
ΚΟΥΝΕΛΙ ΤΥΡΑΥΓΟΥΛΟ  

Αυτή η δύναμη της εικόνας !!! «Τι καλύτερο από το να 
απολαμβάνεις την υπέροχη θέα στην Καλντέρα με ένα ποτήρι 
σαντορινιό κρασί», έλεγε το κείμενο δίπλα στη φωτογραφία και 
το δικό μου μυαλό πήγε λίγο παραπέρα. Πως θα ήταν, άραγε, 
να βουτούσα μέσα σε αυτό το ποτήρι…

 

Χάρις σε αυτό το ποτήρι, αλλά, κυρίως, χάρις στο ηλιοβασίλεμα πίσω και μέσα του, οι
πρώτες διακοπές του φετινού καλοκαιριού μας ήταν ένα τριήμερο στη Σαντορίνη.

 

Νησί  ξεχωριστής ομορφιάς. Νησί μοναδικής γοητείας. Δημιούργημα ενεργού μέχρι 
σήμερα ηφαιστείου, ξυπνά ακραία συναισθήματα στον επισκέπτη της. Νοιώθει ότι 
γίνεται τμήμα της γέννησης του κόσμου, μιας εξέλιξης εκατομμυρίων ετών που ακόμα
συνεχίζεται. Η Σαντορίνη είναι τόπος “νέος”, μόλις ογδόντα χιλιάδων χρόνων, λένε 
αυτοί που ξέρουν να μετρούν ηλικίες. Εγώ αποφεύγω να το κάνω, ιδιαίτερα όταν το 
αντικείμενο του ενδιαφέροντός μου είναι γένους θηλυκού : Στρογγύλη, Καλλίστη, 
Θήρα, Σαντορίνη, ονόματα με ιστορία αιώνων.

Κατοικημένη από Κάρες, στη συνέχεια από Κρήτες και τέλος από τους
Φοίνικες, αρχικά παίρνει το όνομα Στρογγύλη, από το κυκλικό σχήμα της. Ο 
Τρίτωνας, γιός Θεών, του Ποσειδώνα και της Αφροδίτης (αλλά και άγαλμα του 
Bernini, σε κεντρική πλατεία της Ρώμης) δημιούργησε, ο μύθος το λέει, ένα νησί 
υψίστης ομορφιάς που, για τον λόγο αυτό, ονομάσθηκε Καλλίστη. Κατοικημένο ήδη 
από πριν από το 2.000 π.χ., το νησί καταστρέφεται στα μισά του 15ου αιώνα προ 
Χριστού (άλλοι τοποθετούν την καταστροφή πολύ νωρίτερα, τέλη του 17ου, αρχές 
του 18ου αιώνα π.Χ.). Όποτε και εάν συνέβη, η καταστροφή (καταποντισμός) της 
Καλλίστης δημιούργησε ένα τεράστιο παλιρροιακό κύμα που συμπαρασύρει στη 
καταστροφή και τον Μινωικό πολιτισμό στη μακρινή (;) Κρήτη. Αιώνες μετά, τον 9ο 
π.χ. αιώνα, Δωριείς άποικοι φθάνουν στο νησί υπό τις διαταγές του Θήρα, ήρωα της 



Θήβας και ….. κατοίκου Σπάρτης και το αποικούν.  Δίνει και 
αυτός το όνομά του και ευτυχεί να το δει να διατηρείται για σχεδόν είκοσι αιώνες. 
Έως το 1.100 μ.Χ., περίπου. Ιταλοί ναυτικοί, προσκυνητές και σταυροφόροι οι … 
δράστες αυτή τη φορά. Αναζητώντας πυκνά σημεία ανεφοδιασμού αλλά και απανεμιά 
και προστασία στις “στενές θάλασσες του Αιγαίου” απ’ όπου περνούν καθ’ οδόν προς 
τους Αγίους Τόπους, συχνά πιάνουν σκάλα στη Θηρασία, το νησάκι απέναντι από τη 
Θήρα, μπροστά στο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης,  και έτσι ονομάζουν το νησί Santa 
Irene. Έτσι, από την Αγία Ειρήνη, εξόριστη το 304 μ.Χ. από τη Θεσσαλονίκη στο 
νησί, αυτό με τα χρόνια υιοθετεί το όνομα Santorini, το οποίο διατηρεί μέχρι και 
σήμερα.

Με όποιο όνομα και αν ήταν γνωστή, η θηραϊκή γη, στεγνή και άνυδρη, γεννάει 
υπέροχα προϊόντα, γεμάτα αρώματα και νοστιμιά. Και αυτά τα προϊόντα η τοπική 
κουζίνα τα αναγάγει σε γαστρονομικά ……θαύματα.

Αν δεν πάτε αποκλειστικά για ξεφάντωμα μέχρι πρωίας (τομέας όπου διαπρέπει η 
σύγχρονη Σαντορίνη), αφήστε τα βήματά σας να σας οδηγήσουν, εκστασιασμένους 
από το ανυπέρβλητο ηλιοβασίλεμά της, σε γραφικά ταβερνάκια και δοκιμάστε τα 
γευστικότατα ντοματάκια της, την εξαίσια φάβα της, καραβόλια (σαλιγκάρια) με ρύζι, 
κάπαρη μαγειρεμένη αλλά και σε άλμη, ορτύκια και τυρί “χλωρό”, μπακαλιάρο με … 
κόκκινη σκορδαλιά, ντοματοκεφτέδες και λευκές τηγανητές μελιτζάνες, αλλά και 
αγριοκούνελο, φτιαγμένο με μία περίεργη όσο και νόστιμη συνταγή.

 

Επιστρέφοντας σήμερα το απόγευμα από το γραφείο, πρόλαβα 
και άκουσα το τελευταίο κομμάτι αυτής ακριβώς της συνταγής, σε ραδιοφωνική 
εκπομπή του ΣΚΑΙ 100,3 με τη Μυρσίνη Λαμπράκη. Έψαξα, τη βρήκα και σας τη 
μεταφέρω. Αν την έχετε φάει στον τόπο της, η ανάμνηση της ξεχωριστής της γεύσης 
θα οδηγήσει τις κινήσεις σας. Εάν όχι, οι οδηγίες είναι αρκούντως αναλυτικές και η 
εκτέλεσή της χωρίς κρυφά μυστικά, οπότε … ξεκινήστε.

 

Κουνέλι τυραύγουλο τυπική παραδοσιακή συνταγή της Σαντορίνης



Υλικά:

 1 κουνέλι κομμένο σε κομμάτια
 λίγο λάδι (ή βούτυρο οι μερακλήδες) για το τσιγάρισμα του κουνελιού
 λίγο αλεύρι για το αλεύρωμα του κουνελιού
 2 ποτήρια λευκό κρασί
 3 ποτήρια νερό
 αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι
 4 κουταλιές τριμμένο κεφαλοτύρι
 2 αυγά

Εκτέλεση:

1. Σε ευρύχωρη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι (ή το βούτυρο).
2. Αλευρώνουμε καλά τα κομμάτια του κουνελιού και τα τσιγαρίζουμε να 

ροδίσουν από όλες τις πλευρές.
3. Σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και το μπαχάρι, ανάλογα

με τις προτιμήσεις μας. Προσθέτουμε και το νερό.
4. Αφήνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία το κουνέλι να ψηθεί και να μείνει με 

τουλάχιστον 2 ποτήρια ζωμό (θα τον χρειασθούμε στη συνέχεια για να 
φτιάξουμε τη σάλτσα).

5. Δοκιμάζουμε την πορεία του του ψησίματος και, όταν είναι έτοιμο, βγάζουμε 
από την κατσαρόλα τα κομμάτια του κουνελιού.

6. Δένουμε τώρα την –κάτι σαν αυγολέμονο αλλά χωρίς λεμόνι– σάλτσα μας :
7. Σε ευρύχωρο σκεύος κτυπούμε καλά τους κρόκους των αυγών.
8. Προσθέτουμε λίγο-λίγο το τριμμένο τυρί, συνεχίζοντας να κτυπούμε το 

μείγμα.
9. Κουταλιά-κουταλιά του προσθέτουμε τον ζωμό της κατσαρόλας, κτυπώντας 

πάντα καλά να δέσει η σάλτσα.
10. Ξανατοποθετούμε τα κομμάτια του κουνελιού στη κατσαρόλα και τα 

περιχύνουμε με τη σάλτσα μας.
11. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό. Μια γεύση ξεχωριστή που θα σας προσφέρει 

άλλο ένα λόγο να πάτε / επιστρέψετε στο νησί.

Να το κάνετε. Πού ξέρετε; Αύριο μπορεί να είναι διαφορετική, ενεργό ηφαίστειο είναι
αυτό. Η Νέα Καμένη δημιουργήθηκε μόλις πριν από 50 χρόνια.

 

Και δεν είναι το μόνο ηφαίστειο στη περιοχή. Μόλις 8 
χιλιόμετρα, στα βορειοανατολικά του, βρίσκεται ένα υποθαλάσσιο, ενεργό και αυτό, 
ηφαίστειο, το Κολούμπος ή Κολούμπο, παραφθορά της ιταλικής λέξης κολόμπα 



(=περιστέρι). Σε αντίθεση με την Παλιά και τη Νέα Καμένη που είναι κατάμαυρες, το 
κολούμπος είναι ένας κάτασπρος, σαν ….. λευκή περιστερά, ύφαλος σήμερα. Και ας 
αφάνισε πάνω από 50 ανθρώπους και πολλά ζώα και καλλιέργειες στον "Καιρό του 
Μεγάλου Κακού", την έκρηξή του το 1650.

Στο ίδιο Ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου, που ξεκινά από τα Δωδεκάνησα και 
φθάνει μέχρι τον Αργοσαρωνικό ανήκουν επίσης τα ηφαίστεια της Νισύρου, της 
Μήλου
και των Μεθάνων, όλα ενεργά, όλα να κρύβουν ένα “θηρίο” μέσα τους. Σαν αυτό που,
πέρα από την ιστορική πραγματικότητα, συνδέει το όνομα της Σαντορίνης/Θήρας με 
το μοναδικό γεωλογικό χαρακτηριστικό της. Η ρίζα του ονόματος θηρ-, ρίζα από την 
οποία προέρχονται κι οι λέξεις θηρ-εύω, θηρ-ίον (=άγριο ζώο), πάν-θηρ.

Έτσι, αποτέλεσμα της σοφίας αυτού του λαού που ερευνά, παρατηρεί, μελετά τα 
πάντα, αποτέλεσμα σκέψης και παρατήρησης αιώνων, αποτέλεσμα αστείρευτης 
φαντασίας που θεοποίησε από …… λουλούδια μέχρι ιδέες, ήταν η σύνδεση του 
ονόματος του νησιού με το θηρίο που κατοικεί μέσα του.

Κι’ αν το θεριό δεν το φοβάμαι (η ζωή μου είναι ένα μικρο-κλάσμα της 
περιοδικότητας με την οποία βρυχάται), φοβάμαι, αντίθετα, την ιστορία που 
επαναλαμβάνεται. Έτσι, όπως στα χρόνια των μηδικών πολέμων το νησί προσέφερε 
“γη και ύδωρ” στους Πέρσες εισβολείς, έτσι και σήμερα, διαθέτει απερίσκεπτα, χωρίς 
μέτρο και προγραμματισμό, χωρίς σεβασμό στην μέχρι και πριν πενήντα χρόνια 
ιστορία του, την μοναδική ομορφιά του στις χιλιάδες, τα εκατομμύρια των 
ετερόκλητων ξένων τουριστών που έρχονται να ξεκλέψουν λίγες στιγμές από το 
όνειρο και να αφήσουν πίσω τους –για τις επόμενες χιλιάδες, τα εκατομμύρια που θα 
ακολουθήσουν– βιομηχανοποιημένη εξυπηρέτηση, τυποποιημένα παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, υπερβολικά υψηλό κόστος διαβίωσης, δυτικοευρωπαικούς τρόπους 
διασκέδασης, ρύπανση.

 

Κάποιος μου είπε ότι αυτό... λέγεται πρόοδος. Κάποιος άλλος ότι έχω αρχίσει να 
γίνομαι παράξενος. Κάποιος τρίτος ότι λέω (γράφω) πολλά.

Τι κι’ αν έγραψα πολλά, για τη Σαντορίνη ότι και να γραφτεί είναι λίγο. Είναι πάρα 
πολλά (εικόνες, μυρωδιές, η απεραντοσύνη του γαλάζιου, η αρμονία του με την τραχιά
γη, η αίσθηση –και αντίληψη– ότι σε αυτή τη γη αναπτύχθηκε ένας ξεχωριστός 
πολιτισμός) εκείνα που δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Και μόνον αυτή η 
αδυναμία έκφρασης, είναι μία μοναδική εμπειρία.
“Θαλασσοξυπνημένη, αγέρωχη” βρίσκει το δικό του, ιδιαίτερο τρόπο, να την 
περιγράψει ο Ελύτης, “Κόρη κορυφαίου θυμού, γυμνή αναδυομένη” από την 
αρχέγονη θάλασσα του Αιγαίου, όχι όμως τυχαία, όχι χωρίς λόγο, αλλά :

 

“Για να βαδίσει εκεί με αετούς και λάβαρα
Ένα πρωί γεμάτο ιριδισμούς,
Η φυλή που ζωντανεύει τα όνειρα



Η φυλή που τραγουδάει στην αγκαλιά του ήλιου”

Και ο έτερος των Όσκαρ ποιητής μας, ο Γιώργος Σεφέρης, γράφει στη “Σαντορίνη” 
του : 
“Γράψε αν μπορείς στο τελευταίο σου όστρακο
τη μέρα τ' όνομα τον τόπο 
και ρίξε το στη θάλασσα για να βουλιάξει”.
για να τελειώσει με το αδιαμφισβήτητο :
“βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες”

“Πάντα η ίδια παλιά ιστορία –
ο Πατέρας Χρόνος και η Μητέρα Γη,
ένας γάμος πάνω στους βράχους”
διαπιστώνει ένας σχεδόν έλληνας ποιητής, ο αμερικανός "ποιητής του έρωτα και της 
απώλειας" James Ingram Merrill (1926 - 1995)
Και εγώ, φεύγοντας, θυμάμαι τον νεότερό τους Κώστα Χατζή και …“παίρνω ένα 
κοχύλι απ’ το Αιγαίο, να ’χω στο ταξίδι συντροφιά. Κι’ από το φιλί το τελευταίο, κρατάω
στα χείλη τη δροσιά”.

 

Καλό χειμώνα σε όλες / -ους

Υ.Γ.    Διαβάστε κι’ αυτό από το Βήμα και ας είναι του 2000 :

http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=12952&m=T02&aa=1

