
Δερ σι ςτμβαίμει λξιοόμ… Σσξ κάσψ μέπξρ σηρ εικόμαρ οξτ κλήθηκερ μα ςτμοληπώςειρ, ήσαμ σξ υξτγάπξ 

εμόρ επγξςσαςίξτ, ακπιβώρ όοψρ ατσό οξτ βλέοειρ ςση υψσξγπαυία..  

 

 

 

Οι καομξί αοό σα επγξςσάςια αλλά και … 

 

 

 

 

… σα κατςαέπια σψμ ατσξκιμήσψμ οεπιέφξτμ 

σξνικά οπξϊόμσα. 

 

 

Σκέχξτ σημ κασεύθτμςη σηρ οξπείαρ σξτρ…  



 

 

Μεγάλερ οξςόσησερ ατσώμ σψμ εοικίμδτμψμ 

αεπίψμ αμεβαίμξτμ – κιμξύμσαι οπξρ σα 

οάμψ- ςσημ ασμόςυαιπα. Σσξμ αέπα όμψρ δεμ 

τοάπφξτμ ςύμξπα και ξ μξλτςμέμξρ αέπαρ  

μεσακιμείσαι  ςτμεφώρ μεσαυέπξμσάρ σα ςε όλξ 

σξμ ολαμήση μαρ εμώμξμσαι με σξ μεπό 

(τδπασμξί, βπξφή, φιόμι), σξ ξντγόμξ και με ση 

βξήθεια σηρ ηλιακήρ ακσιμξβξλίαρ 

ςφημασίζξτμ σημ όνιμη βπξχή. 

 

 
 

 

Τι ςημαίμει όνιμη βπξχή; Σκέχξτ σι μοξπεί μα ςξτ θτμίζει η λένη… 

Μοξπεί η βπξφή μα είμαι νιμή ςαμ σξ λεμόμι ή ςαμ σξ νίδι; Τξ νίδι και ξ φτμόρ λεμξμιξύ έφξτμ 

νιμή γεύςη γιασί είμαι ξνέα. Η όνιμη βπξφή κάμει ςαμ ξνύ –δηλαδή οπξκαλεί όντμςη- σξ μεπό 

σψμ λιμμώμ και σψμ οξσαμώμ, όοψρ εοίςηρ οπξκαλεί σημ κασαςσπξυή δέμσπψμ ςε μεγάλα 



ύχη και οξλλώμ εταίςθησψμ εδαυώμ ςσα δάςη.  Εοιολέξμ, εοισαφύμει σημ υθξπά σψμ 

ξικξδξμικώμ τλικώμ και φπψμάσψμ. Ατσό ςημαίμει οψρ ςημαμσικόσασα κσήπια, αγάλμασα 

και γλτοσά, οξτ μοξπεί μα είμαι μέπξρ σηρ εθμικήρ κληπξμξμιάρ μιαρ φώπαρ, βπίςκξμσαι ςσξ 

έλεξρ σηρ όνιμηρ βπξφήρ. Ατσά  σα εοικίμδτμα αέπια, οπιμ ακόμα ςφημασίςξτμ σημ όνιμη βπξφή, 

οπξκαλξύμ οπξβλήμασα ςσα μάσια και ςσξ αμαομετςσικό ςύςσημα σξτ αμθπώοξτ και 

βλάοσξτμ έσςι ςξβαπά  σημ τγεία σψμ κασξίκψμ οξτ ζξτμ ς’ ατσέρ σιρ οεπιξφέρ.

 



                        Ππιμ                              Μετά 

 

Ο Παπθεμώμαρ –σξ ςοίσι σψμ Καπτάσιδψμ- άμσενε οξλλά  ςειςμξύρ και βξμβαπδιςμξύρ, αοό 

οάμψ σξτ οέπαςαμ κασακσησέρ και ξ άμεμξρ και η βπξφή σξμ φσύοηςαμ εοαμειλημμέμα. Δεμ 

έοαθε όμψρ διάβπψςη ξύσε μεγάλερ κακώςειρ. Τα σελετσαία φπόμια έγιμαμ οξλύ οεπιςςόσεπα 

αοό ό,σι ςε 2000 φπόμια. Η όνιμη βπξφή σξτ κασασπώει σα μάπμαπα. Οι Καπτάσιδερ ήδη είμαι 



ςσξ μξτςείξ για μα οπξςσασετσξύμ. Η όνιμη βπξφή μοξπεί μα μεσασπέχει-εάμ δεμ οπξςένξτμε 

όλξι- σα μάπμαπά σξτ ςε ςκόμη. 

 

Σση Νέα Υόπκη τοάπφει έμαρ απφαίξρ 

αιγτοσιακόρ ξβελίςκξρ, «Βελόμα σηρ 

Κλεξοάσπαρ», όοψρ λέγεσαι. Η μια σξτ 

ολετπά εκσίθεσαι ςσξτρ δτσικξύρ αμέμξτρ σηρ 

οόληρ οξτ μεσαυέπξτμ πτοαμσέρ και όνιμη 

βπξφή. Όλερ ξι γπαυέρ και γλτοσέρ 

οαπαςσάςειρ σξτ ξβελίςκξτ ςσημ ολετπά ατσή 

έφξτμ σελείψρ εναυαμιςσεί. Ο ξβελίςκξρ 

βπίςκεσαι ςση Νέα Υόπκη εδώ και 90 φπόμια. 

Η κασαςσπξυή οξτ έοαθε ς’ ατσά σα 90 

φπόμια είμαι αςύγκπισα μεγαλύσεπη αοό ατσήμ 

οξτ έοαθε ςε 3500 φπόμια ςσημ Αίγτοσξ. 

 

 
 

 



Μοξπείρ μα κάμειρ έμα οείπαμα… 

Σε έμα οξσήπι θα βάλειρ έμα αυγό. Τξ σςόυλι σξτ ατγξύ  

αοξσελείσαι αοό αμθπακικό αςβέςσιξ –όοψρ και σξ μάπμαπξ. 

Θα καλύχειρ σξ ατγό με λευκό νίδι (όοψρ η όνιμη βπξφή).  

Θα δειρ οψρ απφίζξτμ  μα δημιξτπγξύμσαι μικπέρ υτςαλίδερ. Μεσά αοό 24 ώπερ, άδειαςε οξλύ 

οπξςεκσικά σξ νύδι και γέμιςε σξ βάζξ με υπέςκξ νύδι. Άυηςέ σξ για 2-3 μέπερ. 

Τημ 3η μέπα, τξ κέλυφξρ τξυ αβγξύ θα έχει διαλυθεί.  

(Εάμ δξκιμάςειρ μα σξ κάμειρ με ψμό ατγό σξ αοξσέλεςμα θα είμαι οιξ εμστοψςιακό καθώρ γίμεσαι ςφεδόμ 

διάυαμξ και μοξπείρ μα δείρ σξμ κπόκξ ςσξ εςψσεπικό) 

  

 

 

 


