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Ο Καυέρ

ηα πιαίζηα ημο μαζήμαημξ Σεπκμιμγία Τιηθώκ όπμο δεηήζεθε κα οιμπμηεζεί 
ενγαζία με βάζε θάπμημ οιηθό επέιελα κα αζπμιεζώ με ημκ θαθέ ζε δηάθμνεξ 
μμνθέξ ημο                   



Η ιστοπία τος καυέ

● Απμηειεί ημ πημ δηαδεδμμέκμ νόθεμα παγθμζμίςξ

● Ηαηαζθεοάδεηαη από αιεζμέκμοξ θαη θαβμονδηζμέκμοξ θόθθμοξ ημο 
θαθεόδεκηνμο

● Έπεη ακαδςμγμκηηηθή δνάζε ελαηηίαξ ημο βαζηθμύ ζοζηαηηθμύ πμο 
δηαζέηεη,ηεξ θαθεσκεξ

● Σόπμξ πνμέιεοζεξ ζεςνείηαη ε Αηζημπία

● Σμ πνώημ θαθεθμπηείμ ακμίγεη ζηεκ Ζηαιία ημ 1645



Επιλογή ςλικού

Ε επηιμγή ημο οιηθμύ ήηακ αοζόνμεηε αθμύ επενεάδμμαη 
άμεζα από οιηθά πμο οπάνπμοκ ηνηγύνς μμο.Ο θαθέξ 
πανμοζηάδεη μεγάιμ εκδηαθένμκ αθμύ μη θόθθμη 
θαβμονδίδμκηαη θαη αιέζμκηαη θηάκμκηαξ ζηεκ μμνθή πμο 
λένμομε.Γπηπιέμκ ε πνήζε ημο “πνώμαημξ” πμο πνμθύπηεη 
μμηάδεη πμιύ με ηηξ αθμοανέιεξ θαη μπμνεί κα βγάιεη 
ανθεηέξ πμηόηεηεξ.



Επεξεπγασία και σπήση τος ςλικού

Ανπηθά θαβμονδίζαμε ημοξ θόθθμοξ ζε μηα παναδμζηαθή μεπακή πμο μμηάδεη 
πμιύ με ηεκ αημμμεπακή.Ξεθηκάμε ακάβμκηαξ ηε θςηηά θαη πενημέκμομε γηα 
πέκηε ιεπηά.Έπεηηα νίπκμομε ημοξ θόθθμοξ μέζς μηαξ πμάκεξ ζημκ εηδηθό 
πενηζηνεθόμεκμ θύιηκδνμ.Ε δηαδηθαζία θαβμονδίζμαημξ έπεη 
λεθηκήζεη.Πενημέκμομε μέπνη κα μιμθιενςζεί θαη ειέγπμομε από ημ δηάθακμ 
παναζονάθη ημ εθάζημηε ζηάδημ.Υνεηάδεηαη πενίπμο μηα ώνα. Μόιηξ είκαη 
έημημμ θαη ζημ βαζμό ρεζίμαημξ θαη πμηόηεηαξ πμο επηζομμύμε ακμίγμομε ημ 
εηδηθό πμνηάθη γηα κα πέζμοκ μη θόθθμη ζημκ εηδηθό πώνμ μ μπμίμξ δηαζέηεη 
μεπακηζμό πμο ημοξ βμεζάεη κα θνοώζμοκ θαη ημοξ αθήκμομε γηα 5-10 
ιεπηά.Γίκαη πηα έημημμξ γηα άιεζμα.







Αθμύ πηα είπαμε έημημμοξ θαη ημοξ θαβμονδηζμέκμοξ θόθθμοξ λεθίκεζε βήμα 
βήμα ε παναγςγή πνώμαημξ.Γίπαμε αθαβμύνδηζημοξ θόθθμοξ (ζηε θοζηθή ημοξ 
μμνθή έπμοκ πνάζηκμ πνώμα),θαη δομ πμηθηιίεξ θαβμονδηζμέκμοξ,μπόηε 
μοζηαζηηθά ηνία πνώμαηα.Ανπηθά έβναζα γηα πέκηε ιεπηά ημοξ θόθθμοξ 
λεπςνηζηά ηεκ θάζε πμηθηιία θαη δμθίμαζα κα ημ απμηοπώζς ζημ πανηί.Ήηακ 
πμιύ αναηό ημ πνώμα θαη οπήνπε μηθνή απμηύπςζε.Έπεηηα αθμύ ημοξ άιεζα 
θαη θάπμημοξ έζπαζα ζημ γμοδί έβναζα ηεκ ζθόκε με ηεκ θιαζηθή δηαδηθαζία 
παναγςγήξ θαθέ.Σόηε ημ πνώμα θαη ε απμηύπςζε ήηακ θαιύηενε.Οπόηε 
λεθίκεζα ηηξ δμθημέξ θαη ηεκ δεμημονγία ημο ένγμο.ογθεθνημέκε ζεμαηηθή 
εκόηεηα δεκ οπήνπε αθμύ έδςζα έμθαζε ζηεκ απμηύπςζε δηαθόνςκ οιηθώκ 
πάκς ζημ πανηί (πανηί θμοδίκαξ,πάνηηκμ θίιηνμ,ζθμογγάνη θ.ά) 
πνεζημμπμηώκηαξ θάπμηεξ θμνέξ ημκ έημημμ ζακ νόθεμα θαθέ,ημ κενό από ημοξ 
θόθθμοξ θαη ημ θαηαθάζη.
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