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                Το γευςτικό κάλεςμα τησ κολοκυθόπιτασ. 

             Η φωτογραφία του εξωφφλλου είναι του φωτογράφου Χρθστου Α. Καζόλη. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

ήκεξα είλαη ζρεηηθά εύθνιν λα αλαηξέμνπκε ζην δηαδίθηπν θαη λα αλαδεηήζνπκε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή καγεηξηθήο. Μπνξνύκε λα βξνύκε πνιιέο παξαιιαγέο ηεο ή αθόκα θαη 

λα ηελ ηξνπνπνηήζνπκε  κε βάζε δηθέο καο πξνηηκήζεηο θαη ηξόπνπο καγεηξέκαηνο. ηελ αγνξά 

θάζε πεξηνρήο θηάλνπλ εγρώξηα πξντόληα από δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο αιιά θαη πξντόληα 

από άιιεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ. Γελ ππάξρεη ζρεδόλ ηίπνηα πνπ δελ ζα κπνξέζεηο λα βξεηο, 

αλ ην αλαδεηήζεηο, ζε όιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ. 

Σα πξάγκαηα όκσο δελ ήηαλ πάληνηε έηζη. Οη θάηνηθνη ησλ λεζηώλ, όπσο ε Λήκλνο, 

βαζίδνληαλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηαηξνθή ζηα πξντόληα πνπ νη ίδηνη κπνξνύζαλ λα 

παξάγνπλ, ζηε δηθή ηνπο γε. Οη άλζξσπνη ήηαλ πην εμαξηεκέλνη από ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

ηεο θάζε επνρήο. Φξόληηδαλ, ζην βαζκό πνπ κπνξνύζε ν θαζέλαο, λα πξνβιέςνπλ γηα ηελ 

ηξνθή ηνπο ζε όιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ. Δπίζεο κεξηκλνύζαλ ώζηε λα αμηνπνηνύλ ηνλ 

πινύην ησλ πξντόλησλ κηαο πεξηόδνπ ώζηε λα εμνηθνλνκνύλ ηξόθηκα θαη γηα άιιεο επνρέο ζηηο 

νπνίεο ζπγθεθξηκέλα είδε έιεηπαλ ή δελ βξίζθνληαλ ζε 

αθζνλία. 

Οη άλζξσπνη ινηπόλ, βξίζθνληαλ πην θνληά ζηελ 

παξαγσγή ησλ αγαζώλ γηα ηελ δηαηξνθή ηνπο. Γελ ήηαλ 

απνθνκκέλνη νύηε από ηνπο ηξόπνπο παξαγσγήο νύηε από 

ηηο δηαδηθαζίεο. ηελ αιιειεπίδξαζε απηή ηνπ 

αλζξώπνπ κε ηελ θύζε γελλήζεθαλ θαη 

δεκηνπξγήζεθαλ ζεζαπξνί γηα ηνλ ηξόπν δηαηξνθήο θαη 

ρξπζνί θαλόλεο γηα ηελ επάξθεηα ηεο ηξνθήο θαη ησλ 

αγαζώλ θαζ ‘όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ . 

ην πιαίζην ηεο απνηύπσζεο κέξνπο απηήο 

ηεο δεκηνπξγηθήο ζρέζεο θαη ηεο γλσξηκίαο ησλ ζύγρξνλσλ 

αλζξώπσλ κε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, παξαδνζηαθέο 

αιιά θαη πην ζύγρξνλεο, ησλ θαηνίθσλ ηεο Λήκλνπ 

δεκηνπξγήζεθε απηό ην βηβιηαξάθη. Δίλαη κηα ζπιινγή 

από Λεκληαθέο ζπληαγέο, όπσο ηηο  πξνηείλνπλ νη 

καζεηέο θη νη θαζεγεηέο ηνπ Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ κε Λπθεηαθέο Σάμεηο Μύξηλαο. 

Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, Καξππίδεο Δπζηάζηνο (θπζηθόο), 

ηξάληδαιεο Ζιίαο (θηιόινγνο) θαη ν δηεπζπληήο ηνπ Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ κε Λ.Σ. Μύξηλαο 

Ρεγόπνπινο Νηθόιανο (καζεκαηηθόο) επραξηζηνύλ όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ Δζπεξηλνύ 

Γπκλαζίνπ κε Λ.Σ. Μύξηλαο, γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ πινπνίεζή ηεο. Θα επηζπκνύζακε λα 

επραξηζηήζνπκε ηδηαίηεξα ηηο καζήηξηεο Καθαβειάθε Δηξήλε (ΓΛΤΚ.), πέηαια Εαθεηξώ (ΓΛΤΚ.), 

Καηαθνπδελνύ Βαζηιηθή (ΑΓΤΜ.) θαη ηνλ καζεηή Καξαγηώξγε Παλαγηώηε (ΓΛΤΚ.) γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε ζρεηηθνύ πιηθνύ, γξαπηνύ ή πξνθνξηθνύ. Δπίζεο εθθξάδνπκε ηδηαίηεξεο 

επραξηζηίεο ζηηο καζήηξηεο Θσκά Άξηεκε (ΑΓΤΜ.) θαη Μειηά Αηθαηεξίλε (ΓΛΤΚ.) γηα ηελ ζεκαληηθή 

θαη νπζηαζηηθή ηνπο ζπλδξνκή ζηε ζπγθέληξσζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ.  

  

 

 
 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ
ιά

νν
ης

 Σ
σα

ρο
ύχ

ης
, «

Ο
ι Σ

έσ
σε

ρι
ς 

Ε
π

οχ
ές

» 



2 

 

ΑΝΟΗΞΖ 

 

 

Σην άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις  

(Οδυσσέας Ελύτης) 
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ΚΑΠΑΚ’ΝΟ (ΑΡΝΙ, ΡΤΖΙ, ΣΤΡΙ ΥΡΕΚΟ) 

 2 κιλά αρνί ι κατςίκι, 
κομμζνο μικρζσ μερίδεσ 

 0,5 ποτιρι φυτίνθ ι λάδι  
 αλατοπίπερο 
 250 γραμμάρια ρφηι 

νυχάκι 
 1 κεφαλάκι τυρί φρζςκο 

(θμζρασ, ανάλατο) 
 νερό όςο χρειαςτεί  
 ζνα μεγάλο ταψί 

 πλζνουμε το αρνί και το κόβουμε μερίδεσ, το τοποκετοφμε 
ςτο ταψί με αρκετό νερό και βοφτυρο (φυτίνθ) ι λάδι 

 το αλατοπιπερϊνουμε και το ψινουμε για 2-3 ϊρεσ (ςτθν 
αρχι ςκεπαςμζνο με αλουμινόχαρτο και μετά ξεςκζπαςτο, 
το γυρίηουμε αρκετζσ φορζσ για να ψθκεί πολφ καλά απϋ 
όλεσ τισ πλευρζσ) 

 όταν το κρζασ ψθκεί καλά, μετράμε τον ηωμό του να είναι ςε 
αναλογία: 2 ηωμόσ 1 ρφηι. 

 ξαναβάηουμε τον ηωμό ςτο κρζασ, προςκζτουμε το ρφηι και 
το φουρνίηουμε ξανά 

 όταν το ρφηι ζχει ςχεδόν ψθκεί, κόβουμε το τυρί ςε φζτεσ 1 
εκ. περίπου και ςχεδόν ςκεπάηουμε μ’ αυτζσ το φαγθτό 

 το ψινουμε και πάλι μζχρι να λιϊςει το τυρί και να ροδίςει 
αρκετά 

 ςερβίρεται ηεςτό 
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ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟ ΚΟΡΔΑΛΙΑ 

ΚΟΥΚΟΥΤΙ 
 500 ml νερό ςε κερμοκραςία δωματίου 
 500 γραμμάρια αλεφρι  γ.o.x. 
 330 ml μπίρα ςε κερμοκραςία δωματίου 
 2 φακελάκια μαγιά ξερι 
 2 καλζσ πρζηεσ ηάχαρθ 
 1 πρζηα αλάτι 

Ανακατεφουμε νερό, μπίρα, ηάχαρθ, μαγιά και 
αφινουμε για 15λεπτά. Ρροςκζτουμε ςτθ 
ςυνζχεια ςτο μίγμα το αλεφρι και το αλάτι κι 
αφινουμε για δφο ϊρεσ. 
 
 

 ξαρμυρίηουμε τον μπακαλιάρο ι 
χρθςιμοποιοφμε φρζςκο αν ζχουμε.  

 τον αφινουμε να ςτραγγίξει ϊςτε να 
πιάςει καλά το κουρκοφτι επάνω του.  

 ηεςταίνουμε αρκετό ςπορζλαιο ςε βακφ 
τθγάνι. 

 ςε μίγμα με αλεφρι, αλάτι, πιπζρι 
αλευρϊνουμε τον μπακαλιάρο και 
τινάηουμε να φφγει το περίςςιο αλεφρι. 

 βουτάμε τον μπακαλιάρο ςτο κουρκοφτι 
και τινάηουμε τθν παραπανίςια ποςότθτα. 

 τθγανίηουμε ςτουσ 180ο μζχρι να 
αποκτιςει χρυςαφί χρϊμα 

 ςερβίρουμε με ςκορδαλιά 

 

ΓΑΛΕΟ 

 1 κιλό γαλζο 
 λάδι για το τθγάνιςμα 
 αλάτι 
 πιπζρι 
 κουρκοφτι για το 

πανάριςμα 
 ςκορδαλιά 

 αγοράηουμε κακαριςμζνο το γαλεό από το ψαράδικο 
 πλζνουμε τον γαλζο καλά και τον αφινουμε να 

ςτραγγίξει ς’ ζνα ςουρωτιρι 
 βουτάμε τον γαλζο ςτο κουρκοφτι 
 τθγανίηουμε ςε δυνατι φωτιά μζχρι να 

χρυςοκοκκινίςει 
 ςερβίρουμε με ςκορδαλιά 
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ΦΣΑΠΟΔΙ ΚΡΑΑΣΟ 

 1 κιλό χταπόδι 
 150 γραμμάρια ελαιόλαδο 
 2 μζτρια κρεμμφδια ξερά 

χαραγμζνα ςτα τζςςερα 
 1 ποτιρι κραςί κόκκινο ξθρό 
 1 κουταλάκι πιπζρι 
 αλάτι προαιρετικά 
 1 κιλό ντομάτα τριμμζνθ 

 

 κόβουμε το χταπόδι ςε μεγάλα κομμάτια 
 βάηουμε το λάδι ςε ρθχι κατςαρόλα και τα κρεμμφδια 

χαραγμζνα ςτα τζςςερα 
 μαλακϊνουμε τα κρεμμφδια ςτθ φωτιά και 

προςκζτουμε το χταπόδι αφινοντάσ το ςε μζτρια φωτιά 
να πιει το ηουμί του 

 το ςβινουμε με το κραςί και προςκζτουμε το πιπζρι και 
τθν ντομάτα 

 αφινουμε να ςιγοβράςει μζχρι να μείνει μια ςάλτςα 
πθχτι 
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ΚΑΣΙΚΑΚΙ ΓΕΜΙΣΟ 

 

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 3 κιλά κατςικάκι (μόνο τον κορμό) 
 500 γραμμάρια ρφηι νυχάκι 
 4 κουταλιζσ ελαιόλαδο 
 1 κρεμμφδι ψιλοκομμζνο 
 2 κουταλιζσ δυόςμο 
 2 κουταλιζσ μάρακο 
 80 γραμμάρια ςταφίδεσ ξανκζσ 
 1 πρζηα κανζλα 
 3 φζτεσ χωριάτικο ψωμί για κρουτόν 
 1 λεμόνι 
 2 τομάτεσ τριμμζνεσ 
 1 κιλό πατάτεσ 
 2 κουταλιζσ πελτζ ντομάτασ 
 αλάτι 
 φρεςκοτριμμζνο πιπζρι 
 ςακοράφα και μαγειρικόσ ςπάγκοσ 

 
 
 

 Μιςοβράηουμε το ρφηι για 3-4 λεπτά ςε 
αλατιςμζνο νερό. Κρατάμε ζνα ποτιρι από 
το νερό που βράςαμε το ρφηι. 
Στραγγίηουμε το ρφηι και το ξεπλζνουμε 
ελαφρϊσ.  

 Σοτάρουμε το κρεμμφδι ςε αντικολλθτικό 
τθγάνι με 2 κουταλιζσ ελαιόλαδο. Πταν το 
κρεμμφδι μαρακεί το προςκζτουμε ςτο 
μπολ με το ρφηι.  

 Στο ίδιο τθγάνι με το υπόλοιπο ελαιόλαδο 
ςοτάρουμε το κρουτόν. Το προςκζτουμε 
ςτθ ςυνζχεια κι αυτό μαηί με το δυόςμο, το 
μάρακο, τισ ςταφίδεσ, τθν κανζλα, το αλάτι 
και το πιπζρι ςτο μπολ με το ρφηι και 
ανακατεφουμε καλά. 

 Με ζνα λεμόνι περνάμε εςωτερικά το 
κατςικάκι και το παςπαλίηουμε με το αλάτι 
και το φρεςκοτριμμζνο πιπζρι.  
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ΑΛΑΣΑ ΛΗΜΝΟΤ 

 8 παξιμάδια Λιμνου 
 4 τομάτεσ ςχετικά ϊριμεσ 
 3 κουταλιζσ ελαιόλαδο 
 2 κουταλιζσ κάπαρθ 

(ξαρμυριςμζνθ) 
 200 γραμμάρια μελίχλωρο ι 

καςκαβάλι 
 60 γραμμάρια αμφγδαλα 
 2-3 κουταλιζσ ηάχαρθ 
 2 κουταλιζσ λευκι κρζμα 

βαλςαμικοφ με πορτοκάλι και 
λεμόνι 

 ρίγανθ 
 αλάτι Λθμνιό 
 φρεςκοτριμμζνο πιπζρι  

 πλζνουμε και κόβουμε τισ τομάτεσ ςε μικρά κυβάκια 
 ςε αντικολλθτικό τθγάνι καραμελϊνουμε τα 

αμφγδαλα με τθ ηάχαρθ, τα αφινουμε ςε 
αντικολλθτικό χαρτί να κρυϊςουν και, αφοφ 
κρυϊςουν, τα χοντροκόβουμε 

 κόβουμε το τυρί ςε μικρά κυβάκια 
 βρζχουμε ελάχιςτα τα παξιμάδια και τα τοποκετοφμε 

ςε μια βακιά πιατζλα 
 προςκζτουμε από πάνω τθν τομάτα, τθν κάπαρθ, τθν 

λευκι κρζμα βαλςαμικοφ, ρίγανθ, αλάτι και 
φρεςκοτριμμζνο πιπζρι 

 προςκζτουμε από πάνω ελαιόλαδο, το τυρί και 
ςερβίρουμε 

 

 

 

 Γεμίηουμε το κρζασ με το μείγμα του ρυηιοφ και προςκζτουμε το ποτιρι του νεροφ που ζχουμε 
κρατιςει από το βραςμό του.  

 άβουμε καλά με τθ ςακοράφα και το ςπάγκο. Τοποκετοφμε το κατςικάκι ςτο ταψί, 
περιχφνουμε με τισ τριμμζνεσ ντομάτεσ και προςκζτουμε ζνα ποτιρι νερό.  

 Σκεπάηουμε με λαδόκολλα και ψινουμε ςτουσ 180 βακμοφσ για 2 ϊρεσ. 
 Κόβουμε τισ πατάτεσ κυδωνάτεσ και τισ μαρινάρουμε με τον πελτζ και αλατοπίπερο. Στισ δφο 

ϊρεσ ψθςίματοσ βγάηουμε τθν λαδόκολλα, γυρνάμε το κρζασ, ρίχνουμε ςτο ταψί τισ 
μαριναριςμζνεσ πατάτεσ και ψινουμε χωρίσ τθ λαδόκολλα για 1 ϊρα ακόμα.  
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ΝΣΟΛΜΑΔΑΚΙΑ  ΑΜΠΕΛΟΥΤΛΛΑ ΓΙΑΛΑΝΣΖΗ Η ΜΕ ΚΙΜΑ 

 700 γραμμάρια 
αμπελόφυλλα 

 1 κιλό κιμά 
 350 γραμμάρια ρφηι νυχάκι 

 ηεματίηουμε τα αμπελόφυλλα και τα κακαρίηουμε από τα 
κοτςάνια τουσ 

 για τθν γζμιςθ ανακατεφουμε το ρφηι, το λάδι, τα 
κρεμμφδια, το μαϊντανό, τον άνθκο, το μαροφλι, τον 
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ι γλαςςζ 
 0,5 ποτιρι μαϊντανό 
 0,5 ποτιρι μαροφλι 
 1 κουταλιά δυόςμο 

ψιλοκομμζνο 
 2 κουταλιζσ άνθκο 

ψιλοκομμζνο 
 600 γραμμάρια 

κρεμμυδάκια φρζςκα ι 
ξερά ι ανάμεικτα 
ψιλοκομμζνα 

 350 γραμμάρια ελαιόλαδο 
 1,5 ποτιρι χλιαρό νερό 

δυόςμο, το αλάτι και το πιπζρι και, αν κζλουμε, τον κιμά 
 τυλίγουμε τθ γζμιςθ με τα αμπελόφυλλα βάηοντασ μια 

κουταλιά από τθν γζμιςθ κοντά ςτο κοτςάνι, διπλϊνουμε 
τισ δφο άκρεσ και μετά τυλίγουμε ςφιχτά το υπόλοιπο 
φφλλο 

 τοποκετοφμε μερικά φφλλα από αυτά που ζχουν χαλάςει 
ςτον πάτο τθσ κατςαρόλασ κι εκεί ςτοιβάηουμε τα 
ντολμαδάκια 

 προςκζτουμε 1 ποτιρι λάδι κι ζνα ποτιρι χλιαρό νερό, τα 
ςκεπάηουμε μ’ ζνα πιάτο και τα βράηουμε ςε μζτρια φωτιά 
(αν χρειαςτεί, προςκζτουμε κι άλλο νερό, ηεςτό)  

 

 

 

ΧΑΡΙΑ ΜΕ ΥΡΕΚΑ ΚΡΕΜΜΤΔΑΚΙΑ ΣΟΝ ΥΟΤΡΝΟ  

 1500 γραμμάρια ψάρια 
 1 μάτςο κρεμμυδάκια 

φρζςκα, ψιλοκομμζνα 
 2 κουταλιζσ άνθκο, 

ψιλοκομμζνο 
 200 γραμμάρια ελαιόλαδο 
 0,5 ποτθράκι χυμό λεμονιοφ 
 1 ποτθράκι νερό 

 κακαρίηουμε τα ψάρια και τ’ αφινουμε να περιμζνουν 
 ςτρϊνουμε τα ψιλοκομμζνα κρεμμυδάκια και τον άνθκο 

ςτο ταψί και τοποκετοφμε τα ψάρια πάνω ς’ αυτά 
 αλατοπιπερϊνουμε, προςκζτουμε το λάδι, το λεμόνι, το 

νερό και τα ςκεπάηουμε με αλουμινόχαρτο 
 τα ψινουμε ςτο φοφρνο ςτουσ 200 βακμοφσ και ςτθ μιςι 

ϊρα τα ξεςκεπάηουμε και κατεβάηουμε τθν κερμοκραςία 
ςτουσ 180 βακμοφσ 

 το φαγθτό να μείνει ςτο λάδι του   
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ΧΑΡΙ ΛΕΜΟΝΑΣΟ   
 

 3 φαγκριά 800 γραμμάρια 
το κακζνα 

 1500 ml νερό 
 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ 

ελαιόλαδο 
 4 μεγάλεσ πατάτεσ 
 χυμό από 2 λεμόνια 
 λίγο φρζςκο μαϊντανό 
 αλάτι  
 φρεςκοτριμμζνο πιπζρι 

 κακαρίηουμε καλά τα φαγκριά και τα κόβουμε ςτα τρία  
 τα ξεπλζνουμε καλά και τα αφινουμε να ςτραγγίςουν 

μζςα ς’ ζνα ςουρωτιρι 
 μοιράηουμε το νερό ςε δφο κατςαρόλεσ τισ οποίεσ 

τοποκετοφμε ςτα δφο μεγάλα μάτια τθσ κουηίνασ 
 ςε κάκε κατςαρόλα προςκζτουμε δφο κουταλιζσ 

ελαιόλαδο και τισ μιςζσ πατάτεσ κομμζνεσ ςτα τζςςερα 
 μόλισ αρχίςουν οι πατάτεσ να χυλϊνουν κι ζχει βγει το 

άμυλό τουσ, ρίχνουμε ςτθ μια κατςαρόλα τα κεφάλια και 
ςτθν άλλθ τα υπόλοιπα κομμάτια 

 ςκεπάηουμε και ςιγοβράηουμε για 25-30 λεπτά 
 ςτο τζλοσ προςκζτουμε τον ανκό αλατιοφ, το χυμό από τα 

λεμόνια και φρεςκοτριμμζνο πιπζρι 
 ςερβίρουμε ςε πιατζλα με μερικά φυλλαράκια φρζςκο 

μαϊντανό 
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ΛΑΛΑΓΙΣΕ 

 
 400 γραμμάρια αλεφρι 
 3 κουταλάκια μπζικιν πάουντερ 
 νερό όςο χρειαςτεί 
 ελαιόλαδο για το τθγάνιςμα 
 κανζλα για το παςπάλιςμα 
 μοφςτο (πετιμζηι) για το 

ςερβίριςμα ι μζλι ι ηάχαρθ 

 ανακατεφουμε το αλεφρι με το μπζικιν και το νερό, 
για να γίνει μια ηφμθ μάλλον αραιι 

 κάνουμε μικρζσ πιτοφλεσ  
 αν επικυμοφμε, προςκζτουμε τρίμματα τυριοφ 

μζςα ςτθ ηφμθ 
 όταν τθγανιςτοφν, τισ παςπαλίηουμε με ηάχαρθ ι τισ 

περιχφνουμε με μζλι ι με μοφςτο 
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ΚΑΛΟΚΑΙΙ 

 

 

Σο καλοκαίρι ο ουρανός διανυκτερεύει 
οι μυρουδιές έχουν την παιδική μας ηλικία 
μέσα στον ύπνο μας κοιμούνται τα πιο ωραία ταξίδια  
 
(Σάσος Λειβαδίτης) 
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ΠΕΣ’ΝΟ ΜΕ ΥΛΨΜΑΡΙΑ (ΑΛΨΝΑΡΗ) 

  
Παξαδνζηαθό θαγεηό ηεο Λήκλνπ πνπ ην καγείξεπαλ ζε όιεο ηηο γηνξηέο θαη θπξίσο ηνπ 

Αγίνπ Παληειεήκνλα θαη ηεο Παλαγίαο 

 1 κόκορα κομμζνο ςε μερίδεσ 
 2 μζτρια κρεμμφδια ξερά, 

ψιλοκομμζνα 
 1 ποτιρι ελαιόλαδο 
 1 ποτθράκι κραςί, λευκό ξθρό 
 1,5 ποτιρι ντομάτα τριμμζνθ ι 

ανάλογθ ςάλτςα 
 2 φφλλα δάφνθσ 
 3 ςκελίδεσ ςκόρδο, κομμζνεσ 

φζτεσ 

 κόβουμε τον κόκορα ςε μερίδεσ, 
τον τςιγαρίηουμε, τον βγάηουμε 
από τθν κατςαρόλα και τον 
αφινουμε να περιμζνει 

 τςιγαρίηουμε το κρεμμφδι 
 προςκζτουμε τον κόκορα και 

μετά το κραςί 
 τον ςκεπάηουμε να εξατμιςτεί το 

κραςί ςε χαμθλι φωτιά 
 προςκζτουμε τθν ντομάτα, τθ 
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 ρίγανθ Λιμνου, ελάχιςτθ 
 αλατοπίπερο και πιπζρι ςε 

κόκκουσ 
 0,5 κουταλάκι ηάχαρθ 
 νερό όςο χρειαςτεί 
 2 ποτιρια φλωμάρια 
 0,5 ποτιρι ι περιςςότερο ξερό 

τυρί, τριμμζνο 

ηάχαρθ, το ςκόρδο, τθ δάφνθ, το 
αλατοπίπερο, ανάλογο ηεςτό 
νερό και το αφινουμε να 
ςιγοβράςει 

 όταν βράςει ο κόκορασ, μετράμε 
4 ποτιρια ηωμό και προςκζτουμε 
2 ποτιρια φλωμάρια 

 αφινουμε και πάλι να 
ςιγοβράςει 
(αν επικυμοφμε μποροφμε να 
βράςουμε τα φλωμάρια 
ξεχωριςτά πάντα με αναλογία 2 
νερό – 1 φλωμάρια.  τα 
φλωμάρια του εμπορίου 
απαιτοφν λιγότερο νερό) 

 ςερβίρουμε με τυρί τριμμζνο 

 

 

 

 

ΣΤΡΙ ΜΕΛΙΦΛΨΡΟ Ή ΜΕΛΙΠΑΣΟ ΑΓΑΝΑΚΙ 
 

 αλεφρι 
 τυρί μελίχλωρο  

 κόβουμε το τυρί ςε φζτεσ 1 εκ. 
 αλευρϊνουμε ελαφρϊσ 
 τθγανίηουμε ςε δυνατι φωτιά 
 ςερβίρουμε με λεμόνι και ρίγανθ 
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ΑΤΣΟΤΔΙΑ (ΥΙΟΓΚΑΚΙΑ- ΒΑΛΑΝΕ -ΜΑΚΑΡΟΤΝΕ) 

 

 1 κιλό αλεφρι ςιταρζνιο 
 3 κουταλάκια αλάτι 
 κορν φλάουρ για το άνοιγμα του φφλλου 
 3 κουταλιζσ βοφτυρο 
 ξερό τυρί τριμμζνο 
 μοφςτο (πετιμζηι) 

 
μια παραλλαγι είναι να χρθςιμοποιιςουμε 
ντόπιο αλεφρι (μαυραγάνι) που κα δϊςει 
διαφορετικι υφι και γεφςθ 

 ςε μια λεκάνθ ανακατεφουμε το αλεφρι, το 
αλάτι και ανάλογο νερό, για να κάνουμε 
μια ςφιχτι ηφμθ 

 ανοίγουμε φφλλο μζτριο ςε πάχοσ το 
οποίο κόβουμε ςε τετραγωνάκια 3 εκ. 

 ςε κάκε τετραγωνάκι πιάνουμε τισ δφο 
αντικριςτζσ γωνίεσ και το ςουρϊνουμε 

 βράηουμε νερό με λίγο αλάτι 
 ρίχνουμε τα αυτοφδια τμθματικά να 

βράςουν για 20-30 λεπτά 
 τα ςτραγγίηουμε και τα ςερβίρουμε ςε 

πιατζλα  
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 ρίχνουμε τυρί τριμμζνο 
 ηεματίηουμε με καυτό βοφτυρο 
 γαρνίρουμε με ζνα φυλλαράκι βαςιλικό 
 αν επικυμοφμε, γαρνίρουμε με μοφςτο 

(πετιμζηι) 
 
Ραραλλαγζσ από τα αυτοφδια είναι τα 
φιογκάκια και οι βαλάνεσ.  
 
Στα φιογκάκια κάνουμε τθν ίδια 
διαδικαςία αλλά ςουρϊνουμε τισ δυο 
απζναντι πλευρζσ από τα τετραγωνάκια.  
Στισ βαλάνεσ πλάκουμε τθ ηφμθ ςε 
μπαςτοφνια με πάχοσ όςο ο αντίχειράσ 
μασ. Κάκε μπαςτοφνι το κόβουμε ςε 
μπουκιζσ 2 εκ. 
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ΛΙΚΕΡ ΒΤΙΝΟ  

 

 1 κιλό βφςςινα 
 700 γραμμάρια ηάχαρθ 
 6 γαρίφαλα 
 1 μαςοφρι κανζλα, 

κομμζνο 
 10 κοπανιςμζνα 

κουκοφτςια από 
βερίκοκα 

 630 γραμμάρια κονιάκ 

 πλζνουμε τα βφςςινα και τα βάηουμε ςτθ γυάλα (τα κοτςάνια 
από τα βφςςινα μπορεί να τα ζχουμε αφαιρζςει ι να είναι 
ολόκλθρα ι ακόμα και μιςά) 

 ςε ζνα ψιλό τοφλι βάηουμε όλα τα μυρωδικά και τα 
κουκοφτςια από τα βερίκοκα, δζνουμε το τοφλι και το 
τοποκετοφμε ςτθ γυάλα  

 προςκζτουμε τθ ηάχαρθ, κλείνουμε καλά τθ γυάλα και τθν 
αφινουμε ςτον ιλιο για περίπου 30-40 θμζρεσ 

 προςκζτουμε το κονιάκ και το λικζρ είναι ζτοιμο 
 ςτραγγίηουμε το λικζρ με ζνα κομμάτι τοφλι και το 

τοποκετοφμε ςε γυάλινο μπουκάλι 
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ΑΓΚΙΝΑΡΕ ΜΕ ΚΟΤΚΙΑ 

 

 1 κιλό φρζςκα κουκιά 
 5 τεμάχια αγκινάρεσ 
 1 μάτςο κρεμμυδάκια 

φρζςκα ψιλοκομμζνα 
 2 κουταλιζσ ψιλοκομμζνο 

άνθκο 
 150 γραμμάρια 

ελαιόλαδο 
 χυμό 3 λεμονιϊν 
 αλατοπίπερο 

 κακαρίηουμε τα κουκιά και τα αφινουμε να περιμζνουν ςε 
μια λεκάνθ με νερό ςτο οποίο ζχουμε διαλφςει το χυμό 
ενόσ λεμονιοφ 

 κακαρίηουμε, πλζνουμε και κόβουμε τα κρεμμυδάκια και 
τον άνθκο 

 ετοιμάηουμε μια αρκετά μεγάλθ λεκάνθ με μπόλικο νερό 
ςτο οποίο ζχουμε διαλφςει το χυμό ενόσ λεμονιοφ και 1-2 
κουταλιζσ αλεφρι 

 κόβουμε τα κοτςάνια από τισ αγκινάρεσ 
 τισ κακαρίηουμε από τα περιττά φφλλα, τισ κόβουμε ςτθ 

μζςθ και τισ κακαρίηουμε από το χνοφδι του κζντρου 
 κάκε μια που τελειϊνει τθν πλζνουμε, τθν τρίβουμε με μιςό 

λεμόνι και τθ ρίχνουμε ςτο νερό με το λεμόνι και το αλεφρι 
 αν τα κοτςάνια είναι τρυφερά, τα κακαρίηουμε και κρατάμε 

τθν ψίχα που βρίςκεται ςτο κζντρο κομμζνθ ςε κομμάτια 
 τα ρίχνουμε κι αυτά ςτθ λεκάνθ 
 ςκεπάηουμε τισ αγκινάρεσ με ζνα πιάτο για να μζνουν 

βυκιςμζνεσ ςτο νερό 
 βάηουμε τα κρεμμυδάκια ςτθ φωτιά να μαρακοφν 
 προςκζτουμε τα κουκιά ςτραγγιςμζνα και τα γυρίηουμε μια 

δυο φορζσ 
 προςκζτουμε χλιαρό νερό, τισ αγκινάρεσ ςτραγγιςμζνεσ, τον 

υπόλοιπο χυμό λεμονιοφ ι και περιςςότερο, τον 
ψιλοκομμζνο άνθκο και το αλατοπίπερο 

 αφινουμε το φαγθτό να βράςει ςε μζτρια φωτιά 
 αν το επικυμοφμε πιηουμε τθ ςάλτςα με λίγο κορν φλάουρ. 

Ραλιά χρθςιμοποιοφςαν άγριεσ αγκινάρεσ μζχρι που και οι 
ιμερεσ άρχιςαν να καλλιεργοφνται ςτο νθςί 
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ΓΕΜΙΣΑ 
 

 2 μζτριεσ ντομάτεσ 
(ϊριμεσ) 

 2 μζτριεσ μελιτηάνεσ 
 2 πράςινεσ πιπεριζσ 
 2 μζτρια κολοκυκάκια 

  
ΓΕΜΙΣΗ 
 1 μεγάλο κρεμμφδι, 

τριμμζνο 
 300 γραμμάρια κιμά 
 0,5 ποτθράκι ρφηι 

(νυχάκι) 
 1 κουταλιά δυόςμο 

(τριμμζνο) 
 2 κουταλιζσ μαϊντανό 

 κόβουμε το επάνω μζροσ των ηαρηαβατικϊν και κρατάμε τα 
κομμάτια αυτά για καπάκια 

 αδειάηουμε τα ηαρηαβατικά από τθν ψίχα τουσ και τθν 
κρατάμε (εκτόσ από τθν ψίχα των πιπεριϊν) ςε ξεχωριςτά 
πιάτα 

 ανακατεφουμε το 1/3 του λαδιοφ με το κρεμμφδι, τον κιμά 
 προςκζτουμε ςτο μίγμα και το 1/4 τθσ ψίχασ των 

ηαρηαβατικϊν (τριμμζνα) 
 ανακατεφουμε με τα υλικά το αλατοπίπερο, το μαϊντανό, το 

δυόςμο και το ρφηι 
 γεμίηουμε τα αδειαςμζνα ηαρηαβατικά και τα ςκεπάηουμε με 

τα καπάκια που ζχουμε κρατιςει 
 τα τοποκετοφμε ςτο ταψί  
 τα περιχφνουμε με τθν υπόλοιπθ ντομάτα και το υπόλοιπο 

λάδι 
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ψιλοκομμζνο 
 αλατοπίπερο 
 1 ποτιρι ελαιόλαδο 

 παςπαλίηουμε με τριμμζνο παξιμάδι 
 φουρνίηουμε τα γεμιςτά ςε μζτριο φοφρνο μζχρι να μείνουν 

με το λάδι τουσ 
 αν κζλουμε, προςκζτουμε λίγεσ πατάτεσ κομμζνεσ ςε 

μεγάλα κομμάτια 
 μποροφμε να μθ βάλουμε κιμά αλλά τότε κα προςκζςουμε 

περιςςότερο ρφηι, ηαρηαβατικά και λάδι 
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ΦΘΗΝΟΠΩΡΟ  

 

 

 

 

Τπέροχο φθινόπωρο! Αν ήμουν πουλί θα πετούσα γύρω από τη 
γη ψάχνοντας για διαδοχικά φθινόπωρα  
 
(George Eliot, φιλολογικό ψευδώνυμο της Mary Ann Evans) 
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ΥΛΨΜΑΡΙΑ (ΦΤΛΟΠΙΣΕ) 

 2,5 κιλά αλεφρι ςταρζνιο 
 1 κιλό αλεφρι άςπρο 
 0,5 κιλό ςιμιγδάλι ψιλό 
 28 αυγά ολόκλθρα 
 1 κουταλιά αλάτι  
 1,5 λίτρο γάλα   
 κορν φλάουρ για το άνοιγμα 

των φφλλων 
 
για ζνα κιλό άλευρα και 
ςιμιγδάλι  χρθςιμοποιοφμε το ¼ 
των παραπάνω ποςοτιτων 

 ςε μια λεκάνθ κοςκινίηουμε το αλεφρι, προςκζτουμε 
το αλάτι και ανακατεφουμε 

 χτυπάμε ελαφρά τα αυγά, τα προςκζτουμε ςτο 
αλεφρι και αρχίηουμε να ηυμϊνουμε προςκζτοντασ 
λίγο-λίγο το γάλα, μζχρι να ςχθματιςτεί μια ςκλθρι 
ηφμθ 

 τθ ςκεπάηουμε με μεμβράνθ και τθν αφινουμε να 
ςτακεί λίγο 

 τθ χωρίηουμε ςε μπάλεσ των 8 εκ. και αρχίηουμε το 
άνοιγμα των φφλλων τα οποία πρζπει να είναι μάλλον 
χοντρά 
 
 

 κάκε φφλλο το απλϊνουμε επάνω ςε ζνα υφαςμάτινο 
τραπεηομάντιλο ι ςεντόνι για να ‘‘τραβιξει’’ τόςο, 
όςο να κόβεται 

 κάκε φφλλο που ςτεγνϊνει το διπλϊνουμε ςτα δφο 
και πάλι ςτα δφο και το κόβουμε ςε λωρίδεσ πλάτουσ 
2 εκ. 

 κόβουμε τα φλωμάρια με ζνα πολφ κοφτερό μαχαίρι 
ι τα περνάμε από ειδικι μθχανι 

 ςε βαμβακερό τραπεηομάντιλο ςτεγνϊνουμε τα 
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φλωμάρια για μια εβδομάδα περίπου ςε ευάερο 
ςκιερό μζροσ (αν επικυμοφμε, μποροφμε να 
φουρνίςουμε τα φλωμάρια για 2 ϊρεσ ςτουσ 50 
βακμοφσ) 

 τα διατθροφμε ςε γυάλινο βάηο 
 τα φλωμάρια μποροφν να κοποφν και ςε μικρά 

τετραγωνάκια οπότε λζγονται «φλζντηεσ ι πλάντηεσ» 
 

 

 

 

 

 

 

ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΑ 
 

 2 ποτιρια αμυγδαλόψιχα 
τριμμζνθ (αςπριςμζνα τα 
αμφγδαλα) 

 1 ποτιρι ι και λιγότερο ηάχαρθ 
άχνθ 

 70 γραμμάρια ςοκολάτα 
τριμμζνθ ι κακάο 

 1 ποτθράκι λικζρ βφςςινο 
 κονιάκ ι αμαρζτο 
 20 καρφδια κομμζνα ςτθ μζςθ 

 ανακατεφουμε όλα τα υλικά και τα ηυμϊνουμε με 
καλισ ποιότθτασ κονιάκ ι   αμαρζτο και λικζρ 
βφςςινο 

 βρζχουμε τα χζρια μασ με κονιάκ και τα πλάκουμε 
μπαλίτςεσ 

 ςτο κζντρο κάκε μπαλίτςασ βάηουμε ζνα καρφδι 
 τα αφινουμε να ςτεγνϊςουν  

 
ΓΛΑΣΟ 

 βάηουμε ςε μπολ τθν άχνθ και προςκζτουμε το χυμό 
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ΓΛΑΣΟ  

 2 κοφπεσ άχνθ ηάχαρθ 
 2 κ.ς. χυμό λεμονιοφ 
 1 βανίλια (προαιρετικά) 

 

λεμονιοφ και τθ βανίλια, αν χρθςιμοποιοφμε 
 ανάλογα με το πόςο ρευςτό κζλουμε το γλάςο 

προςκζτουμε μια μια κουταλιά νερό 

 

 μόλισ ςτεγνϊςουν οι μπαλίτςεσ, τισ γλαςάρουμε 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ΚΑΣΜΕΡΙΑ 

 

 500 γραμμάρια αλεφρι ςταρζνιο 
 3 αυγά ολόκλθρα ελαφρϊσ χτυπθμζνα 
 1 κουταλάκι αλάτι 
 γάλα όςο ςθκϊςει, χλιαρό 
 κορν φλάουρ για το άνοιγμα των φφλλων 
 τυρί ςαλαμοφρα ι φζτα 
 ελαιόλαδο για το τθγάνιςμα 
 μοφςτο (πετιμζηι) ι ηάχαρθ για 

παςπάλιςμα 
 

 ανακατεφουμε όλα τα υλικά και τα 
ηυμϊνουμε με το γάλα 

 θ ηφμθ να γίνει ςφιχτι όπωσ για τα 
φλωμάρια 

 αφινουμε τθ ηφμθ να ςτακεί για λίγο και 
μετά ανοίγουμε ζνα ψιλό φφλλο 

 ρίχνουμε τρίμματα τυριοφ πάνω ςτο φφλλο 
και το τυλίγουμε με μια λεπτι και μακριά 
ςαΐτα (πλάςτθσ) 

 ςουρϊνουμε το ρολό και το βγάηουμε από 
τθ ςαΐτα 
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 κόβουμε το ρολό ςε φζτεσ 1,5 εκ. 
 τοποκετοφμε τθ φζτα οριηόντια ςτο 

τραπζηι και τθν πατάμε με τθν ςαΐτα μια-
δυο φορζσ 

 τθγανίηουμε τα κατϋμζρια ςε καυτό λάδι 
 τα ςτραγγίηουμε από το περιττό λάδι και 

περιχφνουμε με μοφςτο ι παςπαλίηουμε 
με ηάχαρθ 
 
Για να φτιάξουν τα κατϋμζρια 
χρθςιμοποιοφςαν ζνα φφλλο από τα 
φλωμάρια. 

 

 

ΣΤΡΟΠΙΣΑΚΙΑ ΣΗΓΑΝΙΣΑ (ΜΠΟΦΣΑΔΕΛΙΑ Ή Υ’ΛΑΦΣΟΤΔΙΑ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ΦΥΛΛΟ 
 500 γραμμάρια αλεφρι 

ςταρζνιο 

ΦΥΛΛΟ 
 τοποκετοφμε ςε μια λεκάνθ το αλεφρι και το 

ανακατεφουμε με το αλάτι 
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ΧΑΡΙ ΒΡΑΣΟ (ΥΑΓΚΡΙ, ΤΝΑΓΡΙΔΑ) 

 
 1200 γραμμάρια ψάρια (1 

ι 2 ψάρια) 
 2 μζτριεσ πατάτεσ 
 2 μζτρια κρεμμφδια ξερά, 

χαραγμζνα ςταυρό 
 2 βλαςτάρια ςζλινο 
 2 μικρά κολοκυκάκια 
 2 ποτιρια νερό 
 1 ποτιρι ελαιόλαδο (όχι 

καλά γεμάτο) 
 αλατοπίπερο 
 χυμό λεμονιοφ αρκετό 

 κακαρίηουμε το ψάρι, το τεμαχίηουμε ςε μερίδεσ και το 
αφινουμε ςτο ψυγείο να περιμζνει 

 βάηουμε τα λαχανικά ςτθν κατςαρόλα με λίγο νερό και τα 
βράηουμε για 15 λεπτά 

 προςκζτουμε το ψάρι, μιςοςκεπάηουμε τθν κατςαρόλα και 
αφινουμε το φαγθτό να πάρει 1-2 βράςεισ 

 ςε ζνα μπολ χτυπάμε το λάδι, το λεμόνι και το αλατοπίπερο 
 προςκζτουμε το λαδολζμονο ςτο ψάρι και το αφινουμε 

ξεςκζπαςτο να βράςει 5-10 λεπτά 
 κατά τθν διάρκεια του βραςμοφ ρίχνουμε από το ηουμί 

πάνω ςτο ψάρι 
 ςερβίρουμε ςε βακφ πιάτο το ψάρι με τα λαχανικά του και 

το λιγοςτό ηουμί του (αν κζλουμε, προςκζτουμε ςτα 
λαχανικά μια ολόκλθρθ ντομάτα και μια πιπεριά) 

 

 
 

 

 0,5 κουταλάκι αλάτι 
 0,5 ποτθράκι ελαιόλαδο 
 2 αυγά ολόκλθρα 

ΓΕΜΙΣΗ 
 300 γραμμάρια τυρί φρζςκο 
 2 αυγά ολόκλθρα 
 δυόςμο ι άνθκο 
 πιπζρι 
 ελαιόλαδο για το τθγάνιςμα 

 
ο μποχτςάσ ήταν μαντήλι που φοροφςαν οι 
γυναίκεσ για να προςτατεφονται από τον 
ήλιο 

 ςε μια γουβίτςα ςτο κζντρο προςκζτουμε το 
λάδι και τ’ αυγά 

 ανακατεφουμε και προςκζτουμε τόςο νερό, όςο 
να γίνει μια ηφμθ μζτρια 

 χωρίηουμε τθ ηφμθ ςε μπαλίτςεσ και τισ 
αφινουμε ςτθν άκρθ για λίγο τυλιγμζνεσ ςε 
πλαςτικά ςακουλάκια 

ΓΕΜΙΣΗ 
 ανακατεφουμε το τυρί, τα αυγά και προςκζτουμε 

το πιπζρι, το δυόςμο και τον άνθκο 
 ανοίγουμε φφλλα μζτρια ςε πάχοσ  
 τα κόβουμε ςε μικρά τετράγωνα 8x8 εκ. 
 ςε κάκε τετράγωνο τοποκετοφμε μια κουταλίτςα 

γζμιςθ ςτο κζντρο 
 ςε κάκε τετράγωνο κλείνουμε τισ 4 άκρεσ  ςτθν 

κορυφι να ςχθματιςτεί το <<μποχτςαδζλ’>>  
 τθγανίηουμε τα τυροπιτάκια ςτο ελαιόλαδο 
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ΑΜΑΔΕ 
 

ΦΥΛΛΟ 
 1 κιλό αλεφρι 
 0,5 ποτθράκι ελαιόλαδο 
 νερό 

ΓΕΜΙΣΗ 
 2 ποτιρια ςουςάμι, καβουρδιςμζνο και 

κοπανιςμζνο 
 1 ποτιρι αμυγδαλόψιχα τριμμζνθ 
 0,5 κουταλάκι γαρίφαλα 
 1 κουταλάκι κανζλα 
 0,5 ποτιρι ηάχαρθ 
 5 ποτιρια μοφςτο (πετιμζηι) για το 

«μζλωμα» 
 

 ςε μια λεκάνθ ανακατεφουμε το ςουςάμι, 
τα αμφγδαλα, τα κανελογαρίφαλα και τθ 
ηάχαρθ 

 ςε άλλθ λεκάνθ ανακατεφουμε το αλεφρι, 
2 κουταλιζσ λάδι και όςο νερό πάρει για να 
γίνουν μια μαλακιά ηφμθ  

 ανοίγουμε ζνα φφλλο μζτριο και 
ςτρϊνουμε όλθ τθν γζμιςθ να ςκεπάςει το 
φφλλο 

 παίρνουμε μια βζργα πάχουσ ενόσ 
μολυβιοφ και τυλίγουμε το φφλλο με τθν 
γζμιςθ 4-5 φορζσ γφρω από αυτιν 

 ςουρϊνουμε το ρολό ςτθ βζργα πιζηοντασ 
και από τισ δφο μεριζσ 

 βγάηουμε το ςουρωμζνο ρολό από τθ 
βζργα 

 κόβουμε λοξζσ ροδζλεσ που τισ 
τοποκετοφμε ςε βουτυρωμζνο ταψί 

 επαναλαμβάνουμε τθν ίδια διαδικαςία με 
το υπόλοιπο φφλλο και τθν υπόλοιπθ 
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γζμιςθ 
 ψινουμε ςε μζτριο φοφρνο για 30 λεπτά 
 μόλισ βγάλουμε το ταψί, όπωσ είναι ηεςτά 

τα κομμάτια, τα βάηουμε 10 λεπτά ςτθν 
κατςαρόλα με το μοφςτο 

 τα βγάηουμε ςε πιατζλα ζτοιμα για 
ςερβίριςμα 
 
Αντί για γζμιςθ παλιά χρθςιμοποιοφςαν 
τραχανό. 
Αντί για μοφςτο μποροφμε να 
χρθςιμοποιιςουμε ςιρόπι με ηάχαρθ και 
μζλι. 

 

ΜΟΤΣΟΚΟΤΛΟΤΡΑ 
 

 1,5 ποτιρι ςπορζλαιο 
 1,5 ποτιρι ηάχαρθ 
 2 ποτιρια μοφςτο 

(πετιμζηι) 
 5 λεμόνια, το χυμό 
 5 κουταλάκια ςόδα 
 1 κουταλάκι κανζλα 
 γαρίφαλα ςτθ μφτθ του 

κουταλιοφ 
 ζνα λεμόνι, το ξφςμα 
 αλεφρι όςο πάρει  

 χτυπάμε το λάδι με τθ ηάχαρθ 
 προςκζτουμε το μοφςτο 
 προςκζτουμε το χυμό λεμονιοφ με τθ ςόδα διαλυμζνθ μζςα 

ςε αυτόν 
 προςκζτουμε τα κανελογαρίφαλα, το ξφςμα και τελευταίο το 

αλεφρι 
 θ ηφμθ να γίνει μζτρια 
 πλάκουμε τα μουςτοκοφλουρα 
 τα ψινουμε ςτουσ 170 βακμοφσ για λιγότερο από 20 λεπτά 

(όταν βγουν από το φοφρνο, πρζπει να είναι μαλακά) 
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ΥΔΗΜΩΝΑ 

 

Σι ωραία που μαραθήκαν τα λουλούδια 

τι τέλεια που μαραθήκαν [..] 

χειμώνιασε και φύγανε τα χελιδόνια  

γέμισαν οι δρόμοι λάκκους με νερό 

δυο μαύρα σύννεφα στον ουρανό  

κοιτάζονται στα μάτια αγριεμένα  

αύριο θα βγει στους δρόμους και η βροχή  

 

(Μίλτος αχτούρης) 
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ΓΙΟΤΒΑΡΕΛΑΚΙΑ  
 

 700 γραμμάρια κιμά κι ζνα 
κόκκαλο με μεδοφλι 

 0,5 ποτιρι ελαιόλαδο ι 
φυτίνθ 

 0,5 ποτιρι ρφηι γλαςζ 
 2 μζτρια ξερά κρεμμφδια, 

ψιλοκομμζνα 
 2 αυγά 
 αλατοπίπερο 
 χυμό λεμονιοφ 
 2 ποτιρια ηεςτό ηωμό 

 

 πλζνουμε το κόκκαλο και το βάηουμε ςε μια κατςαρόλα 
με 2-3 ποτιρια νερό να βράςει 

 ανακατεφουμε τον κιμά, το ρφηι, το κρεμμφδι, το 
μαϊντανό, το αλατοπίπερο και τα αςπράδια από τα 
αυγά 

 πλάκουμε γιουβαρελάκια ςτρογγυλά, όπωσ τουσ 
κεφτζδεσ 

 βάηουμε ςε μια κατςαρόλα το λάδι και τα 
γιουβαρελάκια το ζνα δίπλα ςτο άλλο 

 ςκεπάηουμε τα γιουβαρελάκια με ηεςτό ηουμί από το 
βραςμζνο κόκκαλο 

 ςιγοβράηουμε για περίπου 45 λεπτά 
 φτιάχνουμε το αυγολζμονο με τουσ 2 κρόκουσ από τα 

αυγά 
 ςερβίρουμε ςε βακφ πιάτο 
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ΑΤΚΟ 
 

Ο λθμνιόσ αφκοσ είναι μικρό μπιηζλι που, 
αφοφ ξερακεί καλά, αφαιροφν τα φλοφδια 
και κρατοφν τθν ψίχα κομμζνθ ςτα δφο.  
 2 ποτιρια αφκο 
 4 ποτιρια νερό 
 2 κρεμμφδια ξερά, 1 κομμζνο ςταυρό 

για να βράςει με τον αφκο κι 1 ωμό, 
ψιλοκομμζνο, για το ςερβίριςμα 

 αλάτι 
 πιπζρι, ελαιόλαδο 

 κακαρίηουμε και πλζνουμε τον αφκο και τον 
βάηουμε να βράςει αρχικά ςε δυνατι φωτιά 

 μόλισ ηεςτακεί  το νερό, ςχθματίηονται αφροί, 
χαμθλϊνουμε τθ φωτιά και ξαφρίηουμε 

 όταν τελειϊςει ο αφρόσ, προςκζτουμε το 
κρεμμφδι και βράηουμε ςε χαμθλι φωτιά 
ανακατεφοντασ κάπου κάπου για να μθν πιάςει 

 όταν ζχει γίνει ςαν πθχτι κρζμα, τον περνάμε 
από τρυπθτό ι μφλο, αλατίηουμε και 
ςερβίρουμε ςτα πιάτα 

 ςτολίηουμε με ελαιόλαδο, πιπζρι και ωμό 
ψιλοκομμζνο κρεμμφδι 

 

ΚΟΣΟΟΤΠΑ 
 

 1 κότα ολόκλθρθ 
 αλάτι 
 1,5 κουταλιά ρφηι 

για κάκε πιάτο 
 2 αυγά για το 

αυγολζμονο 
 1 λεμόνι 
 πιπζρι 

 αφοφ κακαρίςουμε τθν κότα και τθν περάςουμε εςωτερικά με 
λεμόνι, τθν βράηουμε με πολφ νερό, αρχικά ςε δυνατι φωτιά και 
ςτθ ςυνζχεια ςε μζτρια 

 αφαιροφμε τον αφρό που ςχθματίηεται κι αν επικυμοφμε 
προςκζτουμε ζνα κλωναράκι ςζλινο 

 όταν θ κότα ζχει ςχεδόν βράςει, προςκζτουμε το αλάτι 
 όταν θ κότα είναι ζτοιμθ, τθν αφαιροφμε από το ηουμί 
 ςουρϊνουμε και μετράμε τον ηωμό 
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 βοφτυρο  πλζνουμε το ρφηι και το προςκζτουμε ςτον ηωμό 
 βράηουμε ςε μζτρια φωτιά  
 όταν το ρφηι είναι ζτοιμο, κατεβάηουμε από τθν φωτιά κι 

ετοιμάηουμε το αυγολζμονο 
 ρίχνουμε ςτο αυγολζμονο ςιγά ςιγά μζροσ από τον ηωμό και 

ανακατεφουμε για να αποκτιςει τθν ίδια κερμοκραςία με τθν 
ςοφπα και να μθν κόψει όταν το προςκζςουμε ςε αυτιν 

 προςκζτουμε το αυγολζμονο ανακατεφοντασ ςτθν υπόλοιπθ 
ςοφπα 

 θ κότα ςοταριςμζνθ με βοφτυρο και ψθμζνθ ςτο γκριλ, μπορεί να 
ςερβιριςτεί ξεχωριςτά με λίγο πιπεράκι και πατάτεσ τθγανιτζσ 

 ςε μζτρια φωτιά δίνουμε μια βράςθ ςτθν ςοφπα 
 ςερβίρουμε ςε βακιά πιάτα γαρνίροντασ με λίγο μαφρο πιπζρι  

 

 

ΜΑΡΜΑΡΙΣΕ 

 

 
 

  
Οι γιαγιάδεσ τισ ζψθναν πάνω ςε πζτρα μζςα ςτθν 

φου-φου τθν παραμονι των Φϊτων για να τισ 

πάρουν τα καλικαντηαράκια και να μθν μπουν ςτο 

 ανακατεφουμε το αλεφρι, το μπζικιν, το 
νερό για να ςχθματιςτεί μια μάλλον 
υδαρισ (αραιι) ηφμθ 

 ψινουμε τισ μαρμαρίτεσ πάνω ςε πζτρα 
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υπόλοιπο ςπίτι 

 αλεφρι ςταρζνιο 
 μπζικιν πάουντερ 
 νερό 
 μοφςτο (πετιμζηι) ι ηάχαρθ για το 

παςπάλιςμα 

που ζχει ηεςτακεί από αναμμζνα 
κάρβουνα ι ςε αντικολλθτικό τθγάνι  

 όταν τισ ςερβίρουμε, τισ περιχφνουμε με 
μοφςτο ι μζλι ι παςπαλίηουμε με 
ηάχαρθ 

 

 

ΚΟΛΟΚΤΘΟΠΙΣΑ 

 

 2 κιλά κολοκφκι κόκκινο, 
ακακάριςτο 

 0,5 ποτιρι ςταφίδεσ 
 1 κουταλιά περίπου κανζλα 
 1 κουταλιά ελαιόλαδο για 

κάκε τςουρεκάκι και για το 
άλειμμα των ταψιϊν 

 4 κουταλιζσ ηάχαρθ 
 ΦΥΛΛΟ 
 1 κιλό αλεφρι μιςό 

ςταρζνιο, μιςό άςπρο 
 νερό όςο χρειαςτεί 
 κορν φλάουρ για το 

άνοιγμα των φφλλων 
 

 αφοφ το κακαρίςουμε, τρίβουμε το κολοκφκι και το 
τοποκετοφμε ςε τρυπθτό, ςτο ψυγείο, όλο το βράδυ να 
ςτραγγίςει 

 τθν επόμενθ μζρα ανακατεφουμε το κολοκφκι με τθν 
κανζλα, τισ ςταφίδεσ και τθ ηάχαρθ 

 για το φφλλο ανακατεφουμε όλα τα υλικά του φφλλου, τα 
ηυμϊνουμε πολφ καλά και τα χωρίηουμε ςε μπαλίτςεσ, 1 
για κάκε φφλλο 

 ςκεπάηουμε τα φφλλα με μεμβράνθ και τα ανοίγουμε ζνα-
ζνα με τθ βοικεια του κορν φλάουρ 

 τοποκετοφμε γζμιςθ ςτθν άκρθ του φφλλου, τυλίγουμε 
ζνα μακρφ μπαςτοφνι, κόβουμε το φφλλο ςε επικυμθτό 
ςθμείο, ςτριφογυρίηουμε ελαφρά και μετά τυλίγουμε 
ςαλιγκάρι μονό ι διπλό 

 τοποκετοφμε τα τςουρεκάκια ςε καλά λαδωμζνο και 
προκερμαςμζνο ταψί και τα περιχφνουμε με λίγο λάδι το 
κακζνα 

 ψινουμε ςε 180-200 βακμοφσ για 20-30 λεπτά και ςτο 
ξεφοφρνιςμα πετάμε το επιπλζον λάδι 

 αν αντί για νερό ςτο ηφμωμα χρθςιμοποιιςουμε ςόδα, το 
φφλλο ανοίγει ευκολότερα και γίνεται πιο τραγανό 

 

ΣΤΡΟΠΙΣΑ 
 

 1,5 κιλό τυρί καλακάκι φρζςκο 
 6 αυγά 
 2 κουταλιζσ μάλακρο ι άνθκο 
 1 κουταλάκι πιπζρι 
 υλικά για το φφλλο όπωσ ςτθν 

κολοκυκόπιτα για 8 μπαλάκια 
ηφμθσ και 0,5 ποτιρι ελαιόλαδο 

 για τθ γζμιςθ ανακατεφουμε το τυρί τριμμζνο, τα 
αυγά χτυπθμζνα, το μάλακρο και λίγο πιπζρι (αν 
επικυμοφμε, προςκζτουμε ψιλοκομμζνα πράςινα 
κρεμυδόφυλλα) 

 φτιάχνουμε τα 8 μπαλάκια ηφμθσ και τα αφινουμε 
ςκεπαςμζνα για 15 λεπτά 

 ανοίγουμε 4 φφλλα, λαδϊνουμε το ταψί, τοποκετοφμε 
τα τρία φφλλα λαδωμζνα και το τζταρτο αλάδωτο 
πάνω ςτο τρίτο 

 τοποκετοφμε ςτο τζταρτο φφλλο τθ γζμιςθ κι από 
πάνω τα τζςςερα υπόλοιπα φφλλα λαδωμζνα 
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 ραντίηουμε τθν πίτα μασ με νερό 
 ψινουμε για περίπου 40 λεπτά ςτουσ 200 βακμοφσ 

ςτθν αρχι και ςτουσ 180 βακμοφσ ςτθ ςυνζχεια 
 

 

 

 

 
 

 

ΦΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΕΛΙΝΟ 

 

 1 κιλό κρζασ χοιρινό, 
μοςχάρι ι αρνί 

 100 γραμμάρια 
ελαιόλαδο 

 2 μζτρια ξερά κρεμμφδια 
τριμμζνα 

 1,5 κιλό ςζλινο ι 
ςελινόριηεσ ι και τα δφο 

 αλατοπίπερο 
ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ 

 2 αυγά  
 1 λεμόνι  

 πλζνουμε το κρζασ, το ςτραγγίηουμε και το κόβουμε ςε 
μερίδεσ 

 βάηουμε το λάδι ςτθν κατςαρόλα, τςιγαρίηουμε ελαφρά το 
κρζασ, το βγάηουμε από τθν κατςαρόλα και το αφινουμε να 
περιμζνει 

 ξανκαίνουμε το κρεμμφδι και προςκζτουμε πάλι το κρζασ 
 προςκζτουμε 1,5 ποτιρι ηεςτό νερό και αφινουμε το κρζασ 

να ςιγοβράςει 
 κακαρίηουμε και πλζνουμε το ςζλινο και τισ ςελινόριηεσ  
 κόβουμε το ςζλινο και τισ ςελινόριηεσ ςε μεγάλα κομμάτια 
 όταν το κρζασ ζχει ςχεδόν βράςει προςκζτουμε το ςζλινο 

και αλατοπίπερο ενϊ λίγο νωρίτερα προςκζςαμε τισ 
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ςελινόριηεσ 
 ςυνεχίηουμε το βράςιμο μζχρι να ολοκλθρωκεί και 

κατεβάηουμε το φαγθτό από τθ φωτιά 
 ετοιμάηουμε το αυγολζμονο και προςκζτουμε με μία 

κουτάλα ςιγά ςιγά ηωμό από το φαγθτό μασ ανακατεφοντασ 
για να αποκτιςει τθν ίδια κερμοκραςία και να μθν κόψει 

 το προςκζτουμε ςτο φαγθτό μασ και κουνάμε τθν 
κατςαρόλα μασ να πάει παντοφ 

 

 

 

ΦΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΚΤΔΨΝΙΑ 
 

 1 κιλό χοιρινό κρζασ χωρίσ 
κόκκαλα και λίποσ, κομμζνο ςε 
μερίδεσ ι ςε κφβουσ 6x6 

 0,5 ποτιρι βοφτυρο 
 1 ποτθράκι κραςί λευκό 
 μία κουταλιά ςάλτςα λιωμζνθ ςε 

λίγο ηεςτό νερό 
 1 φφλλο δάφνθσ 
 αλατοπίπερο 
 0,5 κουταλάκι ηάχαρθ 
 2 ποτιρια ηεςτό νερό 
 1 κιλό κυδϊνια 

 βάηουμε το βοφτυρο ι το λάδι ςτθ φωτιά, 
τςιγαρίηουμε το κρζασ και το ςβινουμε με το κραςί 

 προςκζτουμε τθ ςάλτςα, τθ δάφνθ, το νερό, τθ 
ηάχαρθ και το αλατοπίπερο 

 το αφινουμε να βράςει για 2 ϊρεσ περίπου ςε 
χαμθλι φωτιά μζχρι το κρζασ να μείνει με μια 
πθχτι ςάλτςα 

 ζχουμε κακαρίςει και κόψει τα κυδϊνια ςε 
μεγαλοφτςικεσ φζτεσ και τα ζχουμε τοποκετιςει ςε 
νερό όπου προςκζςαμε λεμόνι, για να μθ 
μαυρίςουν 

 όταν το κρζασ ζχει βράςει, ςτραγγίηουμε και 
ςκουπίηουμε τα κυδϊνια να μθν ζχουν νερά και τα 
προςκζτουμε ςτο κρζασ 

 τα βράηουμε για 30 λεπτά ςκεπαςμζνα 
 το φαγθτό γίνεται πιο ελαφρφ αν δεν προςκζςουμε 

ςάλτςα και χρθςιμοποιιςουμε μοςχάρι ι 
κοτόπουλο 
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ΥΑΟΛΑΔΑ 

 

 500 γραμμάρια φαςόλια ξερά 
 2 μζτρια κρεμμφδια ξερά 

ψιλοκομμζνα 
 1 ποτιρι ελαιόλαδο 
 1,5 ποτιρι ντομάτα τριμμζνθ και 

μια κουταλιά ςάλτςα 
 αλατοπίπερο 
 3 μζτρια καρότα κομμζνα ροδζλεσ 
 3 κλωνάρια ςζλινο ψιλοκομμζνα 
 1 λίτρο ηεςτό νερό 

 πλζνουμε τα φαςόλια πολφ καλά, τα βράηουμε για 
5 λεπτά, τα ςτραγγίηουμε και πετάμε το νερό 

 βάηουμε τα φαςόλια ςτθν κατςαρόλα  
 προςκζτουμε τα λαχανικά, τθν ντομάτα, τθ ςάλτςα, 

το αλατοπίπερο και το ηεςτό νερό 
 αφινουμε τθ φαςολάδα να ςιγοβράςει μζχρι να 

χυλϊςει 
 αν, όταν βράςει θ φαςολάδα, τθ φουρνίςουμε για 

20 λεπτά κα γίνει πιο νόςτιμθ 
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ΡΟΣΟ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
 

 1200 γραμμάρια μοςχάρι 
 1 ποτιρι ελαιόλαδο, όχι καλά 
 γεμάτο ι ανάλογο βοφτυρο 
 2 κρεμμφδια ξερά, χαραγμζνα 

ςταυρό 
 5 ςκελίδεσ ςκόρδο 
 1 ποτιρι κραςί, λευκό 
 1 ποτιρι ντομάτα τριμμζνθ 
 1 κουταλιά ντοματοπελτζ 
 2 φφλλα δάφνθσ 
 5 κόκκουσ μπαχάρι 
 αλατοπίπερο, το πιπζρι ςε κόκκουσ 
 2 ποτιρια ηεςτό νερό 

 πλζνουμε και ςτραγγίηουμε  το κρζασ πολφ καλά 
 βάηουμε αλατοπίπερο 
 κάνουμε τςζπεσ ςτο κρζασ και βάηουμε ςκόρδο 
 τςιγαρίηουμε με το λάδι το κρζασ και το κρεμμφδι 

πολφ καλά από όλεσ τισ πλευρζσ 
 το ςβινουμε με το κραςί και προςκζτουμε τθν 

ντομάτα, τθ ςάλτςα και τα υπόλοιπα υλικά 
 αφινουμε το φαγθτό να ςιγοβράςει ςε χαμθλι 

φωτιά, να μείνει μια πθχτι ςάλτςα 
 το ςερβίρουμε με μακαρόνεσ ςπιτικζσ ι 

μακαρόνια εμπορίου χονδρά 
 όταν το φαγθτό είναι ζτοιμο, αφαιροφμε τα 

ςκόρδα 

 

 
 

 

ΒΑΙΛΟΠΙΣΑ  
 

 160 γραμμάρια φρζςκο 
βοφτυρο 

 640 γραμμάρια αλεφρι 
 3 κουταλάκια μπζικιν 
 480 γραμμάρια ηάχαρθ 
 6 αυγά 
 1 ποτιρι χυμό πορτοκαλιοφ 

 χτυπάμε το βοφτυρο με τθ ηάχαρθ μζχρι να 
ομογενοποιθκοφν 

 προςκζτουμε τουσ κρόκουσ και τα αςπράδια μαρζγκα 
κακϊσ και τα υπόλοιπα υλικά 

 τθν τοποκετοφμε ςε κατάλλθλο ταψάκι και τθν 
ψινουμε ςτουσ 180 βακμοφσ  

 όταν ψθκεί και κρυϊςει, παςπαλίηουμε με ηάχαρθ άχνθ 
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 ξφςμα και χυμό από 1 λεμόνι 
 1 κουταλάκι ςόδα μζςα ςτον 

χυμό λεμονιοφ 
 1 κουταλάκι μοςχοκάρυδο 
 0,5 κουταλάκι κανζλα 

 

 
 

’ ΚΟΠΑΓΙΔΕ (ΤΚΑ ΞΕΡΑ Ή ΛΙΑΣΑ) 

 

 
 

 ςφκα μαφρα, 
ϊριμα 

 διαλζγουμε ςφκα μαφρα ϊριμα, αλλά όχι ανοιγμζνα  
 τα κόβουμε ςτο μζςον οριηόντια αλλά όχι τελείωσ ϊςτε όταν τα 
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 φφλλα 
δάφνθσ 

ανοίξουμε να ςχθματιςτεί ζνα 8 (ζνασ άλλοσ τρόποσ, αν τα ςφκα είναι 
πολφ μεγάλα και λίγο ανοιγμζνα, είναι να τα κόψουμε ςτα 4-ςταυρό, 
αρχίηοντασ από πάνω, εκεί που ςυνικωσ ανοίγει το ςφκο) 

 απλϊνουμε τα ςφκα (ςε ψάκα ι καλάμια ι λαδόκολλα) ςε μζροσ που τα 
ςπόρια τουσ να τα βλζπει ο ιλιοσ και τα ςκεπάηουμε με τοφλι 

 4-5 μζρεσ μετά τα διπλϊνουμε δυο δυο ςε καλάκι ι τρυπθτό 
 όπωσ είναι ςτο καλάκι τα βουτάμε ςτθ κάλαςςα αρκετζσ φορζσ να 

πλυκοφν 
 τα απλϊνουμε πάνω ςε βράχια να φφγουν τα πολλά νερά και τα 

ξαναςτοιβάηουμε ςτο καλάκι 
 ςτο ςπίτι ςε ταψιά τα ψινουμε ςε προκερμαςμζνο φοφρνο ςτουσ 170 

βακμοφσ για 15 λεπτά 
 τα αφινουμε να κρυϊςουν 
 τα αποκθκεφουμε ςε ντενεκεδζνιο κουτί τοποκετϊντασ δαφνόφυλλα 

ανάμεςα ςτα ςφκα 
 αν τα ςφκα είναι άςπρα τα ξεραίνουμε ολόκλθρα 

 

 

 
 

ΦΟΡΣΟΠΙΣΑ ΜΕ ΦΟΡΣΑ ΣΟΤ ΒΟΤΝΟΤ (ΣΡΨΣΗ) 
 

 2 κιλά χόρτα του 
βουνοφ 

 άνθκο ψιλοκομμζνο 

ΦΥΛΛΟ 
 ανακατεφουμε όλα τα υλικά μαηί και τα ηυμϊνουμε πολφ καλά 
 χωρίηουμε τθ ηφμθ ςε 8 μπαλίτςεσ και τθν αφινουμε να 



43 

 

 μάλακρο ψιλοκομμζνο 
 2 μάτςα κρεμμυδάκια 

φρζςκα, ψιλοκομμζνα 
 0,5 κιλό τυρί καλακάκι, 

τριμμζνο 
 6 αυγά 
 1 κουταλάκι  πιπζρι 
 1,5 ποτιρι ελαιόλαδο 

ΦΥΛΛΟ 
 0,5 κιλό αλεφρι 
 0,5 ποτθράκι 

ελαιόλαδο 
 αλάτι 
 νερό χλιαρό, όςο 

χρειαςτεί ι ςόδα 
(υγρι) 

 κορν φλάουρ για το 
άνοιγμα των φφλλων 

ςτακεί  για ζνα εικοςάλεπτο 
 από το βράδυ κακαρίηουμε και πλζνουμε τα χόρτα πολφ καλά 
 ξεχωρίηουμε τισ καυκαλικρεσ και τισ αφινουμε να περιμζνουν 
 ηεματίηουμε τα υπόλοιπα χόρτα να πάρουνε  1-2 βράςεισ 
 τοποκετοφμε τα χόρτα ςτο τρυπθτό να ςτραγγίξουν, μετά τα 

κόβουμε και ςκεπαςμζνα τα βάηουμε ςτο ψυγείο να 
ςτραγγίξουν καλά 

 το πρωί ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια και τα μαραίνουμε ςε 
λίγο από το λάδι 

 προςκζτουμε τα κρεμμυδάκια, τισ καυκαλικρεσ,  τον άνθκο. 
το μάλακρο ψιλοκομμζνα κακϊσ και τθ φζτα τριμμζνθ ςτα 
χόρτα μασ 

 χτυπάμε τα αυγά με το πιπζρι και τα προςκζτουμε ςτθν 
γζμιςθ 

 ανακατεφουμε πολφ καλά 
 ανοίγουμε τα φφλλα 
 λαδϊνουμε το ταψί  
 τοποκετοφμε 4 φφλλα λαδωμζνα από κάτω, ςτθ μζςθ τθν 

γζμιςθ και 4 φφλλα λαδωμζνα από πάνω 
 ρίχνουμε το υπόλοιπο λάδι, τθ χαράςςουμε, τθ ραντίηουμε με 

νερό και  ψινουμε ςτουσ 200 βακμοφσ για 45 λεπτά ι 
περιςςότερο μζχρι θ πίτα να κουνιζται ςτο ταψί 

 μόλισ ψθκεί βγάηουμε το περίςςιο λάδι, τθν αφινουμε να 
κρυϊςει λίγο και ςερβίρουμε 
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Σε μια γωνιά του πελάγουσ ταξιδεφει, 

αιώνεσ τώρα, το νθςί που κάποτε 

φιλοξζνθςε τον άτυχο Φιλοκτιτθ. Γεφςεισ 

και αρώματα απαντοφν μαγικά ςε 

καλοηυμωμζνεσ μνιμεσ και ολόξανκεσ 

υφζσ. Οι αρχαίοι ςπόροι και τα ανκιςμζνα 

χρώματα τθσ γιαγιάσ κρυφομιλοφν με τισ 

εποχζσ και μασ καλοφν ςε μελιςςότοπουσ 

και χαμογελαςτζσ αμυγδαλιζσ, ςε 

αμπελώνεσ και χερόμυλουσ 

προςτατευμζνουσ ςε κεχριμπαρζνιο 

μοςχοβόλθμα. Το κυμάρι και οι βράχοι ςε 

τοφτο τον τόπο κα ςυντροφεφουν και μασ 

και ςτο μζλλον, ποιοσ ξζρει, κάποιοσ 

άλλοσ ταξιδευτισ κα ακοφςει και τα δικά 

μασ ςιωπθλά ίχνθ. 


