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Νανοτεχνολογία µεγάλων  επιτυχιών...
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟ      ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Χρηµατοδότηση και αγορά
�ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 χρόνια οι κυ-
βερνήσεις των διαφόρων κρατών 
αλλά και οι ιδιώτες έχουν αρχίσει να 
δίνουν υψηλή χρηµατοδότηση για 
την έρευνα πάνω στη νανοτεχνο-
λογία», λέει στον «Ε.Τ» η ερευνή-
τρια του ΑΠΘ, δρ Μάρα Χαχαµίδου. 
Αρχικά, ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και στη 
συνέχεια πήρε τη σκυτάλη και η Ευ-
ρώπη. «Αυτό όµως που θέλουν όλοι 
να δουν», υποστηρίζει η ερευνήτρια, 
«είναι η αξιοποίηση. Με ποιον τρόπο 
δηλαδή µπορούν να εφαρµοστούν 
τα ευρήµατα της νανοτεχνολογίας, 
προκειµένου να βοηθήσουν το κοι-
νωνικό σύνολο». Το πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουν οι ερευνητές, σύµ-

φωνα µε τη δρα Χαχαµίδου, «είναι 
η έλλειψη επενδύσεων, όχι για την 
έρευνα αλλά για την εµπορική αξι-
οποίηση των εφαρµογών και των 
ανακαλύψεων της νανοτεχνολογί-
ας». Μια προσπάθεια του ελληνικού 
κράτους, για παράδειγµα, από την 
οποία προέκυψαν εταιρίες από κά-
ποια πανεπιστήµια, «έχει ολοκληρω-
θεί εδώ και 3 χρόνια», αναφέρει η 
ερευνήτρια. Ετσι, λοιπόν, το βάρος 
πέφτει στους ώµους των ίδιων των 
ερευνητών, οι οποίοι µε συνέδρια, 
όπως αυτό που διοργάνωσε το 
ΑΠΘ, προσπαθούν µεταξύ άλλων 
να φέρουν κοντά τους επιστήµονες 
µε τους επιχειρηµατίες.  
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Επιστηµονικές µελέτες που έγιναν τα τελευταία χρόνια 
επιβεβαιώνουν ότι σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας ο υδροφόρος 

ορίζοντας είναι µολυσµένος µε νιτρικά ή βαρέα µέταλλα.

Φωτοβολταϊκά στοιχεία 
που λυγίζουν σαν… χαρ-
τί και εφαρµόζονται σε 

οποιαδήποτε επιφάνεια, υφάσµατα 
που φορτίζουν µε τις ακτίνες του 
ήλιου ηλεκτρικές συσκευές, έξυπνα… 
τατουάζ που προστατεύουν τους δια-
βητικούς και αόρατα στο γυµνό µάτι 
εργαλεία που βοηθούν τους γιατρούς 
να στοχεύσουν τα άρρωστα κύτταρα 
είναι µερικές µόνο από τις εφαρµογές 
αλλά και τις προκλήσεις της νανοτε-
χνολογίας.

Αφιερωµένη σε αυτά τα µικροσκοπι-
κά θαύµατα της σύγχρονης επιστήµης 
ήταν η πρόσφατη ∆ιεθνής Εκθεση και 
το Συνέδριο για τη Νανοτεχνολογία, 
στα οποία πρωτοστατεί το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
Αλλωστε, διαθέτει ένα από τα πιο 
πρωτοπόρα εργαστήρια νανοτεχνο-
λογίας της χώρας, µε πολλές συνερ-
γασίες εντός και εκτός συνόρων. «Η 
εκδήλωση συγκέντρωσε στη Θεσσα-
λονίκη το ενδιαφέρον εκπροσώπων 
300 περίπου πανεπιστηµίων, από 53 
διαφορετικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η 
Κίνα, η Ινδία, η Νορβηγία» λέει στον 
«Ε.Τ.» ο δρ Στέργιος Λογοθετίδης, 
υπεύθυνος του συνεδρίου, καθηγη-
τής νανοτεχνολογίας και διευθυντής 
του αντίστοιχου εργαστηρίου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης. 

Μπορεί η προσπάθεια να είναι... µετ’ 
εµποδίων, αφού οι κρατικές επιχορη-
γήσεις είναι πραγµατικά ελάχιστες, 
όπως όµως υποστηρίζει ο καθηγητής, 
«υπάρχουν πανεπιστήµια και εργαστή-
ρια στην Ελλάδα τα οποία ξεχωρίζουν 
για τη δουλειά τους πάνω στο αντι-
κείµενο». Η βοήθεια έρχεται και από 
το εξωτερικό, αφού υπάρχει µεγάλο 
ενδιαφέρον για τις εφαρµογές της 
νανοτεχνολογίας, τόσο σε κρατικό 

όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Ο αγώ-
νας… δρόµου για την αναζήτηση του 
«τέλειου» υλικού είναι, αφενός, µα-
κρύς, αφετέρου τραβά το ενδιαφέρον 
πολλών εταιριών που ψάχνουν νέα 
προϊόντα και εφαρµογές.    

Το ιερό... δισκοπότηρο 
Οι εφαρµογές, άλλωστε, και οι χρή-
σεις του «τέλειου» υλικού θα είναι 
πολλές. Ηδη η νανοτεχνολογία έχει 
κυριολεκτικά… εισβάλει σε κάθε το-
µέα της επιστήµης, από την ιατρική και 
τη ροµποτική έως τη µηχανική αλλά 
και την κλωστοϋφαντουργία. «Σε µια 
εποχή που το ζητούµενο είναι να πε-

τύχουµε όσο το δυνατόν µικρότερη 
κατανάλωση ενέργειας και φυσικών 
πόρων, τα νανο-υλικά αποδεικνύονται 
η ιδανική λύση» λέει ο δρ Λογοθετί-
δης. «Ωστόσο, η κατασκευή καθαρών 
οργανικών ενώσεων µε επιθυµητές 
ιδιότητες συνεχίζει να αποτελεί τη µε-
γάλη επιστηµονική πρόκληση. Αυτό 
που αναζητούν τώρα οι ερευνητές 
είναι το υλικό το οποίο, εάν τοποθετη-
θεί πάνω στα οργανικά ηλεκτρονικά, 
θα αυξήσει ακόµη περισσότερο την 
απόδοσή τους». 

Αλλωστε, τα νέα αυτά υλικά που 
δηµιουργούνται µε τη βοήθεια της 
νανοτεχνολογίας αλλάζουν την κα-
θηµερινότητά µας, αφού από τη µια 
πλευρά εξοικονοµούν περισσότερο 
χώρο, ενώ από την άλλη καταναλώ-
νουν λιγότερη ενέργεια και φυσικούς 

πόρους, αποκτούν µεγάλες δυνατό-
τητες ευελιξίας στο χώρο και είναι 
πλήρως ανακυκλώσιµα. 

 
Νανοϊατρική 
Η δρ Βαρβάρα Καραγκιοζάκη, καρ-
διολόγος, ασχολείται εδώ και οκτώ 
χρόνια µε τη νανοϊατρική και όπως 
λέει στον «Ε.Τ», «θεωρείται πλέον η 
µελλοντική ιατρική, γιατί συµβάλλει 
τόσο στη διάγνωση όσο και στη θε-
ραπεία». Ως τοµέας, ασχολείται µε τη 
µελέτη και τη δηµιουργία υλικών σε 
νανοκλίµακα, σε µικροσκοπικές δια-
στάσεις δηλαδή. Αλλωστε, όπως υπο-
στηρίζει και η δρ Καραγκιοζάκη, «οι 
πρωτεΐνες, το DNA µας, τα κύτταρά 
µας, όλα µετρούνται σε νανοµέτρα. Ο 
κόσµος των κυττάρων µας είναι στην 
ουσία ένας νανοκόσµος». Συνεπώς, 
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