
Ανθολογία Ελληνικών Γεύσεων

Θαλασσινά
Το ψάρι αλλά και γενικότερα τα θαλασσινά υπήρξαν για τους Έλληνες ένα πολύ σημα-
ντικό στοιχείο διατροφής.  Εδώ και αιώνες  υπήρξαν βασικό στοιχείο της διατροφής τους.  
Σ’ αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι ο ελλαδικός χώρος βρέχεται από 3 πελάγη, αλλά και το 
γεγονός ότι τα θαλασσινά ταξίδια αποτέλεσαν τον βασικό τρόπο μετακίνησης, επικοινω-
νίας και εμπορικών συναλλαγών με άλλους πολιτισμούς γύρω απ’ τη Μεσόγειο, κάτι που 
επέτρεψε στους Έλληνες να αναπτύξουν  ποικίλες μεθόδους αλιείας. 

Χταπόδι με αγκινάρες
 Υλικά
1 κιλό χταπόδι , 10 αγκινάρες, 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια 1 ξερό κρεμμύδι ψιλο-
κομμένο, ½ ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο, χυμό από ένα λεμόνι ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο, 
αλάτι, πιπέρι, 1 κουταλιά κοφτή αλεύρι

 Εκτέλεση
Πλένουμε και κόβουμε το χταπόδι σε κομμάτια. Το βάζουμε σε μια κατσαρόλα χωρίς 
νερό, σε χαμηλή θερμοκρασία να βγάλει τα υγρά του και να σιγοβράσει μέχρι σχεδόν 
να μαλακώσει. Κατόπιν προσθέτουμε το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια και τα σοτάρου-
με ελαφρά. Στο μεταξύ έχουμε καθαρίσει τις αγκινάρες από τα κοτσάνια και τα φύλλα 
και κόβουμε την καθεμία σε δύο κομμάτια· τις προσθέτουμε στην κατσαρόλα να σο-
ταριστούν για 2-3 λεπτά και σβήνουμε το φαγητό με ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Στη 
συνέχεια ρίχνουμε τον άνηθο, το αλατοπίπερο και σιγοβράζουμε το φαγητό μέχρι να 
μαλακώσουν οι αγκινάρες. Μόλις είναι έτοιμο το φαγητό, παίρνουμε λίγο ζουμί και 
διαλύουμε το αλεύρι, προσθέτουμε το χυμό του λεμονιού και τα ρίχνουμε στην κα-
τσαρόλα. Αφήνουμε το φαγητό στη φωτιά για 1-2 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα και 
σερβίρουμε.

Οι Νηρηίδες κατά την ελληνική μυθολογία ήταν νύμφες, 
κόρες του Νηρέα και της Ωκεανίδας Δωρίδας. Ως εγγονές του Ωκεανού, 

έδιναν ανθρώπινη μορφή σε καταστάσεις και χαρακτηριστικά της θάλασσας.  Είχαν 
τη δύναμη να αγριεύουν τη θάλασσα αλλά και να την γαληνεύουν όποτε ήθελαν. Οι 

Νηρηίδες δεν επέτρεπαν στις θνητές να τις συναγωνίζονται στην ομορφιά και τη γοητεία. 
Οι παραδόσεις τις θέλουν να περνούν το χρόνο τους χορεύοντας και κολυμπώντας παρέα 

με δελφίνια. Άλλοτε πάλι, τις παρουσιάζουν ανακαθισμένες σε θρόνους ή βράχους να 
τραγουδούν, να υφαίνουν ή να περιποιούνται τα μακριά μαλλιά τους.


