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η ιστορία 
του Σύκου 
στην 
αρχαία 
Ελλάδα

Το σύκο είναι βασικό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής για τουλάχιστον 
3.000 χρόνια . Ήταν αναπόσπαστο κοµµάτι της διατροφής των πολιτισµών 
της µεσογείουπου πολλές φορές µε αυτό αντικαθιστούσαν το ψωµί.

Ήταν ένα αγαπηµένο φρούτο και ζωτικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής 
από την αρχαιότητα, αφού αποτελούσε το βασικό φαγητό των αθλητών στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες, το οποίο συνδέθηκε µε τη λατρεία του ∆ιονύσου, της 
∆ήµητρας και των Πυθαγορείων.

Το σύκο δεν ήταν µόνο ένα θρεπτικό φρούτο, αλλά και ένα σύµβολο καθώς 
συµβόλιζε την ευηµερία, τη γονιµότητα, τη γνώση και την ενότητα.

Στην αρχαία Αθήνα, τα σύκα είχαν την τιµητική τους, µε την καλλιέργια να 
γίνεται φυστικά. Απαγορευόταν αυστηρά η εξαγωγή τους. Αυτός που 
υποδείκνυε τον δράστη της εξαγωγής, έπαιρνε αµοιβή και τον αποκαλούσαν 
συκοφάντη.

Η ∆ήµητρα η θεά της γεωργίας, όταν ενηµερώθηκε για την εξαφάνιση της 
κόρης της Περσεφόνης, η οποία απήχθη από τον Άρη, έφυγε από τον Όλυµπο. 
Μεταµορφωµένη ως ηλικιωµένη, κατεβηκε στη γη, όντας πολύ θυµωµένη για 
την απώλεια της κόρης της. σταµάτησε τη γη να παράγει καρπούς. Στην 
Ελευσίνα, ο Βασιλιάς Κελεός τη φιλοξένησε. Σε αντάλλαγµα για τη φιλοξενία 
του, επέτρεψε τη βλάστηση της συκιάς και δίδαξε στον τα µυστήρια της 
λατρείας της, που αργότερα έγιναν τα γνωστά «Ελευσίνια Μυστήρια». Εξ ου 
και η άποψη των Αθηναίων ότι η συκιά προέρχεται από την Αττική.

Σύµφωνα µε την ιστορία, ένας από τους πολλούς λόγους που ο Ξέρξης ήθελε 
να κατακτήσει την Ελλάδα, ήταν τα διάσηµα σύκα, ιδιαίτερα αυτά της Αττικής.

Ακόµα και ο Όµηρος αναφερόµενος στον Οδυσσέα, λέει ότι για να κάνει τον 
πατέρα του Λαέρτη να πιστέψει ότι ήταν πράγµατι ο γιος του, του υπενθύµισε 
ότι του είχε δώσει «σαράντα σύκα». 



Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η αντιοξειδωτική σύνθεση των ξηρών καρπών είναι αξιοθαύµαστη και προστατεύει το 
καρδιαγγειακό σύστηµα αποτρέποντας την οξείδωση της «κακής» χοληστερόλης (LDL). Τα αντιοξειδωτικά των ξηρών 
σύκων εµπλουτίζουν το πλάσµα του αίµατος µε λιποπρωτεΐνες και εµποδίζουν την οξείδωση τους, σύµφωνα µε έρευνα 
που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of the American College of Nutrition». Επιπλέον, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, 
τα σύκα αντιπροσωπεύουν υψηλότερη διατροφική βαθµολογία µεταξύ των αποξηραµένων φρούτων λόγω της 
υψηλότερης περιεκτικότητας σε φαινόλες - µια κατηγορία αντιοξειδωτικών που, αν και σε κάποιο βαθµό καταστρέφονται 
από τη διαδικασία αφυδάτωσης των φρούτων, παραµένει σε σχετικά υψηλή συγκέντρωση .

Τα αποξηραµένα σύκα είναι πλούσια σε βιταµίνες A, B, C και µέταλλα όπως ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο και σίδηρο. ∆ύο 
βασικοί ανθρώπινοι διατροφικοί σκοποί εξυπηρετούνται ταυτόχρονα µε την κατανάλωση σύκων. Περίπου το 10% της 
ενέργειας του σώµατος µπορεί να αντληθεί καταναλώνοντας 100 γραµµάρια ταυτόχρονα ικανοποιώντας τις ανάγκες των 
επιπέδων 7% πρωτεΐνης, 17% ασβεστίου, 30% σιδήρου και µαγνησίου περίπου 5% βιταµινών, όλα απαραίτητα για την 
συντήρηση της χηµική ισορροπίας του οργανισµού και της λειτουργία των κυττάρων.

Επιπλέον, τα ξηρά σύκα περιέχουν ένα µεγάλο ποσοστό ινών που βοηθούν στη µείωση της χοληστερόλης και των 
τριγλυκεριδίων, καθαρίζοντας και αποτοξινώνοντας το σώµα. Το νερό καθιστά τις ίνες των σύκων εύπεπτες. Η ικανότητά 
τους να δεσµεύουν τη χοληστερόλη που καταναλώνεται από άλλα τρόφιµα είχε ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση από το 
σώµα πριν απορροφηθεί.

100 γρ. αποξηραµένα σύκα περιέχουν 6-7 γρ. ινών, η ελάχιστη ηµερήσια πρόσληψη ινών που προέρχεται από διάφορες 
πηγές είναι 20-35 γρ.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, η οποία φτάνει εκείνη του γάλακτος µε 100 γρ., θα 
µπορούσε να καλύψει το 17% των συνιστώµενων ηµερήσιων αναγκών, ακόµα χρησιµοποιείται στη φαρµακολογία ως 
φυτικό-φυσικό καθαρτικό.

Οι φαρµακευτικές ιδιότητες των σύκων είναι γνωστές από την εποχή του Ιπποκράτη. Μέχρι στιγµής, γνωρίζουµε ότι αυτά 
τα φρούτα είναι ευεργετικά για το συκώτι, ανακουφίζουν από βήχα, άσθµα, πονόλαιµο και είναι ένα εξαιρετικό καθαρτικό 
και διουρητικό.

Όλα αυτά αποδεικνύουν ξεκάθαρα και αναµφίβολα την ουσιαστική θρεπτική αξία των ξηρών σύκων, ένα νόστιµο, 
θρεπτικό και υγιεινό προϊόν, το οποίο µε τη σωστή συλλογή, φυσική ξήρανση, επεξεργασία χωρίς συντηρητικά και 
πρόσθετα, και φυσικά την ιδανική συσκευασία, µπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής µας 
διατροφής.

δ ι α τ ρ ο φ ι κ ά 
χαρακτηριστικά 
ξηρών σύκων



Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Συσκευασία Κιβώτιο Παλέτα

250gr 48πακέτα x 250gr - 12kg καθαρό βάρος 600kg µεικτό βάρος ~670kg

500gr 12πακέτα x 500gr - 12kg καθαρό βάρος 600kg µεικτό βάρος ~670kg

Bulk 5kg καθαρό βάρος 800kg µεικτό βάρος ~900kg

Ηµερήσια πρόσληψη 100g / περίπου 5 σύκων, περιέχει:

Σάκχαρα 55 - 60 g Φώσφορος 163 mg
Πρωτείνες 4 g Μαγνήσιο 91,5 mg
Λιπίδια 0 g Ποτάσιο 138 mg
Ίνες 6,7 g Βιταµίνη Α 80 Ι.U.
Χοληστερόλη0 g Βιταµίνη Β1 0,073 mg
Ασβέστιο 186mg Βιταµίνη Β2 0,072 mg
Σίδηρο 4,2 mg Ενέργεια 217 kcal
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