια γονιμότητα. 

σχίνος 

Κρύσταλλος ρητίνης σχήματος 

«nnfn-fir». Πολωτικό μικροσκόπιο. 
1c\/cfi..wrrn ν Α 7ΠΠ 

Προστατευτικά συμπαγή τριχώματα 

στην επιφάνεια τρυφερού βλαστού. 

Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης. 
Mcwcfi i iwrrn ν ^ΠΠ VnTnRnt\nRn rrvix/m ι 

Μια σφήκα Vespa orientalis, καθώς 

έχει αρπάξει ένα έντομο που βρήκε 

πάνω στο μαστιχόδεντρο, απαλλάσσο-
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που πληγώνουμε 

*·Η·ου. HX·"·' 
ΕΝΩΣΗ 

^ Λ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ XI 
THE CHIOS GUM MASTIC 
GROWERS ASSOCIATION 

SB Η Ενωση Μαστιχοπαραγωγων Xiou είναι ανα^ 

το 1938 με τον ιδρυτικό νόμο 1390 και είναι φορέ( 

φυσικής μαστίχας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Αποτελεί τη συλλογική έκφραση 20 πρωτοβ 

Μαστιχοχωρίων που βρίσκονται στη νότια Χίο. 

Σήμερα η Ένωση Μαστιχοπαραγωγων αριθμεί 5.0(Κ 

αιρισμός που ιδρύθηκε 

στικής διαχείρισης της 

JH 
μέλη και ει ν ii*lm*lii*E 

τους μεγαλύτερους σε μέγεθος οργανισμούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Ενωση Μαστιχοπαραγωγων Χίου 
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Μ m g e Re SE 
Η μαστίχα Χίου, τριών τύπων αναλόγως του μεγέθους του κόκκου, χαρακτηρισμέ

νη 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 10ΟΟγρ 

• Το διάλυμα μαστιχελαίου σε συσκευασίες από 100γρ σε 5000γρ 

Το μαστιχόνερο από 250ml έως 20lt 

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 καραμέλα mint ΕΛΜΑ, δύο γεύσεων, σε συσκευασία των 50 δισκίων 

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

• Η μαστίχα σκόνη για διατροφική χρήση, σε συσκευασία των 50γρ 

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

επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών αλλά και της βιομηχανίας φαρμακευτι

κών-καλλυντικών, παράγονται προϊόντα μαστίχας, όπως φαρμακευτικά σκευάσματα, 

καλλυντικά, ζαχαρώδη, γλυκά και τρόφιμα που φέρουν τα σήματα της ΕΜΧ ή της 

θυγατρικής της. 

^~--^t^^,^„_„ 
ο δέντρο 

π ο υ ττληνώναυε 
Η χα,νία του Χώτη σκηνοθέτη Δήμου 
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Ρ χοκαο ΐην εποχή καλλ,εργε,ος των | 
καλοκαίρι, την ε ι κ ό κ σ , 
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του χρόνοι 

Στη Νότια Χίο υπάρχεΚ το 

Μεσαιωνικό χωριό Πυργί, oje>-ν 

οποίο παραδοσιακά οι προ($ρ"\ ' 

y ψεις των σπιτιών είναι διακό-- ' 

MJ < σμημένες με σοβά με σχέδια 

22SS τα λεγόμενα ξυοχά. Η τεχνική 

των ξυστών εφαρμόζεται στις προσόι|>£ίς των πέτρινων 

σπιτιών. Τα σχέδια είναι κυρίως^ γεωμετρικά. Φυσικά 

υπάρχουν και άλλου είδους σχέδια, παρμένα κυρίως από 

την ξυλογλυπτική ή την ^αγγειογραφία. Παλιότερα τα 

ξυστά είχαν και άλλα χρώματα, όπως ώχρα και λουλακί. 

Σήμερα γίνονται μόνο στο Πυργί και αποτελούν μια λαϊκή 

τέχνη χαρακτηριστική του χωριού αυτού. 
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Πολύ αποδοτικός για το καθάρισμα και το ξεχώρισμα είναι ο 
«ταρτάς», μα είναι πολύ λίγοι αυτοί που κατέχουν την τέχνη 
του «ταρταρίσματος» («ταχταρίσματος»). 

Χέρια νάχεις να δουλεύεις 
. ΥεΡ°' κ α ι νέοι, στο σπίτι, στους 

τις 

Μοσχοβολούν τα χέρια. Οι μέρες και οι νύχτες. 
Τα σπίτια και οι άνθρωποι. 
Μέχρι να λάμψει το διαμάντι... 
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Τα Μαστιχοχώρια της Χίου 
Τα μεσαιωνικά χωριά της Χίου άρχισαν να 

δημιουργούνται από τα Γενουατικά χρόνια 

και ίσως τα Βυζαντινά. Ήταν πανομοιότυπα 

με αντίστοιχους οικισμούς της Λιγουρίας 

στην Ιταλία (Triora, Bussano Vecchia, San 

Remo), απόδειξη η πληθώρα κοινών αρχιτε

κτονικών στοιχείων (καμάρες, σκάλες κλπ) και 

η χρήση φυσικών υλικών. Μερικά από τα γνω

στότερα μεσαιωνικά χωριά είναι η Καλλιμασιά, 

τα Αρμόλια, τα Μεστά, οι Ολύμποι, το 

θολοποτάμι, η Καλαμωτή. Ο πληθυντικός στην 

ονομασία ίσως υπονοεί ότι αυτά αποτέλεσαν 

συνένωση μικρότερων οικισμών. Το τοπίο επέδρασε καταλυτικά 

πάνω στα αρχιτεκτονικά αυτά δημιουργήματα, καθορίζοντας τα 

υλικά τους, τη γεωμετρία των σχημάτων τους, καθώς και έμμεσα τις 

συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων τους. 

Οι οικισμοί ιδρύθηκαν και οργανώθηκαν, ώστε 

να ελέγχεται η εκμετάλλευση του μονοπωλια

κού προϊόντος της μαστίχας και να προστατεύ

ονται από τους επιδρομείς. 

Οι θέσεις των χωριών ήταν αθέατες από τη 

θάλασσα, για να εξασφαλιστεί η προστασία από 

τους θαλάσσιους επιδρομείς. Η διάταξη των 

οικισμών έχει φρουριακή δομή: έχουν κλειστό 

τετράπλευρο σχήμα, τα τελευταία προς τα έξω 

σπίτια σχηματίζουν περιμετρικά το αμυντικό 

τείχος, στο κέντρο των οικισμών υπήρχαν υψη

λοί ορθογώνιοι πύργοι και μικρότεροι κυλινδρι

κοί στις γωνίες του τείχους. Οι ελεύθεροι χώροι 

διέθεταν μικρές διαστάσεις, ενώ εμφανής είναι 

η απουσία δέντρων. Οι δρόμοι ακολουθούσαν 

γεωμετρικές χαράξεις και η είσοδος στους οικι

σμούς γινόταν από ένα σημείο πρόσβασης. 

Καλύπτονται από μεγάλα διαβατικά «καμάρια» ή από μικρά τόξα που 

αντιστηρίζουν τους θόλους των σπιτιών, τα «δοξάρια», προσφέροντας 

αντισεισμική προστασία και πυρασφάλεια. Είναι λιθόστρωτοι και οι 

διαστάσεις καθορίζονταν από το χώρο που 

χρειαζόταν ένα μουλάρι φορτωμένο με ξύλα 

(2,5 μ.) με τον αναβάτη στη ράχη του (ύψος 

διαβατικών). Η δομή τους ενίσχυε τη φωνή. 

Παρουσιάζουν μορφή λαβυρίνθου, για να μη 

βρίσκουν οι επιδρομείς την έξοδο του χωριού. 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΤΡΙΚΑ ΚΟΙΝΗ ΦΛΑΤΣΙΑ 

Ο πολιτισμός της μαστίχας "Χ 

ΒΟΥΝΟ 

ΝΕΝΗΤΑ 

Το υλικό της αφίσας προέρχεται 

από την «ΑΣΠΕΤΣΑ» (τεύχος 1, 2), 

που είναι η περιοδική έκδοση 

του Κ,Π.Ε.Δήμου Ομηρούπολης. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Κ λ ε ι δ ο ύ , Β ρ ο ν τ ά δ ο ς 

822 00 Χ ί ο ς 

Τηλ./Fax: 22710 94478 

mai l@kpe-chiou.chi.sch.gr 

www.kpe-chiou.chi .sch.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ • Ι 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ • • 

ΕΛΛΑΔΑ" 

Η 2 0 0 8 
Α νάπτυίη παντού. Α νάπτυίη για oXous. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΣΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης κ α ι Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
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