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Εκδήλωση Προβολής και Προώθησης Μαστίχας Χίου στη Σεούλ 

 

 

Έλαβε χώρα την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, σε πολυτελείς χώρους του The Ananti Club Seoul, 

εκδήλωση προώθησης και προβολής της Ελληνικής μαστίχας και παραγώγων προϊόντων αυτής. 

Η εν λόγω εκδήλωση εντάσσεται στο Πρόγραμμα της Ε.Ε. “European PDO Products, Precious 

Drops 2015-2018”. 

Στην Ελλάδα, την οργάνωση ανέλαβε η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και η SOPEXA 

Ελλάδας, και στην Κορέα η αντιπρόσωπος εταιρεία Emerson Pacific με τη στήριξη του Γραφείου 

ΟΕΥ Πρεσβείας Σεούλ.  

Από ελληνικής πλευράς, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: 

 Η Πρέσβυς κα. Ιφιγένεια Κοντολέοντος και ο υπογράφων, ως εκπρόσωποι της 

Ελληνικής Πρεσβείας, 

 Από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο κ. Ηλίας Σμυρνιούδης, Διευθυντής 

Έρευνας και Ανάπτυξης και ο κ. Ανδρέας Καραμούζος, Οδοντίατρος με ειδίκευση στη 

στοματική υγιεινή, 

 Από τη SOPEXA Ελλάδας, η Διευθύντρια κα. Βίκυ Κωστοπούλου και η υπεύθυνη 

εφαρμογής του προγράμματος κα. Dominique Dellas. 

Μετά από χαιρετισμό που απηύθυνε η κυρία Πρέσβης, ο κ. Σμυρνιούδης παρουσίασε μια 

ιστορική αναδρομή καλλιέργειας της μαστίχας και την τρέχουσα κατάσταση της παραγωγής, 

επεξεργασίας και διεθνούς δικτύου διάθεσης του προϊόντος, ενώ ο κ. Καραμούζος εστίασε στα 

ευεργετικά οφέλη των προϊόντων μαστίχας για την υγιεινή και κακοσμία της στοματικής 

κοιλότητας. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον περί τους 25 εκπροσώπους 

εταιρειών καλλυντικών, ξενοδοχείων, spa, καθώς και επαγγελματιών του χώρου της στοματικής 

υγιεινής, οι οποίοι και υπέβαλλαν διευκρινιστικές ερωτήσεις στους ομιλητές. Ακολούθησε η 

προσφορά κοκτέιλ με ποικιλία εδεσμάτων τα οποία προετοιμάστηκαν με χρήση μαστίχας. 

Παρότι η μαστίχα παραμένει ένα νέο και όχι ιδιαίτερα γνωστό προϊόν στην Κορέα, τα 

παράγωγά της για χρήση σε καλλυντικά, προϊόντα στοματικής υγιεινής και παραφαρμακευτικά 

(ιδίως για τις παθήσεις του πεπτικού συστήματος) εισάγονται πλέον από δύο εταιρείες και η 

κατανάλωσή τους βαίνει αυξανόμενη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναγνώριση της μαστίχας από 

το Κορεατικό Υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων (Ministry of Food and Drug 

Safety) ως φαρμακευτικό συστατικό για την αντιμετώπιση παθήσεων του στομάχου και του 

εντέρου. Αντίθετα, εξακολουθεί να εκκρεμεί η αναγνώρισή της ως συστατικό τροφίμων και 

ποτών, καθώς μέχρι στιγμής θεωρείται απλά φυσική αρωματική ύλη. 



Το γραφείο μας προτίθεται να συνεργαστεί με τους δύο κορεάτες εισαγωγείς μαστίχας, με 

στόχο την αναγνώρισή της επίσης ως συστατικό τροφίμων και ποτών εντός του τρέχοντος έτους, 

γεγονός που θα συμβάλλει χωρίς αμφιβολία στην αύξηση της κατανάλωσής της. 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
 

 


