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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 εργαλεία, 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 της 
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 φορέων 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 ομάδων 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: 
 
 τομέα της υγείας (βιολογικές και χημικές επιδράσεις των νανοσωματιδίων 

στο ανθρώπινο σώμα και τα φυσικά οικοσυστήματα).  
 
 νομικό τομέα (πνευματικής ιδιοκτησίας, της μυστικότητας και γνησιότητας 

των επιστημονικών αποτελεσμάτων, το διαχωρισμό της γνώσης και τις 
νομικές επιπτώσεις σε περιπτώσεις παρασπονδιών)  

 
 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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