


Ο Συκέας ήταν ένας από
τους Τιτάνες που καταδιώχ-
θηκε από τον Δία. Η μητέρα
του Γαία για να τον σώσει,
τον έκρυψε στα σπλάχνα της
και έκανε στον τόπο να φυ-
τρώσει ένα δέντρο που ονο-
μάστηκε "συκιά". Με μεγάλη
προσοχή και αγάπη στο έργο
μας, συνεχίζουμε μια τεράστια
παράδοση σε ένα αγαθό που
ταξιδεύει από την αρχαία Ελ-
λάδα, στους πρόσφυγες της
Μικράς Ασίας για να καταλήξει
στα χωράφια της Βόρειας Εύ-
βοιας. Στην Greek Agrofigs το
αποξηραμένο σύκο δεν είναι
απλά ένα προϊόν. 

Είναι μια 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Sikeas was one of the Ti-
tans that was chased by
Zeus. His mother “Earth” (Gea
in greek Mythology) in order
to save him, hide him inside
her and forced the fields
around her to grow a tree
that was called Sykia (Fig
Tree).

With great sense of respon-
sibility and love towards our
work, we carry the torch that
our ancestors passed with a
possession so old that travels
from the ancient Greece, to
the coast of Asia Minor to the
lands of North Evia.

Here at Agrofigs, dry fig is
not just another product.

It’s a HErITAGE.

Η Εταιρεία μας

Ηνεοσύστατη επιχείρησή μας Agrofigs, ξεκίνησε την πορεία της το 2020. Με τερά-
στια οικογενειακή εμπειρία στην καλλιέργεια και παραγωγή του μοναδικού απο-
ξηραμένου σύκου Ταξιάρχη, ο Νίκος Παναγιώτου αποφάσισε το 2020 να δώσει

άλλη πνοή στην προώθηση αυτής της μοναδικής ποικιλίας αποξηραμένου Σύκου. Έτσι
δημιούργησε το συσκευαστήριο αποξηραμένων Σύκων Ταξιάρχη «Agrofigs» . 

Η επιχείρησή μας εδρεύει στην Ιστιαία Εύβοιας και ασχολείται με την τυποποίηση,
συσκευασία και πώληση αποξηραμένων σύκων. Τα προϊόντα μας γίνονται από επιλεγ-
μένους καρπούς και παρασκευάζονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, τηρώντας
όλες τις απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής.

Τα προϊόντα μας διατίθεται σε συσκευασίες χονδρικής – λιανικής και είναι πιστοποι-
ημένα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές για την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων.

Το συσκευαστήριό μας πραγματοποιεί συχνούς και αυστηρούς ελέγχους σε όλη την
γραμμή παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Πάνω απ’ όλα, όμως, στηρίζεται σε σχέσεις
εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς. Σκοπός είναι η ανάδειξη των προϊόντων μας, σε μία
μοναδική επιλογή για τη σύγχρονη κουζίνα, παντρεύοντας την παράδοση με το αύριο.

Our Company

Our newly established company Agrofigs, started its course in 2020. With vast
family experience in the cultivation and production of the unique dried fig
Taxiarchis, Nikos Panagiotou decided in 2020 to give another breath to the

promotion of this unique variety of dried fig. Thus he created the packaging plant of
Taxiarchis dried figs, Agrofigs.

Our company is based in Istiaia, Evia and deals with the standardization, packag-
ing and sale of dried figs. Our products are made from selected fruits and are pre-
pared in our modern facilities, observing all the required hygiene conditions.

Our products are available in wholesale - retail packages and are certified with
the strictest standards for quality and food safety.

Our packaging plant carries out frequent and strict inspections throughout the
production line and the distribution network. Above all, however, it relies on relationships
of trust with producers. The aim is to highlight our products, in a unique choice for the
modern kitchen, fusing the tradition with “the next day”.



Το Σύκο

Το Σύκο είναι εδώ και τουλάχιστον 3000 χρόνια βασικό συστατικό της ανθρώπινης

διατροφής. Για τους αρχαίους πολιτισμούς της Μεσογείου, το σύκο αποτελούσε

είδος πρώτης ανάγκης. Το άφηναν συνήθως να ξεραθεί στον ήλιο και θεωρείτο σε

τέτοιο βαθμό αναπόσπαστο μέρος του τοπικού διαιτολογίου, ώστε ενίοτε αντικαθι-

στούσε ακόμα και το ψωμί. Συκιές υπήρχαν ακόμα και στους Κρεμαστούς Κήπους της

Βαβυλώνας.

Πιο Θρεπτικό από όλα τα εδέσματα το σύκο ήταν η βασική διατροφή για τους

αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την αρχαιότητα, πριν τα αγωνίσματα.

Είναι πλούσιο σε βιταμίνες A, B, C, μέταλλα όπως ασβέστιο, χαλκό, μαγγάνιο, σελήνιο,

ψευδάργυρο, φωσφόρο, κάλλιο και σίδηρο όπως και σε αντιοξειδωτικές ουσίες.

Τα αποξηραμένα σύκα είναι μια αποθήκη ενέργειας ενώ ταυτόχρονα είναι πολύτιμα

για την υγεία μας:

• Μειώνουν το σάκχαρο και τη γλυκόζη στο αίμα και έτσι περιορίζουν την εμφάνιση

του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ.

• Μειώνουν την αρτηριακή πίεση καθώς είναι πλούσια σε κάλιο.

• Δυναμώνουν τα οστά μας χάρη της περιεκτικότητάς τους σε ασβέστιο.

• Καταπολεμούν τη δυσκοιλιότητα επειδή περιέχουν διαλυτές φυτικές ίνες.

• Συμβάλλουν στην ορμονική ισορροπία χάρη στο αμινοξύ αργινίνη.

• Προστατεύουν τον οργανισμό μας από διάφορες παθήσεις όπως καρκίνος, καρ-

διαγγειακά νοσήματα, διάφορες εκφυλιστικές ασθένειες, πρόωρη γήρανση κ.α. εξαι-

τίας των φαινολών.

• Είναι ωφέλιμα για την υγεία γιατί αυξάνουν την ενεργητικότητα, έχουν τονωτικές ιδιό-

τητες, προστατεύουν το δέρμα, δρουν χωνευτικά και διουρητικά, ανακουφίζουν από

άσθμα, βρογχικά, φαρυγγίτιδα κ.α. 

Χάρη στα σποράκια τους, συντελούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και βοηθούν

στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

Όσο θρεπτικό άλλο τόσο συμβολικό είναι το σύκο. Γεμάτο με όλους αυτούς τους

μικροσκοπικούς σπόρους, κατέληξε να συμβολίζει την γονιμότητα και την ευημερία, την

ενότητα και την γνώση. 

Για κάποιον βόρειο, τα σύκα είναι άλλο ένα εξωτικό φρούτο, κάτι το παράξενο και

ακριβό, κάτι που αγοράζει με το κομμάτι και το γεύεται σαν μια ΣΠΑΝΙΑ λιχουδιά.

Για όλους εμάς όμως το σύκο είναι μέρος της κληρονομιάς μας.

FIG

F
igs are the basic ingredient of human nutrition for over 3.000 years. The ancient

Mediterranean cultures valued it so much that many times they favored it over

bread. Even at the Hanging Gardens of Babylon people planted fig trees.

Figs were the main meal of the athletes that took part at the Ancient Olympic Games

before every competition.

rich in vitamins A, B, C, minerals such as calcium, copper, manganese, selenium, zinc,

phosphorus, potassium and iron as well as antioxidants. They lower blood pressure as

they are rich in potassium.

• They lower blood sugar and glucose and thus reduce the occurrence of type II di-

abetes.

• They strengthen our bones thanks to their calcium content.

• They fight constipation because they contain soluble fiber.

• They contribute to the hormonal balance thanks to the amino acid arginine.

• They protect our body from various diseases such as cancer, cardiovascular dis-

ease, various degenerative diseases and premature aging due to phenols.

• They are beneficial for health because they increase energy, have tonic properties,

protect the skin, have digestive and diuretic effects, relieve asthma, bronchitis,

pharyngitis.

Fig has also a symbolism around it. Filled with all these tiny seeds, it ended up sym-

bolizing fertility and prosperity, unity and knowledge.

For someone northern, figs are another exotic fruit, something strange and expensive,

something he buys by the piece and tastes like a RARE delicacy

But for all of us, the fig is part of our heritage.












