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Ως Βιώσιµη ανάπτυξη και Βιοσηµότητα ορίζουµε έναν τρόπο ζωής µε 
τέτοια οικονοµική και κοινωνική οργάνωση που να επιτρέπει τη συνέχιση της 
ανθρώπινης Ζωής στη Γη χωρίς να δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στις 
επόµενες γενεές, στις άλλες µορφές ζωής και στην οικολογική ισορροπία του 
πλανήτη. Πράσινη Χηµεία αποτελεί τη συντεταγµένη ανταπόκριση της χηµείας, στο 
κάλεσµα της παγκόσµιας κοινότητας για Βιώσιµη   Ανάπτυξη. H Πράσινη Χηµεία 
δεν είναι ένας νέος κλάδος της χηµείας, αλλά µια φιλοσοφία και ένας νέος τρόπος 
σκέψης και προσέγγισης του χηµικού γίγνεσθαι. Συνδυάζει ε ργαλεία, τεχνικές και 
τεχνολογίες που µπορούν να βοηθήσουν τους χηµικούς και τους χηµικούς 
µηχανικούς στην έρευνα και παραγωγή προϊόντων και στην επιλογή διεργασιών 
φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Δεν έχει να κάνει απλά και µόνο µε τη 
βιοµηχανική παραγωγή αλλά επίσης µε την έρευνα και την εκπαίδευση. Στόχοι της 
Πράσινης Χηµείας είναι η µείωση επικίνδυνων ουσιών που σχετίζονται µε προϊόντα 
και διεργασίες που είναι απαραίτητα όχι µόνο για την διατήρηση της ποιότητας ζωής 
που έχει πετύχει η κοινωνία µέσω της χηµείας αλλά να προωθήσει περαιτέρω τα 
τεχνολογικά επιτεύγµατα της χηµείας κατά τρόπο βιώσιµο. Η επίτευξη των στόχων 
της Πράσινης Χηµείας βασίζεται στις γνωστές 12 Αρχές της Πράσινης Χηµείας (Paul 
Anastas, 2003).  

 Ένα σχετικά καινούργιο «εργαλείο» περιβαλλοντικής προστασίας, ονοµάζεται 
«Πράσινη Χηµική Τεχνολογία ή Μηχανική» (Green Chemical Technology ή Green 
Engineering). Σαν Πράσινη Τεχνολογία (ή Μηχανική) µπορεί να οριστεί ο 
σχεδιασµός και η εµπορευµατοποίηση των προϊόντων που προκύπτουν µε τη χρήση 
κατάλληλου συνδυασµού παραγωγικών διαδικασιών, τα οποία θα πρέπει να είναι 
ποιοτικά και οικονοµικώς αποδεκτά, ενώ παράλληλα θα ελαχιστοποιούνται: 

 (α)  η δηµιουργία (ή πρόκληση) ρύπανσης στην πηγή της παραγωγής τους, 

 (β)   η επικινδυνότητα τους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

 Ο σκοπός της θεώρησης αυτής, σε συνδυασµό µε άλλες σχετικές πρακτικές, 
όπως είναι η Πράσινη Χηµεία, είναι ο  περιορισµός, ή ακόµα και η εξαφάνιση της 
χρήσης και παραγωγής επικίνδυνων χηµικών ουσιών. Τα αποτελέσµατα τ ης 
µεθοδολογίας αυτής θα είναι σηµαντικότερα, όσο πιο νωρίς εφαρµόζεται, δηλ. από 
στην αρχή ακόµη του σχεδιασµού και της ανάπτυξης (design & development) µιας 
παραγωγικής διαδικασίας ή ενός προϊόντος 
 Oι εννέα αρχές της Πράσινης Μηχανικής αρχές διατυπώθηκαν µέσω διαλόγου 
από περίπου 65 µηχανικούς και επιστήµονες, στα πλαίσια του συνεδρίου µε θέµα: 
«Πράσινη Μηχανική: Σχεδιάζοντας τις Αρχές», που έλαβε χώρα στις 19 Μαΐου 2003 
στο Sandestin Resort στο Destin της Florida, και είχε την υποστήριξη του 
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Engineering Conferences International (Διεθνούς Οργανισµού Συνεδρίων 
Μηχανικών). 

 

1. Οι διαδικασίες της µηχανικής και τα προϊόντα πρέπει να υιοθετήσουν 
µια ολιστική συµπεριφορά να χρησιµοποιούν συστήµατα ανάλυσης και 
να ενσωµατώνουν εργαλεία για την αποτίµηση των επιδράσεων, που θα 
έχουν όλες οι παραπάνω διαδικασίες στο περιβάλλον. 

 

2. Διατήρηση και βελτίωση των φυσικών οικοσυστηµάτων µε παράλληλη 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ευηµερίας. 

 

3. Εκτίµηση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος σε όλες τις διαδικασίες της 
µηχανικής. (life cycle assessment) 

 

4. Επιβεβαίωση ότι όλα τα υλικά και οι  ενέργειες που λαµβάνουν µέρος 
στις διαδικασίες εισροής και εκροής είναι εξ’ ολοκλήρου ασφαλή και 
όσο το δυνατόν ωφέλιµα. 

 

5. Ελαχιστοποίηση της εξάντλησης των φυσικών πόρων. 
 

6. Προσπάθεια για την αποφυγή αποβλήτων (πρόληψη αποβλήτων). 
 

7. Προαγωγή και εφαρµογή λύσεων µηχανικής µε παράλληλη γνώση της 
τοπικής γεωγραφίας των τοπικών προσδοκιών, φιλοδοξιών και του 
τοπικού πολιτισµού. 

 

8. Δηµιουργία µηχανικών λύσεων πέρα από τις ισχύουσες ή τις κυρίαρχες 
τεχνολογίες: βελτίωση, καινοτοµία και εύρεση νέων τεχνολογιών για την 
επίτευξη της βιωσιµότητας. 

 

9. Ενεργή συνεργασία µεταξύ κοινοτήτων και µετόχων-επενδυτών µε 
στόχο την ανάπτυξη λύσεων µηχανικής 

 Η νανοτεχνολογία αναµειγνύει την έρευνα και την τεχνολογική πρόοδο σε 
ατοµικό, µοριακό ή µεγάλο-µοριακό επίπεδο στο εύρος κλίµακας που εκτείνεται από 
το 1 έως τα 100nm, για να προµηθεύσουν µία ουσιαστική κατανόηση των 
φαινοµένων και των υλικών της νανοκλίµακας, και να δηµιουργήσει και να 
χρησιµοποιήσει δοµές, συσκευές και συστήµατα που έχουν ασυνήθιστες ιδιότητες και 
λειτουργίες εξ αιτίας του µικρού και/ή ενδιάµεσου µεγέθους τους. 

 Η νάνο-κλίµακα και γενικά για το µέγεθος των σωµατιδίων και δοµών µε τα 
οποία ασχολείται η νανοτεχνολογία, είναι µικρότερες από 100nm. Ένα νάνο-µέτρο 
(1nm) είναι ένα δισεκατοµµυριοστό του µέτρου, που περίπου αναλογεί σε 100,000 
φορές µικρότερο από το πλάτος µιας ανθρώπινης τρίχας. η σύγκριση του µεγέθους 
ενός νάνο-µέτρου µε ένα µέτρο είναι το ίδιο όσο ενός βόλου µε το µέγεθος της γης. Ή 
µε άλλη θεώρηση, ένα νάνο-µέτρο ισοδυναµεί µε το µεγάλωµα τις τρίχας στο µούσι 
ενός άντρα στο χρόνο που του παίρνει να σηκώσει το ξυράφι µέχρι το πρόσωπό του.  
 Δύο είναι οι  κύριες προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται στη νανοτεχνολογία. 
Στην προσέγγιση από το µικρό-επίπεδο στο µακρό-επίπεδο, υλικά και συσκευές 
κατασκευάζονται µε συστατικά τα µόρια τα οποία συναθροίζονται χηµικά µε βάση 
τις αρχές της µοριακής αναγνώρισης. Στην προσέγγιση από το µακρό-επίπεδο στο 
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µικρό-επίπεδο, τα νάνο-αντικείµενα κατασκευάζονται αποσπώντας  τα  από 
µεγαλύτερα  δοµικά στοιχεία χωρίς έλεγχο στο ατοµικό επίπεδο. 

 Δύο εκπληκτικές ανακαλύψεις στον τοµέα τις νανοτεχνολογίας που 
συνεισέφεραν αρκετά στην έξαρση του ενθουσιασµού για τη νανοτεχνολογία ήταν η 
ανακάλυψη των buckyballs (φουλερένια) ή αλλιώς buckminsterfullerenes Εικ.1, τα 
οποία είναι µόρια µε σχήµα µπάλας ποδοσφαίρου αποτελούµενα από 60 άτοµα 
άνθρακα,  
 

 
 

Εικ. 1  Αναπαράσταση δοµής ενός φουλερενίου (Buckminsterfullerene C60) 
 
 

και η ανακάλυψη του 1991 από τον Sumio Iijima, που εργαζόταν στη NEC, στην 
Ιαπωνία, των νανοσωλήνων άνθρακα Εικ.2. Αποτελούνται ουσιαστικά από ένα µακρύ 
κύλινδρο από άνθρακα και µισό buckyball σε κάθε άκρο του.  
 
 

 

Εικ. 2  Αναπαράσταση ενός νανοσωλήνα µονού τοιχίου (Single Wall Nano Tube) 
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 Τα σύγχρονα αποτελέσµατα της νανοτεχνολογίας, έχουν αποσπάσει το 
ενδιαφέρον του εµπορικού και βιοµηχανικού κόσµου. Ενδεικτικό της ενθουσιώδους 
υποδοχής της νανοτεχνολογίας, κυρίως από τον βιοµηχανικό κόσµο αποτελεί ο νόµος 
που υπέγραψε (2004) ο  τότε πρόεδρος των Η.Π.Α. Τζ. Μπους «The 21st Century 
Nanotechnology Research and Development Act»: ο οποίος προέβλεπε για την 
τετραετία 2005-2009 την επιχορήγηση µε 3,7 δισ. δολάρια για την ανάπτυξή της.  

 Ακολουθώντας τα βήµατα των Η.Π.Α., στην Ιαπωνία, τα Υπουργεία Παιδείας,  
Πολιτισµού, Αθλητισµού, Επιστηµών και Τεχνολογίας πρόσφεραν περίπου 250 
εκατοµµύρια δολάρια σε ανάπτυξη διάφορων τοµέων της Νανοτεχνολογίας. Στην ίδια 
χώρα η Mitsubishi, έχει ξεκινήσει µία σηµαντική προσπάθεια για δηµιουργία 
µεγαλύτερου όγκου νανοδοµών (fullerenes). 
 Η Royal Society του Ηνωµένου Βασιλείου αναφέρει ότι το τρέχον επίπεδο 
ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου 1δις ευρώ, και ότι το Ηνωµένο 
Βασίλειο ξοδεύει την τρέχουσα περίοδο 45εκατοµµύρια λίρες κατά προσέγγιση 
ετησίως.  
 Άλλες χώρες που συµµετέχουν στην έρευνα και στην ανάπτυξη της 
Νανοτεχνολογίας µε εθνικά προγράµµατα είναι η Κίνα, η Ισλαµική Δηµοκρατία του 
Ιράν, η Βραζιλία και το Ισραήλ.  

 Παρακάτω παρατίθεται πίνακας µε τις  συνολικές δαπάνες των τριών 
µεγαλυτέρων κρατικών φ ορέων έρευνας κι ανάπτυξης στην Νανοτεχνολογία κατά 
την επταετία 1997-2004. Αξιοσηµείωτος είναι η αύξηση στο οκταπλάσιο των 
δαπανούµενων χρηµατικών ποσών σε όλες τις περιοχές που αναφέρονται.  
 
 
Πίνακας 1:    Συνολικές δαπάνες των τριών µεγαλυτέρων κρατικών φορέων 

έρευνας κι ανάπτυξης στην Νανοτεχνολογία (σε εκατ.$). 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ΗΠΑ 117 190 255 270 696,7 862 862 961 

Ε.Ε. 128 139,8 164,7 184 458,7 762,7 762,7 978,2 

ΙΑΠΩΝΙΑ 120 135 157 245 993 870 870 980 

TOTAL 365 464,8 576,7 699 1193,4 2048,4 2494,7 2919,2 

Πηγή : NNI, CMP Cientifica 2002, CSTP, NSF, E.U. 
 
 
 
 Οι δέκα κορυφαίοι τοµείς εφαρµογής της Νανοτεχνολογίας και ταυτόχρονα 
στόχοι που έθεσε η UN Millennium Development Goal’s (Αναπτυξιακοί στόχοι 
Ηνωµένων εθνών για τη Χιλιετηρίδα) εκτείνονται στην αποθήκευση, παραγωγή και 
µετατροπή ενέργειας, στη διαγνωστική ιατρική, σε συστήµατα απόδοσης φαρµάκων 
και άλλους. 
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 Τα προϊόντα που αποτελούν αντικείµενα διάφορων βιοµηχανικών 
δραστηριοτήτων αφορούν τοµείς όπως: των καλλυντικών, της ένδυσης, τις 
κατασκευές, την ηλεκτρονική κ.α.  
 Συνδυάζοντας την Πράσινη Χηµεία, την Πράσινη Μηχανική και την 
Νανοτεχνολογία δηµιουργείται µια νέα επιστήµη που ονοµάζεται Πράσινη 
Νανοτεχνολογία ή αλλιώς Green Nano. Η Πράσινη Χηµεία και η Πράσινη 
Μηχανική εφαρµόζουν τις αρχές τους σε κάθε παραγωγική διαδικασία και 
εκµεταλλεύονται τις ιδιότητες που αποκτά η ύλη στην κλίµακα του nano (1nn= 10-

9m). H Πράσινη Νανοτεχνολογία έχει δύο σκοπούς: 

• να παράγει νανοϋλικά και νανοπροϊόντα χωρίς να βλάπτει το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο (people and planet friendly nanoproducts). 

• να παράγει νανοπροϊόντα τα οποία να παρέχουν λύσεις σε κάθε 
πρόκληση που σχετίζεται µε το περιβάλλον. 

 
Αναλυτικότερα η Πράσινη Νανοτεχνολογία υπόσχεται τα παρακάτω: 

1. Αντιδράσεις λίγων σταδίων 
2. Μείωση διαφόρων διεργασιών (π.χ. διαχωρισµών) 
3. Μείωση κόστους παραγωγής 
4. Μείωση αποβλήτων-τοξικών παραπροϊόντων 
5. Μεγαλύτερο βαθµό ελέγχου των αντιδράσεων (just in time work) 
6. Διεξαγωγή αντιδράσεων σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 
7. Χρήση µικροκυµατικής ακτινοβολίας 
8. Χρήση µη τοξικών διαλυτών 
9. Επανάκτηση διαλυτών 
10. Χρήση καταλυτών 
11. Επανάκτηση καταλυτών 
12. Συνδυασµός νανοτεχνολογίας µε µικροτεχνολογία-αυτοµατοποίηση 

  µικροσυσκευών-πιο φιλικές για τον άνθρωπο 
 

Η Πράσινη Νανοηλεκτρονική, αναφέρεται σε καινούργιες µεθόδους όπως η 
«επιλεκτική απόθεση» ή «βιοµοριακή νανολιθογραφία» κ.τ.λ. που έχουν ως στόχο τη 
δηµιουργία νανοδοµών χρήσιµων στον τοµέα της ηλεκτρονικής µε ήπιες συνθήκες, 
χαµηλές θερµοκρασίες αντιδράσεις λίγων σταδίων κ.τ.λ. Η Πράσινη σύνθεση 
νανοϋλικών αποσκοπεί στην κατασκευή νανοσωλήνων, νανοσυρµάτων, νανοράβδων 
γρήγορα, µέσα σε λίγα στάδια, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και µε λιγοστά 
απόβλητα (µια χαρακτηριστική µέθοδος που αναφέρεται είναι η «µεταλουργία σε 
φούρνο»). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις πράσινες διαδικασίες νανοπαρασκευής 
καθώς οι  δύο µέθοδοι που αναφέρονται Αντιγραφή Σωµατιδίων σε Μη-Υγραντό 
Πρότυπα (Paricle Replication in Non-Wetting Templates PRINT) και 
ηλεκτρονιοποίηση (Electrospinning Technology) είναι καινοτόµες καθώς η πρώτη 
αποσκοπεί στη γρήγορη και αλάνθαστη αναπαραγωγή νανοσωµατιδίων κάθε 
σχήµατος µε δυνατότητα προσθήκης λειτουργικών ο µάδων στα προσαρµοσµένα 
νανοϋλικά και η δεύτερη παρέχει την προοπτική ανακύκλωσης τεράστιων ποσοτήτων 
πολυµερών αποβλήτων από βιοµηχανίες και την µετατροπή τους σε χρήσιµες 
βιοδιασπώµενες νανοΐνες. 

Οι Νανοβελτιωτικές Ενεργειακές Τεχνολογίες αποσκοπούν στην κατασκευή 
ηλιακών κυψελών, ώστε να παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα από το φως του ηλίου µε 
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φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες. Γίνεται λόγος και για ηλιακές κυψέλες που 
θα πραγµατοποιούν ένα είδος «τεχνητής φωτοσύνθεσης», καθώς και για την 
κατασκευή νανοϋλικών κατάλληλων για την αποθήκευση και σταδιακή 
απελευθέρωση υδρογόνου (οικονοµία υδρογόνου). 

Οι νανοβελτιωτικές τεχνολογίες καθαρισµού αποτελούν επίσης ένα καινοτόµο 
και χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των επιστηµόνων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα  
µαγνητικά νανοσωµατίδια του οξειδίου του σιδήρου που έχουν την ικανότητα να 
προσδένονται ισχυρά στο αρσενικό αποκολλούνται από το διάλυµα µε τη χρήση 
µαγνητών. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες νανοσωµατίδια σιδήρου και µαγνησίου 
διαλύουν αποτελεσµατικά τα βαριά µέταλλα και τους οργανικούς διαλύτες στο νερό 
όταν συνδυάζονται µε κατάλληλες µεµβράνες. Επίσης, πολυµερείς νανόσφαιρες 
παρέχουν ένα καινούργιο τρόπο επιλεκτικής ανίχνευσης επικίνδυνων υλικών σε 
υδάτινα περιβάλλοντα, αλλάζοντας το σχήµα και τις οπτικές τους ιδιότητες κάθε 
φορά που παρουσιάζεται ένας ρυπαντής. Η µέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην 
ανίχνευση φαρµακευτικών και άλλων ρυπαντών που ανευρίσκονται στα υδάτινα 
ρεύµατα. Οι νανοβελτιωτικές πράσινες τεχνολογίες που µελετήθηκαν για 
βιοµηχανικές εφαρµογές αναφέρονται κυρίως σε δύο µεθόδους. Η πρώτη σχετίζεται 
µε µια φιλική προς το περιβάλλον κατάλυση µέσω της χρήσης σωµατιδίων τα οποία 
ενσωµατώνονται σε µεσοπορώδη νανοσωµατίδια από πυρίτιο MSN (Mesoporous 
silica nano particles). Η σύνθεση αυτή µπορεί να γίνει σε χαµηλές θερµοκρασίες µε 
τη χρήση µικροκυµατικής ακτινοβολίας π.χ. σύνθεση βιοντίζελ (biodiesel) από 
ελεύθερα λιπαρά οξέα σε πετρελαϊκό έλαιο. Η δεύτερη µέθοδος σχετίζεται µε µια 
καινοτόµα νανοπορώδη απορροφητική ουσία που αποµακρύνει τον υδράργυρο και 
άλλα τοξικά βαριά µέταλλα από λύµατα που παράγονται κατά τη διάρκεια των 
γεωτρήσεων πετρελαίου στα ανοικτά της θάλασσας. Το υλικό ονοµάζεται Thiol-
SAMMA και αποµάκρυνε το 99% του υδραργύρου από τα προϊόντα συµπύκνωσης. 
Αναλύονται οι  προτάσεις πράσινης νανοπολιτικής που διατυπώθηκαν και 
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του συµποσίου της American Chemical Society-
Green nano Symposium. 
 Η ανάπτυξη αυτή εύλογα έχει δηµιουργήσει και πολλές ανησυχίες. Οι 
ανησυχίες αυτές αφορούν διάφορους τοµείς: 
 

Ø τοµέα της υγείας (βιολογικές και χηµικές επιδράσεις των νανοσωµατιδίων 
στο ανθρώπινο σώµα και τα φυσικά οικοσυστήµατα).  

 
Ø νοµικό τοµέα (πνευµατικής ιδιοκτησίας, της µυστικότητας και γνησιότητας 
των επιστηµονικών αποτελεσµάτων, το διαχωρισµό της γνώσης και τις 
νοµικές επιπτώσεις σε περιπτώσεις παρασπονδιών)  

 
Ø τοµείς ηθικής και πολιτικής 

 
1) Η χρήση και εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της έρευνας από 
κυβερνήσεις, εταιρίες και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και η 
εµπιστοσύνη του κοινού σ’ αυτά   

2) Πίεση προς την επιστηµονική κοινότητα για µεγαλύτερο έλεγχο των 
αποτελεσµάτων της, εκ µέρους των ίδιων των πολιτών ύστερα από 
γεγονότα που επηρέασαν άµεσα τη ζωή των πολιτών (γενετικά 
τροποποιηµένα τρόφιµα, Τσερνοµπίλ κ.α.)  
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3) Πιθανότητα χρήσης της νανοτεχνολογίας από τροµοκράτες µε σκοπό 
τη δηµιουργία νέων, φονικότερων, όπλων µαζικής καταστροφής). 

 
 Η ανάπτυξη τέτοιων κριτικών στάσεων δεν υπάρχει µόνο απέναντι στην 
νανοτεχνολογία αλλά και απέναντι σε πολλούς νέους  και ταχύτατα 
αναπτυσσόµενους κλάδους της επιστήµης, που µεταφέρονται αρκετά γρήγορα προς 
την βιοµηχανία για την εµπορευµατοποίησή τους. Οι σκέψεις αυτές δεν είναι τυχαίες. 
Έχουν ζυµωθεί µέσα από γεγονότα που, αφορούν την επιστήµη και, έφεραν κάποιες 
δυσάρεστες συνέπειες στις ζωές των πολιτών. Τέτοια γεγονότα είναι η εκποµπή 
ραδιενέργειας από το εργοστάσιο του Τσερνοµπίλ, την Bhopal της Ινδίας, την 
εµφάνιση των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων, την BSE στο Ηνωµένο Βασίλειο 
(Bovine Spongiform Encephalopathy – σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια), κ.α. 
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