ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων και επενδύσεων στο πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα στο νησί της Χίου, βρίσκονται στο επίκεντρο του πολυετούς Μνημονίου
Συνεργασίας που υπέγραψαν η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και η θυγατρική εταιρία της
Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου «MEDITERRA AE». Στόχοι είναι η αξιοποίηση φυσικών
πόρων και αδρανών αγροτικών εκτάσεων του νησιού, με την αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία
και εμπειρία των στελεχών της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.
Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει την οργάνωση πιλοτικού
μαστιχώνα, την αξιοποίηση κτημάτων της Παλαιάς Γεωργικής Σχολής Χίου, την ανάπτυξη
νέων προϊόντων, την εγκατάσταση μονάδας εκτροφής του παγκοσμίου φήμης Χιακού
προβάτου καθώς και τη συνεργασία σε ερευνητικά έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Τα δύο μέρη εκφράζουν την πρόθεσή τους η συνεργασία να αποτελέσει την αναπτυξιακή
θρυαλλίδα για την ενδυνάμωση του αγροδιατροφικού τομέα του νησιού κομίζοντας νέες
ιδέες και πρακτικές. Παράλληλα, γνωστοποιούν ότι προτεραιότητά τους είναι η διεύρυνση
της συνεργασίας με τη συμμετοχή και άλλων τοπικών ιδιωτικών φορέων και η επέκταση
της σε περισσότερα θεματικά πεδία.

Λίγα λόγια για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που
ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του
πληθυσμού της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα
είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο
Χασιώτη, Γενικό Λύκειο), η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαγγελματικό
Λύκειο, Ι.ΙΕΚ και Εκπαίδευση Ενηλίκων) και το Perrotis College of Agriculture,
Environment and Life Sciences (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα). Η
Αμερικανική Γεωργική Σχολή προετοιμάζει τους αποφοίτους της για ανάληψη
κυρίαρχων ρόλων στην κοινωνική ζωή και για ποικίλες επαγγελματικές

σταδιοδρομίες στη γεωπονία, την επιστήμη και τη βιομηχανία τροφίμων μέσω της
μάθησης πρακτικών που είναι οικονομικά βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και
κοινωνικά υπεύθυνες.

Λίγα λόγια για την MEDITERRA AE
Είναι εταιρεία παραγωγής και διανομής προϊόντων μαστίχας με έδρα τη Χίο.
Αποτελεί θυγατρική της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και από το 2008 έχει
εισαχθεί στην Εναλλακτική αγορά του ΧΑΑ. Συνδυάζει εμπορικές και παραγωγικές
δραστηριότητες με την πλέον προβεβλημένη την ίδρυση των mastihashop που
έχουν δώσει προστιθέμενη αξία στη μαστίχα Χίου ενώ ταυτόχρονα της έχουν
χαρίσει δεκάδες διακρίσεις. Είναι εκ των ιδρυτικών μετόχων του Κέντρου Έρευνας
Μαστίχας και διανομέας των brand ELMA, Art of Nature, Enosis & Kentos.

