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Η συτζά στη λαογραφία και στη μυθολογία 

Η συκn n όπως αποκαλείται n συτζό 
είναι από τα δένδρα που αυτές τις μέρες τnς 

καρποφορίας των προσελκύουν καθένα μας 

για τους εύγευστους καρπούς, τα σύκα, για 

γεύσn επί τόπου n για μεταφορό στο σπίτι 

σε καλαθάκια. 

Τα σύκα που δεν είναι ακόμn γεύσιμα 

λέγονται <<κούτσατζοι». Επίσnς τα nμιώριμα 

σύκα είναι ανούσια στn γεύσn και πίπτουσι 

μόνα των εκ του δένδρου και λέγονται 

<<ψnννες». Η ψnννα έχει και μεταφορικn έν

νοια όταν λέμε για ισχνόν πρόσωπον <<εν σόν 

τnν ψnννα τούτος n τούτn». 

Τα ώριμα σύκα που είναι κατόλλnλα 

για γεύσn τα ονομόζομεν <ψατζnλλες» n και 
παπίλλαρους. Οι συτζιές παράγουν σύκα 

άσπρα, μαύρα, βαζανότα, μενεβίσυκα, όταν 

ο φλοιός των είναι υπέρυθρος και το εσωτε

ρικόν ερυθρόν, n δε γεύσις των είναι γλυκύ
τατn. Άλλα σύκα που έχουν μέγεθος μικρού 

αππιδιού και έχουν χρώμα έξωθεν υποπρόσι

νον λέγονται <<λόιτζ όνο» άλλα ονομάζονται 

<<βόρτικα» όταν είναι μεγάλα άσπρα σύκα. 

ΕπειΜ οι συτζιές ευρίσκονται ως επί το 

πλείστον σε ανοικτούς χώρους n κοντά σε 
χωματόδρομους και εύκολα μπορεί κανείς 

να κόψει σύkα και να φqγει τούτο πnρε και 

τnν μεταφορικn έννοια <<Ειν τα εγιώ είμαι n 
συτζιό τους>>, n <<αμμό χαρκούνται πώς εγώ 

(εγιώνι) είμαι n συτζό τους», δnλαδιl κάθε 
ωφέλεια τnν περιμένουμε από εμέ. 

Ο ύπνος κάτω από τn συτζ'ό αποφεύ

γεται διότι κατά τnν παροιμίαν «εν όσο' nμον 

(όοχnμον) να τζοιμόσαι που κάτω στο σσιο 

(σκιά) τnς συτζ' ός». Φαίνεται ότι n συκn 
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είναι δένδρον κατnραμένον ως εκ τnς κατά

ρας του Χριστού n συκn εξnρόνθn, <ψn έχειν 
ποιnσαι καρπούς». Πλείστοι δε μαγικοί πρά

ξεις ως <<κάρφωμα», <<δnμμαν» τελούνται επί 

κορμού συκnς αλλά πάντοτε μονnρους και 

φυτευμένnς σε έρnμον τόπον. 

Άλλος λόγος που αποφεύγεται ο 

ύπνος κάτω από τn συκn είναι ότι <<θα πονέ

σει τα μόδκια του» και τούτο συμβαίνει όταν 

φόγει κανείς σύκα και τρίψει τα μάτια του με 

τα δάκτυλό του, προτού τα πλύνει με αρκετό 

καθαρόν νερό. Επίσnς το ξύλο τnς συκnς θε

ωρείται ακατόλλnλον προς καύσιν, γι' αυτό 

και οι χωρικοί αποφεύγουν το μαγείρευμα με 

ξύλα τnς συκnς, λόγω του γαλακτώδους 

χυμού τnς. Δια δε τnν φυσικn καθαριότnτα 

του καλείται «Γ όλον τnς Παναγίας». 

Τόσο για τn συκn όσο και για τα σύκα 

λέγονται αρκετοί παροιμίαι: <<Ηύρες το σύκο 

σnκωστο γιατί σnκώνει τ' άλλος. <<Ελύμπισεν 

n ρκό στα σύκα εν να φα τζιαι τα συκόφυλ
λο». Για κάτι που απολαύεις μέχρι εξαντλnσε

ως. <<Επnεν τον τζιαιρόν των ματζίλλων τζnρ

τεν τον τζαιρόν των σύκων»» Ήτοι για όσον 

χρόνο μεσολαβεί από τnς ωριμάνσεως των 

ματζίλλων σε ώριμα σύκα. 

Ένα από τα nαιγνίδια κατά τις γιορτές 

λέγεται <<n συτζ' ό». 

Η συκn φαίνεται από παναρχαίων χρό

νων δένδρον χωρίς σnμασία αντίθετα με τον 

εύγευστον καρπόν τnς. Θεωρείται κατnραμέ

νον από του παραδείσου, ότε ο Αδάμ για να 

καλύψει τn γύμνια του μετά το αμόρτnμα 

του ενεδύθn με φύλλα συκnς, nτοι τα εχρnσί-




