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1.Προέλευση [1] 

        Η µαστίχα της Χίου είναι αρωµατική φυσική ρητίνη, που εκκρίνεται από τον 

κορµό και τα κλαδιά του θάµνου Pistacia Lentiscus var. Chia της οικογένειας 

Anacardiaceae, που φύεται και ευδοκιµεί κατά αποκλειστικότητα στη Χίο.  

        Το µαστιχόδενδρο είναι αειθαλής θάµνος που αναπτύσσεται µε αργούς ρυθµούς. 

Θάµνος, πιστάκη, σχίνος ή µαστιχοφόρος, µαστιχιά ή µαστιχόδενδρο είναι 

µερικές από τις ονοµασίες που έχουν δοθεί στον χιώτικο σχίνο. Η ετυµολογία της 

λέξης σχίνος προέρχεται από το ρήµα σχίζω και χαρακτηρίζει τη διαδικασία της 

καλλιέργειας του δένδρου κατά την οποία σχίζεται προσεκτικά ο φλοιός του βλαστού, 

για να ρεύσει η πολύτιµη ρητίνη. Η λέξη πιστάκη προέρχεται από τη λέξη πίσσα και 

τη λέξη ακέοµαι (θεραπεύω, επανορθώνω). 

2.Χρήσεις της µαστίχας της Χίου  

        Η µοναδικότητα της µαστίχας της Χίου και οι ιδιότητες που παρουσιάζει την 

καθιστούν ένα πολύτιµο εθνικό προϊόν, αλλά και ένα πράσινο προϊόν καθόσον οι 

χρήσεις και οι ιδιότητές της συνάδουν µε τις 12 Αρχές της Πράσινης Χηµείας.  

        Η µαστίχα της Χίου καταπολεµά την λειτουργική δυσπεψία. Η µαστίχα της Χίου 

καταπολεµά φλεγµονές. Η µαστίχα της Χίου βοηθά στην αποσκλήρυνση όγκων. Η 

µαστίχα της Χίου δρα ως αναλγητικό, αντιβηχικό, αντιµικροβιακό, ορεξιογόνο, 

αφροδισιακό, έναντι των αποστηµάτων ακµής, της ουλίτιδας, της τερηδόνας, της 

δυσοσµίας του στόµατος, της καούρας. Η µαστίχα της Χίου χρησιµοποιείται ως 

άρωµα, ως σταθεροποιητής αρώµατος, ως συντηρητικό καλλυντικών, ως 

σταθεροποιητής χρωµάτων, στην παραγωγή ελαστικών και πλαστικών, στην 

κατασκευή βερνικιών. Η µαστίχα της Χίου χρησιµοποιείται στην ζαχαροπλαστική, 

στην µαγειρική, στην ποτοποιία.  

 

 



2.1 Χρήσεις της µαστίχας της Χίου στην Ιατρική, στην Φαρµακευτική, στην 

Οδοντιατρική 

        Η κύρια δράση της µαστίχας αφορά στην καταπολέµηση των φλεγµονών. Λόγω 

της ισχυρής αντιφλεγµονώδους δράσης του ελεανολικού (C11H14O6) και 

ολεανολικού οξέος (C30H48O3) που περιέχει, η µαστίχα δρα ως επουλωτικό λύοντας 

την φλεγµονή συγκεκριµένων οργάνων, όπως των δοντιών, του οισοφάγου, του 

στοµάχου, του λεπτού και του παχέος εντέρου. Επίσης αποτρέπει τη στασιµότητα 

του περιεχοµένου στις περιοχές αυτές εµποδίζοντας την εµφάνιση συµπτωµάτων 

όπως δυσπεψία και τυµπανισµός. Επιπλέον η αντανακλαστική έκκριση σιέλου και 

γαστρικού υγρού κατά το µάσηµα της µαστίχας διευκολύνει την πέψη. Ακόµη 

χρησιµοποιείται για την αποσκλήρυνση όγκων στον πρωκτό, στο στήθος, στο ήπαρ, 

στις παρωτίδες, στη σπλήνα, στο στοµάχι, στο έντερο και στον οισοφάγο. Θεωρείται 

αναλγητικό, αντιβηχικό, ορεξιογόνο, αφροδισιακό, διουρητικό και αιµοστατικό. 

Τέλος αναφέρεται ως παραδοσιακό αντίδοτο έναντι αποστηµάτων, ακµής, 

καρκίνου, έλκους, ουλίτιδας, δυσοσµίας του στόµατος, µαστίτιδας και 

αθηροσκλήρωσης.  
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ελεανολικό οξύ 

         Μελέτες του πανεπιστηµίου Nottingham (1998) που δηµοσιεύθηκαν στο 

έγκυρο ιατρικό περιοδικό «The New England Journal of Medicine» αναφέρουν ότι 

ακόµη και σε πολύ µικρές δόσεις, η µαστίχα έχει ευεργετική επίδραση έναντι του 

πεπτικού έλκους για το οποίο ευθύνεται το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού λόγω της 

αντιµικροβιακής της δράσης.  
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ολεανολικό οξύ 

       Το ελικοβακτηρίδιο είναι ένα µικρόβιο και αντιµετωπίζεται µε κοκτέιλ 

αντιβιοτικών. ∆υστυχώς το ελικοβακτηρίδιο αποδείχθηκε ότι είναι δύσκολο να 

αποµακρυνθεί από το ανθρώπινο στοµάχι. Αυτό συµβαίνει διότι είναι δύσκολο να 

υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού στη βλέννα που καλύπτει το 

στοµάχι. Οι περισσότερες θεραπείες περιλαµβάνουν τη κατάποση πολλών και 

διαφορετικών φαρµάκων ταυτόχρονα επί 7-28 ηµέρες. Η θεραπεία περιλαµβάνει ένα 

ή δύο αντιβιοτικά και ένα φάρµακο που καταστέλλει την παραγωγή οξέος. Η 

θεραπεία µπορεί να έχει κάποιες µικρές παρενέργειες, όπως διαταραχή της γεύσης, 

ναυτία ή ήπια διάρροια. Η χρήση της µαστίχας  θα µπορούσε, λοιπόν, να αποτελέσει 

εναλλακτική λύση για ασθενείς που δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν θεραπεία µε 

χηµικά φάρµακα.[2, 3] 

        Η µαστίχα όπως και το παράγωγό της, το κολοφώνιο, χρησιµοποιούνται για την 

παρασκευή χειρουργικών νηµάτων. Τα ράµµατα αυτά απορροφώνται από τον 

οργανισµό και δεν χρειάζεται επέµβαση κοπής (υπακοή στην 1
η
 και 3

η
 αρχή της 

Πράσινης Χηµείας). 

       Σύµφωνα µε µια έρευνα που δηµοσιεύτηκε στο Journal of Ethnopharmacology 

το 2010 η φυσική µαστίχα Χίου είχε θεραπευτικά αποτελέσµατα όσον αφορά στην 

λειτουργική δυσπεψία. Βρέθηκε ότι αυτό οφείλεται στο κλάσµα οξέος που 

περιλαµβάνεται στην µαστίχα. Σε αυτό το κλάσµα οξέος περιέχονται τριτερπενοειδή 

οξέα, τα οποία φαίνεται να έχουν αντιµικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση. Το 

µορονικό οξύ φαίνεται να έχει αντιµικροβιακή δράση κατά των E.coli, 

Staphylococcus και Ozava muconata και θα µπορούσε να είναι ο παράγοντας της 

µαστίχας, στον οποίο οφείλεται η δράση της στην καταπολέµηση του 

ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Το µαστιχαδιεονικό οξύ αναστέλλει την βραδυκινίνη 

και την φωσφολιπάση Α2. Το ισο-µαστιχαδιεονικό και ολεανολικό οξύ αναστέλλουν 

την δράση των λευκοτριενίων Β4. Μέσα από αυτή την µελέτη αποδείχθηκε ότι η 



µαστίχα της Χίου δρα καταπραϋντικά στην λειτουργική δυσπεψία, στην γαστρο-

οισοφαγική παλινδρόµηση και στις καούρες σε ασθενείς. [4] 

 

       Η σύνθεση της µαστίχας της Χίου (προϊόν προς µάσηση) συνδυάζει διάφορους 

παράγοντες που βοηθούν στην πρόληψη της τερηδόνας. Η µάσησή της διεγείρει 

µηχανικά τη ροή του σάλιου. ∆ιέγερση της σιαλικής λειτουργίας επιτυγχάνεται 

επίσης µε τα γευστικά ερεθίσµατα που προκαλεί εξαιτίας της αρωµατικής φυσικής 

ρητίνης που περιέχει και τις πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες. Η φυσική µαστίχα, που 

χρησιµοποιείατι σε πολλά προϊόντα στοµατικής υγιεινής, δεν περιέχει ουσίες που 

οδηγούν σε παραγωγή οξέων από την οδοντική πλάκα. Τα υποκατάστατα 

σακχαρόζης που χρησιµοποιούνται στη µαστίχα Χίου, η σορβιτόλη (C6H14O6), η 

µαννιτόλη (C6H14O6) και η ξυλιτόλη (C5H12O5) είναι φιλικές για τα δόντια 

γλυκαντικές ουσίες. 

        Ιδιαίτερα η υψηλή συγκέντρωση 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. 

        Επιπλέον, µε την χρήση ξυλιτόλης αποφεύγονται οι επιβλαβείς χηµικές ουσίες 

που περιέχονται σε άλλα προϊόντα στοµατικής υγιεινής. Η ξυλιτόλη, λοιπόν, της 

µαστίχας Χίου µπορεί να αντικαταστήσει τεχνητές γλυκαντικές ουσίες όπως η 

ζαχαρίνη, η ασπαρτάµη κ.α που χρησιµοποιούνται σε προιόντα στοµατικής υγιεινής. 

Οι τεχνητές γλυκαντικές ουσίες είναι χηµικές ουσίες που αναπτύχθηκαν ως 

υποκατάστατο της ζάχαρης. Μιµούνται τη γλυκιά γεύση αυτής χωρίς να περιέχουν 

τον ίδιο βαθµό θερµίδων. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια µε την τάση κατανάλωσης 

από την κοινωνία προϊόντων “light”, έχει αυξηθεί η κατανάλωση αυτών των χηµικών 

ουσιών χωρίς αντίστοιχη ενηµέρωση των ανθρώπων για τους υψηλούς κινδύνους για 

την υγεία τους. 

       Η ζαχαρίνη E954 (C7H5NO3S) χρησιµοποιούνταν διεθνώς για πολλά χρόνια. Σε 

µελέτη του Οργανισµού Τροφίµων και Φαρµάκων των Η.Π.Α σε συνεργασία µε το 

αντίστοιχο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο φάνηκε ότι η κατανάλωση ζαχαρίνης αυξάνει 

τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Προκαλεί , επίσης, 

δερµατολογικές αντιδράσεις όπως έκζεµα, αλλά και φωτοευαισθησία. Άλλες 

παρενέργειες της ζαχαρίνης µπορεί να περιλαµβάνουν ναυτία, διάρροια, ταχυκαρδία, 

πονοκέφαλο, διούρηση και νευροπάθεια. Η κατανάλωση παιδικού γάλακτος µε 

ζαχαρίνη ,µπορεί να προκαλέσει υπερτονία, οπισθότονο και στραβισµό. Λόγω των 

παραπάνω παρενεργειών, η Αµερικανική Ιατρική Οµοσπονδία συνιστά την αποφυγή 

κατανάλωσης της ζαχαρίνης από παιδιά και εγκύους. [5] 

       Η ασπαρτάµη E951 (C14H18N2O5) προκαλεί παρενέργειες στα περισσότερα 

συστήµατα του οργανισµού. Ενδεικτικά: 



• προκαλεί τύφλωση στο ένα ή στα δυο µάτια 

• διαταραχές στην ακοή 

• επιληπτικά επεισόδια 

• πονοκέφαλος (τύπου ηµικρανίας) 

• ναυτία 

• ανωµαλίες διάπλασης εµβρύου (λόγω της τοξικότητάς της) 

• συµπτώµατα σκλήρυνσης κατά πλάκας  κ.α. [5] 

2.2 Χρήση της µαστίχας της Χίου στην Βιοµηχανία 

        Φαίνεται πως η µαστίχα της Χίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

Κοσµετολογία [6] για χρήση σε µεγάλο φάσµα καλλυντικών προϊόντων µε προοπτική 

διερεύνησης ακόµη και επιπλέον δράσεων (π.χ. εφαρµογή αντιοξειδωτικής δράσης σε 

προϊόντα µαλλιών). Σήµερα κυκλοφορούν στην αγορά πολλά καλλυντικά προϊόντα 

µε µαστίχα Χίου όπως κρέµες προσώπου και σώµατος, σαπούνια, αφρόλουτρα και 

σαµπουάν. 

        Επιπλέον, η µαστίχα χρησιµοποιείται ως σταθεροποιητής χρωµάτων για το 

κολλάρισµα των υφασµάτων και ειδικά των µεταξωτών. Άλλος σταθεροποιητής 

χρωµάτων που χρησιµοποιείται είναι οι εποξυρητίνες, οι οποίες παράγονται από την 

χηµική ένωση διφαινόλη Α. Η διφαινόλη Α (ΒΡΑ) «µιµείται» την λειτουργία των 

ορµονών, διαταράσσοντας την ενδοκρινική λειτουργία του οργανισµού. Έρευνες που 

έχουν γίνει σε ζώα, έχουν δείξει ότι η πρόσληψη διφαινόλης Α µπορεί να οδηγήσει σε 

ηπατική δυσλειτουργία, διαβήτη, πρόωρη έναρξη της εφηβείας, αποβολές, 

µεταβολές στο ανοσοποιητικό σύστηµα, καρκίνο του µαστού και του προστάτη – 

ακόµα και στην παχυσαρκία. Το BPA είναι ταξινοµηµένο στην Ε.Ε. ως τοξικό για 

την  αναπαραγωγή. ∆εν είναι όµως εφυκτό να αντικαταστήσει η µαστίχα την 

διφαινόλη Α, λόγω υψηλού κόστους και σπανιότητας του προϊόντος γι΄αυτό 

χρησιµοποιείται σε υψηλής αξίας προϊόντα (µεταξωτά υφάσµατα).  

        Μία άλλη σηµαντική εφαρµογή της µαστίχας της Χίου είναι η ικανότητά της να 

χρησιµοποιηθεί ως γαλακτωµατοποιητής. Αυτό οφείλεται στις επιφανειοδραστικές 

ενώσεις που περιέχει (τριτερπενικά οξέα). 

        Άλλες ουσίες που χρησιµοποιούνται ως γαλακτωµατοποιητές µπορεί να είναι 

ουσίες που προέρχονται από ζωικές πηγές, όπως η ζελατίνη, καζεΐνη, χοληστερόλη 

και άλλες. Οι γαλακτωµατοποιητές ζωικής προέλευσης είναι πολύ πιθανόν να 

προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις και υπόκεινται σε ανάπτυξη µικροβίων και 

ταγγίσµατος. Οι φυτικές ουσίες (µαστίχα Χίου) πλεονεκτούν έναντι αυτών στο ότι 

είναι ανέξοδες, εύκολες στον χειρισµό τους και µη τοξικές. Τα µειονεκτήµατά τους 



όµως είναι ότι απαιτούν σχετικά µεγάλες ποσότητες για να είναι αποτελεσµατικές ως 

γαλακτωµατοποιητές. [7]  

       Ακόµη, η µαστίχα της Χίου χρησιµοποιείται στην ζαχαροπλαστική ως πρόσθετη 

ύλη στην παρασκευή µεγάλου αριθµού γλυκών, ζαχαρωτών και αρωµατικών 

αρτοσκευασµάτων, ενώ στην µαγειρική προσδίδει διακριτικό άρωµα στο κρέας, το 

τυρί ή και ως µπαχαρικό. Στην ποτοποιία χρησιµεύει στην Παρασκευή λικέρ και 

ούζου, καθώς µε την προσθήκη µαστίχας το ποτό αποκτά ενδιαφέρον και ευχάριστο 

άρωµα της, ενώ περιορίζεται η βλαπτική δράση της αλκοόλης. Τέλος, η µαστίχα 

αποτελεί ιδανικό συντηρητικό τροφίµων καθώς εµποδίζει την ανάπτυξη βλαβερών 

µικροοργανισµών σε αυτά.  

4.Συµπεράσµατα 

       Η µαστίχα της Χίου δρα ευεργετικά στον ανθρώπινο οργανισµό χωρίς να βλάπτει 

το περιβάλλον. ∆εν δηµιουργούνται απόβλητα κατά την χρήση της. Είναι όµως 

αρκετό το εθνικό µας προϊόν να καλύψει τόσες πολλές ανάγκες; Υπάρχει τόση 

µεγάλη ποσότητα µαστίχας; Αν υπάρχει την εκµεταλλευόµαστε σωστά; 

Ασχολούµαστε µε τις δυνατότητες που έχει ή την έχουµε ξεχάσει µαζί µε τον κρόκο 

Κοζάνης και το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, που είναι επίσης πολύτιµο εθνικό 

προϊόν. Τα εθνικά µας προϊόντα µπορούν να βοηθήσουν στο να ξεπεράσει η χώρα 

µας την οικονοµική κρίση.  
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