


Τεχνολογία είναι η εφαρµογή της επιστηµονικής γνώσης από µηχανικούς και επιστήµονες. 
Σκοπός τους είναι να βελτιώσουν τα πράγµατα γύρω µας. Τα κινητά µε οθόνες αφής είναι 

ένα παράδειγµα για το πώς η τεχνολογία κάνει τη ζωή µας ευκολότερη. Ένα άλλο παράδειγµα 
(που δεν πάει ο νους σας) είναι ο µεντεσές της πόρτας. Η τεχνολογία δε συνδέεται µόνο 
µε την πολυτέλεια και τα ψηφιακά προϊόντα. Οι καλύτερες εφευρέσεις είναι αυτές που 
ωφελούν όλους. Πολλά τεχνολογικά επιτεύγµατα είναι εντυπωσιακά, αλλά δεν µπορούν 

όλοι να αντέξουν οικονοµικά πολύ προηγµένα αυτοκίνητα ή εξελιγµένα συστήµατα ήχου. 
Η τεχνολογία δεν αφορά πάντα το τελικό προϊόν που χρησιµοποιούµε. Πολλοί κλάδοι 

βασίζονται στη νέα τεχνολογία ώστε να παρέχουν νέα εντυπωσιακά προϊόντα. 
Μηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας είναι απαραίτητα για την κατασκευή ειδών 

ζωγραφικής, φορτιστών ή ακόµη και των αγαπηµένων µας γλυκών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;
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Τυπώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χαρτί ελεύθερο χηµικών ουσιών, 
προερχόµενο αποκλειστικά και µόνο από δάση που καλλιεργούνται 

για την παραγωγή χαρτιού.

Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις 
του Ελληνικού Νόµου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα) 

και τις διεθνείς συµβάσεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύε ται 
απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή 
µέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανοµή, 

εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση, 
παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, 

µηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκµετάλλευση του 
συνόλου ή µέρους του έργου. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ STEM;

Τα αγγλικά αρχικά STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
αναφέρονται στους στενά συνδεδεµένους κλάδους της επιστήµης, της τεχνολογίας, 
της µηχανικής και των µαθηµατικών. Χάρη στις νέες ανακαλύψεις της επιστήµης, 

οι τεχνολόγοι και οι µηχανικοί εφευρίσκουν νέα πράγµατα προκειµένου η ζωή µας 
να γίνει πιο εύκολη και ο κόσµος µας ένα καλύτερο µέρος.

Επιστήµη Τεχνολογία Μηχανική Μαθηµατικά
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ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Οι βρύσες συνδέονται µε τον ζεστό και τον κρύο σωλήνα νερού. Μέσα σε κάθε 
βρύση υπάρχουν δύο δίσκοι µε τρύπες. Όταν ανοίγεις τη βρύση, οι δίσκοι 
γλιστρούν µεταξύ τους ώστε το νερό να περάσει µέσα από τις τρύπες. Το νερό 
στους σωλήνες βρίσκεται υπό πίεση, οπότε πέφτει πάνω στους δίσκους. Όταν 
οι δίσκοι ευθυγραµµίζονται και οι τρύπες είναι ανοιχτές, το νερό τρέχει.

Δες τη διαδροµή 
του νερού από 
τη βρύση µέχρι 

το σιφόνι.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ

Οι τουαλέτες είναι πολύ σηµαντικές! 
Γνωρίζεις αρκετά για αυτές ώστε 
να απαντήσεις στις ερωτήσεις; 

(Οι απαντήσεις στη σελίδα 30.)

1. Πότε είναι η Παγκόσµια 
Ηµέρα Τουαλέτας;

 α) 9 Αυγούστου

 β) 19 Νοεµβρίου

 γ) 1 Απριλίου

 δ) 17 Οκτωβρίου

2. Κατά µέσο όρο, πόσα 
χρόνια από τη ζωή σου 

περνάς µέσα σε µια 
τουαλέτα;

 α) Μισό χρόνο
 β) Τρία χρόνια
 γ) Πέντε χρόνια

 δ) ∆ώδεκα χρόνια

3. Τι χρησιµοποιούσαν 
οι Βίκινγκ αντί για χαρτί 

υγείας (το οποίο δεν είχε 
ακόµη εφευρεθεί);

 α) Παλιές περγαµηνές
 β) Μεγάλα φύλλα
 γ) Μαλλί προβάτου
 δ) ∆έρµατα ζώων

4. Ποιο από τα παρακάτω 
αντικείµενα έχει πάνω του 
περισσότερα µικρόβια από 

ένα κάθισµα τουαλέτας;

 α) Το κινητό τηλέφωνο
 β)  Το πληκτρολόγιο ενός

ηλεκτρονικού υπολογιστή
 γ) Το σφουγγάρι στο µπάνιο
 δ)  Το πιατάκι φαγητού 

ενός κατοικίδιου

5. Τι άλλο κατασκευάζεται µε την 
τεχνολογία που χρησιµοποιείται 
για την κατασκευή της βούρτσας 

λεκάνης;

 α) Τεχνητά δέντρα
 β) Οδοντόβουρτσες
 γ) Χάρακες
 δ) Πλαστικά κοσµήµατα

Στις σύγχρονες τουαλέτες τραβάµε το καζανάκι και διώχνουµε µακριά τα απόβλητα (τσίσα 
και κακά) µε ασφάλεια, κρατώντας τη γειτονιά µας καθαρή και αµόλυντη. Παλιά, έριχναν 
τα απόβλητα στους δρόµους και η µυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Τώρα, όταν  τραβάς το καζανάκι, 
τα απόβλητα, περνώντας µέσα από τους σωλήνες του σπιτιού, φτάνουν σε ένα ειδικό κέντρο 
επεξεργασίας λυµάτων, όπου καθαρίζουν το νερό ώστε να επιστρέψει στα ποτάµια.
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