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Οι θαρμακεσηικές ιδιόηηηες ηης μαύρης ζηαθίδας Ζακύνθοσ. 

1. Θζηορικό 

Σηαθίδα κνπ Απγνπζηηάηηθε 

πνπ πάληα κέιη ρύλεηο 

πνιύ ρξπζάθη ζην λεζί  

θάζε ρξνληά αθήλεηο. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο καύξεο ζηαθίδαο ζηάζεθε ζηελ νηθνλνκία ηεο Εαθύλζνπ, ν 

“καύξνο Χξπζόο” ηνπ λεζηνύ, γηα πάλσ από ηεηξαθόζηα ρξόληα. Παξάιιεια 

έπαημε θπξηαξρηθό ξόιν ζηελ πνιηηηθή ζεκαζία ηνπ ρώξνπ απηνύ, ηεο θεληξηθήο 

Μεζνγείνπ, πνπ ήηαλ θαη είλαη ζηαπξνδξόκη κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο. 

Ζ παξνπζία ηεο ζηαθίδαο ζην λεζί, είρε γηα ηε Εάθπλζν πιενλέθηεκα 

νηθνλνκηθό ζηηο θηήζεηο ηεο Γαιελόηαηεο δεκνθξαηίαο ηεο Βελεηίαο ζηελ 

Αλαηνιή, πεξηζζόηεξν κεηά ην καθξνρξόλην Κξεηηθό πόιεκν ( 1645-1669 ) πνπ 

ε κεγαιόλεζνο έπεζε ζηνπο Τνύξθνπο. Ζ “παζνιίλα”, ε καύξε ζηαθίδα, όπσο 

ηελ έιεγαλ νη Βελεηνί, ήηαλ ην βαζηθό πξντόλ ηνπ λεζηνύ, ζε απηή ζηεξηδόηαλ ην 

εκπόξην ηνπο ζην Ηόλην. Αιιά αθόκε θαη από ηνπο δηάθνξνπο θόξνπο πνπ είραλ 

από ηελ παξαγσγή ηεο  ήηαλ έλα ζεκαληηθό έζνδν γηα ηε δεκνθξαηία ησλ 

παηξηθίσλ ηεο Αδξηαηηθήο. 

Χαξαθηεξηζηηθό ηεο ζεκαζίαο πνπ έδηλαλ νη Βελεηνί ζηε ζηαθηδνθαιιηέξγεηα 

ήηαλ όηη ηνπο πξνβιεπηέο-δηνηθεηέο ηνπ λεζηνύ δπν βαζηθά ζέκαηα ηνπο 

απαζρνινύζαλ πάλσ απ’ όια: ε άκπλα κε ηηο νρπξώζεηο θαη ε παξαγσγή ηεο 

ζηαθίδαο. Όηαλ ηειείσλαλ κάιηζηα ηε δηεηή ζεηεία ηνπο ζηε Εάθπλζν, ζηνλ 

απνινγηζκό ηνπο ζην Σελάην-Γεξνπζία έξηρλαλ ην βάξνο ηνπο ζηε θαηάζηαζε 

ηνπ Κάζηξνπ, θαη ζηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ηεο ζηαθίδαο. 

Γύξσ ζηα 1650-1680 ε παξαγσγή ηεο ζηαθίδαο βξηζθόηαλ ζε πιήξε αθκή, ελώ ε 

ζηαθηδνθαιιηέξγεηα ζπλερώο επεθηεηλόηαλ. 

Μεηά ηελ απνμήξαλζε ηνπ Κάκπνπ, ηα ηειεπηαία ρξόληα ηνπ 18νπ αηώλα θαη ηα 

πξώηα ηνπ 19νπ ε θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο  θάιππηε ηα 3/4 ηεο θαιιηεξγήζηκεο 

γεο ηνπ λεζηνύ. 

Οινθιεξώλνληαο ηε ζύληνκε αλαθνξά γηα ηε ζηαθίδα θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, ζαο παξαζέησ ηξία ηζηνξηθά γεγνλόηα, 

δηαρξνληθά γηα ηελ παξνπζία ηεο ζην λεζί. 

Σηα ρξόληα ηεο Βελεηνθξαηίαο (1485-1497) ε δηαηίκεζε ηεο ζηαθίδαο γηλόηαλ 

δεκόζηα κε θήξπθα, πνπ γύξηδε όρη κόλν ζηελ πόιε αιιά θαη ζηα ρσξηά ηνπ 

λεζηνύ. Τν γεγνλόο ηεο δεκόζηαο δηαηίκεζεο ηεο ζηαθίδαο ήηαλ γξακκέλν ζην 

πξώην βηβιίν ηνπ δεκόζηνπ λνηαξίνπ Εαθύλζνπ, Ησάλλε Φξάληδε πνπ ππήξρε 

  



κέρξη ην 1953 ζην Ηζηνξηθό Αξρείν Εαθύλζνπ. 

Τν δεύηεξν γεγνλόο ήηαλ έλα πξσηόηππν αγξνηηθό ζπιιαιεηήξην πνπ έγηλε ζηηο 

10 Απγνύζηνπ 1864, εκέξα Γεπηέξα ζηε Εάθπλζν. Τν ράξακα ζηελ θακάξα ηνπ 

Αγίνπ Λαδάξνπ ζπγθεληξώζεθαλ ρσξηθνί αιιά θαη ρσξαΐηεο θαη πήγαλ ζηε ζέζε 

Αγξία ζην ζηαθηδόθηεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Λνκβάξδνπ θαη ηξύγεζαλ ηηο 

ζηαθίδεο ηνπ. Χσξίο πιεξσκή θαη ρσξίο θαλέλαο λα θάεη νύηε κηα ξόγα. Ο 

ηξύγνο ηειείσζε ζε δπν ώξεο θαη γέκηζαλ 13 θαξηέγηα-θνθίληα, κε ζηαθίδα. 

Ύζηεξα ζηηο 11 ην πξσί νη ηξπγεηέο θαηέβεθαλ ζηελ πόιε κε ηα θαιάζηα ηνπο 

θαη γύξηζαλ ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, απνδίδνληαο έηζη ηεο επγλσκνζύλε ηνπο 

ζηνλ πξσηεξγάηε ηεο Έλσζεο κε ηελ Διιάδα, Κ.Λνκβάξδν. 

Τν ηξίην θαη ην πην ζεκαληηθό θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη ηα όζα αλαθέξεη ν 

Σπύξνο δε Βηάδεο θαη ζρέζε έρεη κε κηα κεγάιε πιεγή ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

δεηήκαηα ηεο Εαθύλζνπ. Τελ ηνθνγιπθία. 

Γξάθεη ινηπόλ ν Σπύξνο δε Βηάδεο. 

« Δπζύο σο νη ηνθνγιύθνη δηέθξηλνλ όηη ε ζηαθίο κεγάισο πσιείηαη θαη όηη εθ 

ησλ πάλησλ ησλ εκπνξεπκάησλ ην πξνο θεξδνζθνπίαλ πξνζθνξώηαηνλ  ήην ην 

ηεο ζηαθίδνο, πάξαπηα εζθέθζεζαλ λα δαλείδσζη ρξήκαηα ππό ηνλ όξνλ λα 

ιάβσζη ηνλ Αύγνπζηνλ ή πεξί  ηα ηέιε Ηνπιίνπ ζηαθίδα. Μεηήξρνλην ην είδνο 

ηνύην ηεο ζπλαιιαγήο όρη ηόζνλ νη Δβξαίνη, όζνλ νη ρξηζηηαλνί θεθαιαηνύρνη, νη 

ζηαθηδέκπνξνη θαη απηνί πξνζέηη νη εππαηξίδαη, σο απνδεηθλύνπζηλ αη 

ζσδόκελαη δηθνγξαθίαη.  Ο ιαόο  πνιιάθηο αληέζηε θαηά ησλ άζιίσλ ηνύησλ, 

ησλ πξνζπαζνύλησλ εθ ηνπ ηδξώηνο ησλ πησρώλ λα ζπζζσξεύζσζη  ρξήκαηα. 

Ο  ιαόο ηεο Εαθύλζνπ απνθάζηζε λ΄ απνζηείιε  πξνο ηνλ Γόγελ αλαθνξάλ θαηά 

ησλ πινπζίσλ εθείλσλ, νίηηλεο αζπιάγρλσο  επίεδνλ δηα ηεο ηνθνγιπθίαο ηνπο 

πησρνύο. Ζ αλαθνξά απηή έιεγε πξνο ηνηο άιινηο όηη πάζρεη ν ιαόο έλεθα ηεο 

θηιαξγπξίαο θαη ηεο αθνξέζηνπ πιενλεμίαο ησλ πινπζηνηέξσλ ηεο λήζνπ, νίηηλεο 

δεηνύζηλ απιήζησο δηα ηεο κηθξάο πεξηνπζίαο ησλ πησρώλ  λα επαπμήζσζη ηα 

πινύηε ησλ. Αγνξάδνπζη πξνεγνπκέλσο ηελ ζηαθίδα θαη ην έιαηνλ, όπεξ 

παξ΄εκίλ ιέγεηαη πξνζηήρηνλ. » 

2. Πληροθορίες για ηην ζηαθίδα 

Ο ηύπνο ηεο ζηαθίδαο εμαξηάηαη από ηελ πνηθηιία ζηαθπιηώλ, ην ρξώκα θαη ην 

κέγεζνο. 

Γύν νη βαζηθέο πνηθηιίεο ζηαθίδαο: α) Αλνηρηόρξσκεο/ Σνπιηαλίλεο πνπ 

πξνέξρνληαη από θίηξηλα ζηαθύιηα ρσξίο ζπόξνπο θαη παξάγνληαη επξέσο ζε 

πεξηνρέο όπσο ε Κξήηε θαη β) Μαύξεο ζηαθίδεο Κνξηλζηαθή-Μεζζελίαο-

Εαθύλζνπ-Λεμνπξίνπ Κεθαινληάο. Παξάγνληαη από καύξα ζηαθύιηα θαη έρνπλ 

κηθξόηεξν κέγεζνο. 

Σύκθσλα κε κηα πξόζθαηε κεγάιε αλαζθόπεζε πνπ δεκνζηεύηεθε ζην έγθξηην 

πεξηνδηθό Nutrients, ηα νθέιε ηεο ζηαθίδαο θαη ηδηαηηέξσο ηεο καύξεο ζηαθίδαο 

γηα ηελ πγεία καο, είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. 

Ίζσο ην πην βαζηθό σθέιηκν ζπζηαηηθό, είλαη ηα αληηνμεηδσηηθά πνπ πεξηέρεη, νη 

ιεγόκελεο πνιπθαηλόιεο (θαηερίλεο, θεξθεηίλε, αλζνθπαλίλεο). 

Τν θαηλνιηθό θνξηίν ηεο καύξεο ζηαθίδαο είλαη 3-4 θνξέο κεγαιύηεξν. Ζ 

αληηνμεηδσηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηαθίδσλ παξακέλεη ζηαζεξή-θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο αθόκε θαη απμάλεηαη-θαηά ην ςήζηκν ησλ ηξνθίκσλ. 

Πεξηέρεη αθόκε ζίδεξν, θάιην, καγλήζην, θώζθνξν, ςεπδάξγπξν. 



3. Οθέλη  

Βνεζνύλ ζηνλ θνξεζκό.Άηνκα πνπ θαηαλάισλαλ ζηαθίδεο ζε θαζεκεξηλή βάζε, 

θαηαλάισλαλ θαη 100-150 ιηγόηεξεο ζεξκίδεο ζπλνιηθά κέζα ζηελ εκέξα ζε 

ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα- πηζαλώο επεηδή νη ζηαθίδεο ιόγσ ησλ θπηηθώλ ηλώλ 

πνπ πεξηέρνπλ καο ρνξηαίλνπλ θαιύηεξα θαη γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα 

κέζα ζηελ εκέξα. 

Πξνζηαζία από αξηεξηνζθιήξπλζε. 

Πξνζηαζία ηεο LDL  από νμείδσζε-ειάηησζε απνηηζέκελεο ρνιεζηεξόιεο 

ζηνπο ηζηνύο -κείσζε αζεξσκαηηθήο πιάθαο-κείσζε θηλδύλνπ θαξδηνπαζεηώλ. 

Αληηθαξθηληθή δξάζε (ζην παρύ έληεξν, απόπησζε θαξθηληθώλ θπηηάξσλ, 

πξνζηαζία ηνπ DNA από ελδνθπηηαξηθέο πξνζβνιέο). 

Βειηίσζε ηεο πίεζεο. 

Αγγεηνδηαζηαιηηθή δξάζε δηακέζνπ ηεο παξαγσγήο ελδνθπηηαξηθνύ ΝΟ. 

Δλίζρπζε ηεο εληεξηθήο ρισξίδαο. 

Έρεη πνιύ πςειό πνζνζηό δηαηηεηηθώλ ηλώλ θαη πξεβηνηηθώλ. 

Γιπθαηκηθόο έιεγρνο 

Ζ γιπθύηεηα ηεο ζηαθίδαο νθείιεηαη ζηε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ηεο ζε 

θξνπθηόδε, ε νπνία έρεη πνιύ ρακειό γιπθαηκηθό δείθηε (19) έλαληη ηεο 

γιπθόδεο (100) θαη σο απνηέιεζκα ε ζηαθίδα έρεη κέηξην γιπθαηκηθό δείθηε(55-

63 ). 

Σπκπεξαζκαηηθά 

Όια ηα παξαπάλσ ζπλεγνξνύλ ζηελ άπνςε όηη νη ζηαθίδεο θαη ηδηαηηέξσο νη 

καύξεο, ζα πξέπεη λα απνηεινύλ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο καο δηαηξνθήο. 

Μηα ρνύθηα ζηαθίδεο εκεξεζίσο σο ζλαθ, ζθέηεο ή κε μεξνύο θαξπνύο, ζε κηα 

ζαιάηα ζε έλα γηανύξηη, ζε έλα ζπηηηθό ζηαθηδόςσκν ή ζε ζπηηηθά κπηζθόηα, 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ πξαγκαηηθά, έλα ειιεληθό superfood ζηελ θαζεκεξηλή 

καο δηαηξνθή. 

4. Προηάζεις 

Ζ γε καο έρεη ρξπζάθη, όρη βέβαηα ζαλ απηό ηεο….EL DORADO, αιιά έλα αγξνηηθό 

πξντόλ, απηό ηεο καύξεο ζηαθίδαο, πνπ δπζηπρώο  δελ έρνπκε θαηαιάβεη ηελ αμία ηνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο πσιείηαη γηα δσνηξνθή, κε 

απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή απαμία, άξα θαη ηελ παξαγσγηθή. 

 Πξώηα απ’ όια πξέπεη λα πεηζηνύλ νη παξαγσγνί, θαη ηδίσο νη λένη, λα ζρεκαηίζνπλ 

ζπκπξάμεηο  ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ ηζρπξέο νληόηεηεο ζε επηρεηξεκαηηθή θαη 

παξαγσγηθή βάζε. 

Μαθξηά βέβαηα από ην ζπλεηαηξηζηηθό παξειζόλ, πνπ ιεηηνύξγεζε πεξηζζόηεξν 

ζαλ θπςέιε παξαγνληίζθσλ ηεο πνιηηηθήο ζθελήο, ζαλ παξάδεηγκα αλνκίαο θαη 

νηθνλνκηθήο δηαθζνξάο. 

Γεκηνπξγώληαο νκάδεο παξαγσγώλ ζηα γεσγξαθηθά όξηα ηεο θνηλόηεηαο ή θαη ησλ 

γεηηνληθώλ θνηλνηήησλ, ζηελ νπζία  ζρεκαηίδνληαη νηθνλνκηθέο νληόηεηεο πνπ 

κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο κε ζηόρν ηε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε έληνλε θαζεηνπνίεζε θαη ηδηαίηεξε ζηόρεπζε ζηελ 

ηππνπνίεζε θαζώο θαη ζηελ εμεύξεζε δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο θαη πξνώζεζεο ηνπ 

πξντόληνο. 



Τέηνηεο νκάδεο παξαγσγώλ ιεηηνπξγνύλ κε κεγάιε επηηπρία ζηα όξηα ηεο 

γεηηνληθήο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. 

 Πξέπεη λα πξνβιεζεί ην αληαγσληζηηθό θαη όρη κόλν πιενλέθηεκα ησλ δπν βαζηθώλ 

πξντόλησλ ηεο Ηόληαο γεο, βιέπε ζηαθίδα θαη ιάδη, γηαηί θαη ην ιάδη κε ηηο κεγάιεο 

πνζόηεηεο ειαηνθαλζάιεο πνπ πεξηέρεη απνηειεί θαη απηό ζηελ νπζία έλα θπζηθό 

θάξκαθν. 

 Αο δώζνπκε ηελ επθαηξία θαη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο αγξόηεο ησλ λεζηώλ καο λα 

αλαπηύμνπλ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, έλαλ άιιν πόιν ζην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ. 

 Αλαδήηεζε επθαηξηώλ θαη ζρεδηαζκόο εηδηθώλ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνζερνύο Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ)  

Δίλαη θαηξόο λα δώζνπκε επθαηξίεο ζηνπο κε πξνλνκηνύρνπο. 

Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο 

επηθεθαιήο ΑΝΑΣΑ 

η. Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ 


