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μευσεν ως όργανον καλύμματος εις άνδρα 

πταfατnν απέναντι του Θεού. 

Κατά τnν ελλnνικn μυθολογία εις συκn 

μετεμορφώθn ο Τιτάν Συκεύς υπό τnς μn

τρός του Γnς για να διασωθεί από τον Αία 

που nθελε να τον φονεύσει. Επίσnς όταn n 
θεό τnς Γεωργία~ Δnμnτρα επλnροφορnθn 

τnν εξαφόνισιν τnς θυγατέρας τnς Περσεφό

νnς, τnν οποίαν nρπασεν ο όρχων του Άδου 

Πλούτων με τnν συγκατάθεσn του Διός, 

εξωργίσθn και εγκατέλειψεν τον Όλυμπον. 

Αναζnτούσα aτn γn τnν θυγατέρα τnς n Δn
μnτρα μεταμορφώθnκε σε γριά και εφιλοξε

νnθn ατnν Ελευσίνα από τον Βασιλέα τnς Φυ

τόλου; Στn θλίψn τnς n Δnμnτρα nμπόδισε 
τnν γn να παράγει καρπούς, επέτρεψε όμως 

εις τnν συκn να βλαατnσει σε αντάλλαγμα 

τnς φιλοξενίας του Φυτόλου και εδίδαξε τnν 

καλλιέργειαν τnς ατnν Αττικn. Εκ του μύθου 

τούτου προέκυψεν n γνώμn των Αθnναίων 
ότι n συκn και n ελαία ευρέθnσαν το πρώ
τον, εις τnν Αττικnν. 

Η συκn εκαλλιεργείτο εις τnν Ελλάδα 

από τους Ομnρικούς χρόνους., Τούτο αναφέ

ρεται ότι ο Οδυσσεύς αποκαλυπτόμενος εις 

τον πατέρα του Λαέρτn του υπενθύμισεν, 

προς επιβεβαίωσιν, ότι κάποτε του είχε δώσει 

διάφορα δώρα μεταξύ των οποίων και τεσ

σαράκοντα συκές. Επίσnς ότι n Χάρυβδις 
έμενε κάτω από αγριοσυκι'ι 

Η συκn nτο γvωατn και ατους Πέρσες. 

Κατά τον Ηρόδοτο ο βασιλέας Ξέρξnς έφαγε 

σύκα ξnρό τnς Αττικnς, τόσον πολύ δε του 

άρεσαν, ώατε απεφάσισε να καταλάβει 

ατραωτιωτικώς τnν Αττικn για να έχει αφθο

νία νωπών και ξnρών συκών. 

Τα σύκα nταν τόσον πολύ αγαπnτά 

στους Έλλnνες ώατε απαγορεύετο n εξαγω
γn των, οι δε επ' αμοιβn καταγγέλοντες τους 

κλέπτοντας και εξάγοντας τοιαύτα σύκα ονο

μόζοντο ccσυκοφάνται». Το επίθετον τούτο 

έλαβε βραδύτερον τnν σnμασίαν, όπως και 

σnμερα, ένεκα των τότε λαμβανουσών 

χώραν πολλών ανακριβειών n και ψευδών κα
ταγγελιών επί κλοπn και εξαγωγn σύκων. 

Εκτός τnς κοινnς συκnς υπάρχουν διά

φορα άλλα είδn, όπως n λεγόμενn 

ccΒεγγαλικn» n cclνδικn», αυτn σε nλικία 50-60 
χρόνων οι κλάδοι τnς εξαπλούνται και δύνα

νται να καλύψουν έκτασιν δυο μέχρι τριών 

στρεμμάτων. Άλλn συκn είναι n 
ccΕλαατικοφόρος», n cclερό» των Ανατολικών 

Ινδιών, εκ του κορμού τnς οποίας ρέει n ρnτί
νn ατοκλόκn, από τnν οποία παρασκευάζε

ται n γόμα λάκκο. Η ccΒασιλικn», n 
ccΣμυρναϊκn» και n Μεσσnνιακn>>. 

Στn βιοτεχνία n κατεργασία των 

άσπρων ξnρών σύκων, τα οποία καλούνται 

ccπαατόσυκα» φέρει αρκετόν, συνάλλαγμα 

ατον τόπο, γίνεται δε τελευταίως ειδικn συ

σκευασία των και διατίθενται προς πώλnσιν 

ατnν αγορά και ατο εξωτερικό. 
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