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Ι. Περίληψη 
 
 

Ι. Abstract (English): 
Nanotechnology is not the mere fabrication of items on the nanoscale, for it entails whole new laws of physics that 
seem nothing short of insane to us, thus widening our limited viewpoint to comprise part of the impossible as feasible. 
Once every few decades an invention changes the landscape of some aspects of our life. Industrial revolutions 
improved our everyday lives while medical revolutions expanded our lifespans. In the path we’re leading, most of 
sciences will be reduced to computer science, enabling faster and more accurate results. This is due to the exponential 
growth of computer power and the ever-declining cost that rendered computers affordable to each individual today. 
As everything that is good is traced back to energy, its demand is ever-rising and the damage to our environment due 
to the unsafe production of electrical energy is increasing with every passing year. Fortunately, nanotechnology can 
make energy production green, therefore vastly lessen humans’ disastrous footprint on nature. In addition, 
nanotechnology has the potential to provide us with godlike powers and abilities to mimic Mother Nature, to 
eradicate all kinds of diseases and to even bring senescence to a halt. 
 
 
Ι. Περίληψη (Ελληνικά): 
Η νανοτεχνολογία δεν είναι απλώς η κατασκευή αντικειμένων σε νανοκλίμακα, αφού εμπεριέχει καινούργιους 
νόμους της φυσικής που φαίνονται εξωπραγματικοί και με αυτόν τον τρόπο διευρύνουν την περιορισμένη οπτική 
μας γωνία έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει ένα κομμάτι του αδύνατου ως εφικτού. Κάθε μερικές δεκαετίες μια 
εφεύρεση αλλάζει τη ζωή μας. Οι βιομηχανικές επαναστάσεις βελτίωσαν την καθημερινή μας ζωή ενώ οι ιατρικές 
επέκτειναν τη ζωή μας. Στο δρόμο που είμαστε, οι περισσότερες επιστήμες θα γίνουν κομμάτι της επιστήμης τον 
υπολογιστών, επιτρέποντας γρηγορότερα και πιο ακριβή αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει λόγω της εκθετικής 
αύξησης της υπολογιστικής ισχύος και της συνεχούς μείωσης του κόστους αυτών που κατέστησε τα υπολογιστικά 
συστήματα αρκετά φτηνά για τον καθένα σήμερα. Καθώς κάθε τι καλό ανάγεται στην ενέργεια, η ζήτησή της αλλά 
και η ζημιά στο περιβάλλον λόγω της επικίνδυνης παραγωγής της ανεβαίνουν συνεχώς. Ευτυχώς η νανοτεχνολογία 
μπορεί να κάνει την παραγωγή ενέργειας «πράσινη» και ως εκ τούτου να ελαττώσει κατά πολύ το καταστροφικό 
σημάδι της ανθρωπότητας στη γη. Επιπροσθέτως, η νανοτεχνολογία έχει τη δύναμη να μας δώσει ικανότητες που 
μοιάζουν θεϊκές και δυνατότητες να μιμηθούμε τις δυνάμεις της φύσης, να εξαλείψουμε τα περισσότερα είδη 
ασθενειών, ακόμη και να σταματήσουμε τη γήρανση. 

 
 Λέξεις Κλειδιά:  Νανοτεχνολογία, βιομηχανική επανάσταση, καθαρή ενέργεια, πυρηνική σύντηξη, νέα υλικά, τρόπος ζωής.  
 __________________________________________________________________________________________ 
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ΙΙ. Εισαγωγή 
 
Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση άρχισε περίπου το 1760 
και διήρκησε μέχρι το 1820 με 1840. Η βιομηχανική 
επανάσταση όμως, ήταν υποπροϊόν της ατμομηχανής, η 
οποία κατέστησε δυνατή την κατασκευή αυτοκινουμένων 
οχημάτων. Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, στο δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 
ήρθε με τον ηλεκτρισμό και τον κινητήρα εσωτερικής 
καύσης. Η τρίτη επανάσταση θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 
προϊόν των εφαρμογών της κβαντομηχανικής, για 
παράδειγμα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την 
κατασκευή κβαντουπολογιστών και της νανοτεχνολογίας, 
αφού οι εφαρμογές της είναι κατ’ ουσία ατελείωτες. Πριν 
τριακόσια χρόνια, ο Άγγλος φυσικός Sir Isaac Newton 
έγραψε «Φαίνεται λες και ήμουν απλώς ένα αγόρι παίζοντας 
στην ακτή της παραλίας, ενώ ο τεράστιος ωκεανός της 
αλήθειας παραμένει ανεξερεύνητος μπροστά μου». Σήμερα 
ξανά, είμαστε σαν παιδιά που παίζουμε στην ακτή, όμως ο 
τεράστιος ωκεανός δεν είναι πια ανεξερεύνητος. Έχουμε 
ξεκλειδώσει το μυστικό της ύλης, το άτομο, έχουμε ξετυλίξει 
το μόριο της ζωής, το DNA και αρχίζουμε να γινόμαστε 
κυρίαρχοι αυτού με πρωτοφανή ισχύ. Αυτή είναι μία 
«βιοκυτταρική επανάσταση» και μας υπόσχεται σχεδόν 
θεϊκές δυνάμεις: να χειριζόμαστε τη ζωή από το πιο 
θεμελιώδες επίπεδο. Θα μας επιτρέψει να δημιουργούμε 
ανθρώπινα όργανα σε εργαστήρια, να αλλάξουμε την γενική 
κληρονομιά μας, να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας, ακόμα 
και να κατευθύνουμε την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους εκεί 
που θέλουμε. Έχουμε επίσης δημιουργήσει μια μορφή 
τεχνητής νοημοσύνης, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η 
ανακάλυψη των θεμελιωδών νόμων της φύσης στον 20ο 
αιώνα θα ανοίξει απαράμιλλες δυνατότητες για τον 21ο. 
Είμαστε στην μεταβατική περίοδο μεταξύ του να είμαστε 
παθητικοί παρατηρητές του χορού της φύσης και του να 
είμαστε ενεργοί χορογράφοι της φύσης. Κάνουμε την 

μετάβαση από την εποχή της επιστημονικής ανακάλυψης 
στην εποχή της επιστημονικής κυριαρχίας στην οποία θα 
μπορούμε να χειριζόμαστε την φύση σχεδόν όπως ευχόμαστε. 
Μπαίνουμε σε μια εποχή με δυνατότητες άνευ 
προηγουμένου. Κάτι το οποίο θέτει βαθιά ερωτήματα σχετικά 
με το ποιοι είμαστε και πως θα ζούμε. Μια φορά σε κάθε 
γενιά, μια επιστημονική ανακάλυψη αλλάζει ολόκληρο το 
επιστημονικό τοπίο. Το 1940 ήταν το Manhattan Project, που 
βοήθησε στο να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του ατόμου. Το 
1960 ήταν ο αγώνας για το φεγγάρι, που κατέστησε δυνατά 
τα διαστημικά ταξίδια. Τώρα είναι ο συνδυασμός της 
νανοτεχνολογίας, της κβαντομηχανικής και του σχεδίου του 
ανθρώπινου γονιδιώματος, το οποίο μας δίνει το προσχέδιο 
για τη ζωή. Γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με 
ραγδαίους ρυθμούς, κι όμως, δεν είναι λίγες οι φορές που ένα 
καινούργιο κομμάτι της τεχνολογίας μας εκπλήσσει, καθώς 
το βλέπουμε ολοκληρωμένο για πρώτη φορά. Μπορεί να 
κοιτάμε τα καινούργια κινητά με τους τετραπύρηνους 
επεξεργαστές χωρίς ενδιαφέρον, όμως υπάρχουν 
τεχνολογικές εφευρέσεις που αδιαφιλονίκητα κερδίζουν το 
ενδιαφέρον μας, αλλάζουν τον τρόπο ζωής μας, καθώς και 
ολόκληρο τον κόσμο. Οι επιπτώσεις της νανοτεχνολογίας θα 
είναι στο μέλλον ορατές παντού. Από το πώς θα παίζουν τα 
παιδιά βιντεοπαιχνίδια, μέχρι τον τρόπο που θα ζούμε, μέχρι 
το πώς θα λειτουργεί η ιατρική. Αυτό και μόνο θα ήταν 
αρκετό για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των περισσοτέρων 
ανθρώπων στην νανοτεχνολογία. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί 
που δεν βλέπουν τι ενδιαφέρον έχει αυτός ο τομέας και 
υπάρχει ένας παράγοντας κλειδί σε αυτό: Πολλοί σκέφτονται 
ότι κατά το πέρας των χρόνων, προσπαθούμε να 
υλοποιήσουμε τα τεχνολογικά προϊόντα σε όσο το δυνατών 
μικρότερη κλίματα. Άρα, λογικά σκεπτόμενοι, η μετάβαση 
της υλοποίησης από μικρόμετρα σε νανόμετρα είναι απλώς η 
λογική συνέχεια σε κάτι που γίνεται εδώ και δεκαετίες και ως 
εκ τούτου δεν είναι άξιο προσοχής στο επίπεδο που 
πλασάρεται σήμερα. Η αλήθεια, ωστόσο, διαφέρει από αυτή 
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την παρατήρηση, διότι περνώντας σε αυτή την κλίμακα 
μιλάμε πια για υποατομικά σωματίδια και οι νευτώνειοι νόμοι 
της φυσικής «σταματάνε» καθώς «συνεχίζουμε» με την 
κβαντομηχανική για να μας περιγράψει τη συμπεριφορά, για 
παράδειγμα, των ηλεκτρονίων. Αναπόσπαστο κομμάτι της 
κβαντομηχανικής, είναι η «Κβαντική Υπέρθεση», η οποία 
εξηγεί ότι ένα φυσικό σύστημα, όπως το ηλεκτρόνιο, υπάρχει 
εν μέρει σε όλες τις πιθανές καταστάσεις του. Οι νόμοι στους 
οποίους περνούμε μιλώντας για υποατομικά σωματίδια 
αγγίζουν το κατώφλι της παραφροσύνης, συγκρινόμενοι με 
το πώς βιώνουμε τα γεγονότα στην καθημερινή μας ζωή. 
Αυτό ακριβώς το γεγονός είναι ένας από τους λόγους που 
ανοίγουν νέοι και πολύ ενδιαφέροντες δρόμοι στην 
νανοτεχνολογία, είτε έχουν σχέση με εφαρμογές στην 
καθημερινή μας ζωή και πως δουλεύουμε ή διασκεδάζουμε, 
είτε έχουν σχέση με ιατρική και θέματα ζωής ή θανάτου. Στις 
ερχόμενες δεκαετίες θα δούμε πως γινόμαστε κυρίαρχοι της 
νοημοσύνης. Πως η επιστήμη θα μας επιτρέψει να 
χειριζόμαστε και να δημιουργούμε ευφυΐα, σχεδόν κατά 
βούληση. Θα κινηθούμε από το να κυριαρχούμε στην 
νοημοσύνη των μηχανών, στο να δημιουργήσουμε νοήμονα 
μηχανήματα. 
 
 
ΙII. Τι είναι η Νανοτεχνολογία 
 
Εισαγωγή στην νανοτεχνολογία: 
Το «νάνο» σημαίνει 1 ∙ 10−9, δηλαδή το δισεκατομμυριοστό 
του μέτρου. Σε αυτές τις αποστάσεις τα βασικά δομικά 
στοιχεία είναι τα άτομα και αυτό είναι το κλειδί της 
νανοτεχνολογίας. 

Η νανοτεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία πραγμάτων τα 
οποία έχουν αυξημένη ή διαφορετική επίδοση συγκρινόμενη 
με αυτή μεγαλύτερων κλιμάκων. Είτε γίνεται χρήση 
νανοσωματιδίων, είτε πολυμερών μορίων, είτε πραγμάτων 
που βλέπουμε στο φυσικό περιβάλλον όπως το DNA, αυτό 
επιτυγχάνεται με τη χρήση δομικών στοιχείων σε 
νανοκλίμακα. 

Κάτι ανήκει στην νάνο-κλίμακα όταν είναι 1 ∙ 10−7 μέτρα 
ή μικρότερο, έτσι ώστε να είναι περίπου 1000 φορές 
μικρότερο από μια τρίχα. 
 
Παίρνοντας τον έλεγχο ως την πιο θεμελιώδη κλίμακα: 
Η βιομηχανική επανάσταση έγινε με εργαλεία, τεχνάσματα 
και μηχανές. Τεράστιες μηχανές που κατασκευάζουν 
γέφυρες, πυραύλους και ουρανοξύστες. Φαίνεται ότι έρχεται 
μια νέα επανάσταση, η νάνο-επανάσταση. Ατομικές μηχανές: 
μηχανές που δημιουργούνται από μεμονωμένα άτομα. Κάτι 
τέτοιο μπορεί ήδη να γίνει σήμερα. Έχουμε κάτι που 
ονομάζεται phase microscope το οποίο μας επιτρέπει να 
χειριστούμε μεμονωμένα άτομα. Ένα τέτοιο μηχάνημα έχει 
και η γνωστή εταιρία IBM1, όπου σε ντοκιμαντέρ του BBC 
έχει δειχθεί το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μετακινήσει 
άτομα και να γράψει, για παράδειγμα, το όνομά του ή την 
λέξη IBM. Το συγκεκριμένο μηχάνημα ήταν φυσικά ένα 
παιχνίδι, αλλά κατανοώντας το τι επιτεύχθηκε, μπορούμε να 
συλλογιστούμε τι δρόμοι ανοίγονται δεδομένης της 
δυνατότητάς μας να κατασκευάζουμε ό,τι θέλουμε από 
μεμονωμένα άτομα. Ρουλεμάν, μοχλοί, γρανάζια, θα 
μπορούν να δημιουργηθούν με αυτόν τον τρόπο και σε αυτά 
τα μεγέθη. 
 

                                                            
1 Η εταιρία International Business Machines είναι μια πολυεθνική 
εταιρία τεχνολογίας με έδρα στο Armonk της Νέας Υόρκης των 

Νανοσωλήνες Άνθρακα: 
Στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης οι ερευνητές 
καλλιεργούν νανοσωλήνες άνθρακα. Οι νανοσωλήνες 
άνθρακα δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα θαύμα. Είναι 
φτιαγμένες από μεμονωμένα άτομα άνθρακα στοιχισμένα σε 
ένα κενό κύλινδρο (Fig. 1.). 
 
 

 
Fig. 1. Νανοσωλήνας Άνθρακα 
 
 
Η επιφάνεια του κυλίνδρου είναι ένα άτομο, η διάμετρος είναι 
μόνο πενήντα άτομα και οι κύλινδροι μπορούν να έχουν 
μήκος δισεκατομμύρια άτομα. Οι εφαρμογές του είναι 
πραγματικά εκπληκτικές. Στο μέλλον θα μπορούμε να τα 
χρησιμοποιούμε για αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορούν να 
καταστραφούν, για κτίρια που δεν μπορούν να πέσουν, ακόμα 
και για ανελκυστήρες ως το φεγγάρι σύμφωνα με κάποιους 
επιστήμονες. 
 
Γενικά για την Νανομπαταρία: 
Σήμερα χρησιμοποιούμε μπαταρίες σχεδόν σε οτιδήποτε 
χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα, διότι η μπαταρία είναι ένας πολύ 
βολικός τρόπος να αποθηκεύσουμε ενέργεια σε χημική 
μορφή και όταν την χρειαστούμε, να την αντλήσουμε ως 
ηλεκτρική. Το εύρος εφαρμογών των μπαταριών είναι τόσο 
μεγάλο, που χρησιμοποιούνται από ηλεκτρικές συσκευές σε 
ένα νοικοκυριό, μέχρι και σε βιομηχανίες. Οι μπαταρίες 
υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη. Από τις πολύ μικρές που 
χρησιμοποιούνται για να ηλεκτροδοτήσουν μέσα ενίσχυσης 
ακοής και ρολόγια, ως και μεγάλες στο μέγεθος ενός 
δωματίου που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροδότηση 
τηλεφωνικών κέντρων και κέντρων δεδομένων υπολογιστών. 

Ωστόσο οι μπαταρίες χαλάνε μετά από μερικά χρόνια, η 
χωρητικότητά τους σε χημική ενέργεια μικραίνει ανάλογα με 
την χρήση, κι ακόμα και στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους, 
η αποθηκευτική τους δυνατότητα δεν είναι ικανοποιητικά 
επαρκής. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό με τις 
μπαταρίες λιθίου στα κινητά τηλέφωνα. Η μπαταρία ενός 
καινούργιου κινητού διαρκεί περίπου δύο μέρες με κανονική 
χρήση του κινητού, ή τόσο λίγο όσο μία μόνο μέρα εάν 
γίνεται συνεχής χρήση του κινητού. 

Η ηλεκτρική τροφοδότηση άλλων πιο απαιτητικών 
αντικειμένων μέσω μπαταριών, είναι εκτός συζήτησης ή 
καθίσταται δύσκολη και προκαλεί ταλαιπωρία. Για 
παράδειγμα, υπάρχουν ήδη ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε πόλεις 
του εξωτερικού, τα οποία δεν κατάφεραν βέβαια να γίνουν 
τόσο διαδεδομένα. 

Ηνωμένων πολιτειών και κατασκευάζει υπολογιστικό υλικό και 
λογισμικό. 
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Στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Ναζί 
χρησιμοποιούσαν υπεροξείδιο του υδρογόνου για να 
εκτοξεύσουν τους στρατιώτες τους πάνω από ποτάμια. 
Κάποιες φορές οι γέφυρες ήταν κατεστραμμένες και 
χρειαζόταν να σταλεί κάποιος απέναντι. Το υπεροξείδιο του 
υδρογόνου είναι ακόμα το καύσιμο των jet pack, αλλά διαρκεί 
μόνο δύο με τρία λεπτά. Στο μέλλον, οι νανομπαταρίες θα 
είναι αυτές που τροφοδοτούν τα jet pack, επεκτείνοντας την 
διάρκεια τους. 

Με τη ικανότητα να τροφοδοτήσουν μια μικρή πόλη, οι 
νανομπαταρίες ίσως είναι μονόδρομος για την τροφοδότηση 
οποιουδήποτε αντικειμένου χρειάζεται ενέργεια και τη 
δυνατότητα μετακίνησης. 
 
 
ΙV. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
 
Ιστορία των τρανζίστορ: 
Αυτός είναι ο υπολογιστής της IBM «IBM 1401» που 
ανακοινώθηκε το 1959 (Fig. 2.). 
 

 
Fig. 2. IBM 1401 
 
 
Πίσω στο 1960 αυτό το μηχάνημα ήταν η εξέλιξη της 
τεχνολογίας, ήταν ένα τεχνολογικό θαύμα. Ο υπολογιστής 
μπορούσε να κάνει μόλις πάνω από τέσσερις χιλιάδες 
υπολογισμούς το δευτερόλεπτο. Γέμιζε ένα ολόκληρο 
δωμάτιο, ζύγιζε τέσσερις τόνους και με τα σημερινά λεφτά θα 
κόστιζε περίπου ένα εκατομμύριο αγγλικές λίρες. 

Αυτό είναι ένα κινητό του σήμερα (Fig. 3.), το οποίο δεν 
θεωρείται καν ως τελευταίας τεχνολογίας. 

 

                                                            
2 Το τρανζίστορ είναι ένα ημιαγωγικό στοιχείο το οποίο 
χρησιμοποιείται για την ενίσχυση, την διακοπή, ή την εκτροπή 
ηλεκτρονικού σήματος ή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μονάδες κεντρικής 
επεξεργασίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αποτελούνται από 
τρανζίστορ. 

 
Fig. 3. Κινητό Τηλέφωνο 
 
 

Κοστίζει περίπου πενήντα αγγλικές λύρες, έχει ένα chip 
στο μέγεθος ενός νυχιού και μπορεί να κάνει περίπου ένα 
δισεκατομμύριο υπολογισμούς το δευτερόλεπτο. Δηλαδή 
είναι περίπου τριακόσιες χιλιάδες φορές γρηγορότερο από 
τον παλιό υπολογιστή της IBM. 

Η γεωμετρική ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος θα 
αναμορφώσει ριζικά ολόκληρο τον ανθρώπινο πολιτισμό. 

Βέβαια, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, τα τρανζίστορ2 
γίνονται τόσο μικρά και τόσο δυνατά που απελευθερώνουν 
τόσο μεγάλες ποσότητες θερμότητας που, αν συνεχίσει έτσι 
η εξέλιξη, το chip θα λιώνει και τα ηλεκτρόνια θα διαρρέουν 
λόγω της αρχής της αβεβαιότητας του Heisenberg3 αφού δεν 
μπορείς να ξέρεις πού είναι τα ηλεκτρόνια πια. Εκεί είναι και 
το τέλος της βιομηχανικής επανάστασης. 
 
Η υπόσχεση της νανοτεχνολογίας: 
Λογικά σκεπτόμενοι, αν γίνει αυτό, κάθε χρόνο οι 
καινούργιοι υπολογιστές θα είναι το ίδιο γρήγοροι με αυτούς 
της προηγούμενης χρονιάς. Ποιος θα ήθελε να αγοράσει ένα 
τέτοιο μηχάνημα; Η εποχή του πυριτίου μπορεί βαθμιαία να 
φτάσει στο τέλος της και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 
περάσουμε σε μια καινούργια εποχή, σε μια εποχή νάνο-
τρανζίστορ. Τα email μας, η φωνή μας και οι οικογενειακές 
μας φωτογραφίες θα υπάρχουν σε αυτά τα μικροσκοπικά 
τρανζίστορ τα οποία θα έχουν το μέγεθος ενός μορίου. Αυτή 
είναι η «υπόσχεση» της νανοτεχνολογίας: η δυνατότητα 
κατασκευής τμημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, ιατρικών 
οργάνων και εργαλείων που θα φέρουν επανάσταση στη ζωή 
μας. 

Αυτή τη στιγμή το πιο εξελιγμένο ρομπότ που έχουμε 
είναι το «Mars Rover» το οποίο στείλαμε στον πλανήτη Άρη. 
Η εξυπνάδα του πιο εξελιγμένου μας ρομπότ είναι παρόμοια 
με αυτή μιας κατσαρίδας. Μιας κατσαρίδας η οποία έχει 
υποστεί λοβοτομή! Εάν σηκώσεις το χέρι σου σε μια 
κατσαρίδα, η κατσαρίδα θα σαρώσει το χέρι και θα καταλάβει 
ότι πας να της επιτεθείς. Εάν κάνεις το ίδιο στο Mars Rover, 
αυτό θα σαρώσει το χέρι και θα αρχίσει να «αναρωτιέται» τι 
είναι αυτό. Είναι ποτήρι; αλεπού; Μετά από έξι ώρες θα 
συνεχίσει να αναρωτιέται «είναι ελάφι;» Το ρομπότ μπορεί 
να δει καλύτερα από εμάς τα σχήματα: κύκλους, τετράγωνα 
από τα οποία αποτελείται κάτι, αλλά χρειάζεται ώρες για να 
κατανοήσει τι βλέπει. Αυτό συμβαίνει διότι τα ρομπότ δεν 
έχουν «κοινή λογική», δεν γνωρίζουν ότι το νερό είναι υγρό, 
ότι μια μητέρα είναι μεγαλύτερη σε ηλικία από το παιδί της ή 
ότι στα ζώα δεν αρέσει ο πόνος. Δεν ξέρουν ότι εάν πεθάνεις 

3 Στην κβαντομηχανική, η αρχή της αβεβαιότητας μιλάει για ένα 
στοιχειώδη περιορισμό στην ακρίβεια με την οποία κάποια ζευγάρια 
φυσικών ιδιοτήτων μπορούν να μετρηθούν. Όπως για παράδειγμα, της 
ταχύτητας και την θέσης. 
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δεν θα γυρίσεις την επόμενη μέρα, δεν γνωρίζουν ότι τα 
σχοινιά μπορούν να τραβήξουν κι όχι να σπρώξουν. 

Μια σημαντική ανακάλυψη, η οποία πιθανόν να το 
αλλάξει αυτό, έγινε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της 
Μασαχουσέτης (MIT) όπου οι ερευνητές δημιούργησαν μια 
μηχανή με δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων 
συνδυάζοντας την επιστήμη των υπολογιστών με την 
νευροεπιστήμη. Η εν λόγω συσκευή μιμείται τον τρόπο που 
ο εγκέφαλος επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες και για να 
ελέγξουν πόσο καλά ανταποκρίνεται ο υπολογιστής σε αυτή 
τη λειτουργία κάνανε ένα τεστ. Εικόνες  εμφανίζονται για 
δέκατα του δευτερολέπτου, μόνο κάποιες εκ των οποίων 
περιέχουν ζώα και ο υπολογιστής αγωνίζεται για την πιο 
ακριβή παρατήρηση των ζώων ενάντια στον φημισμένο 
θεωρητικό φυσικό Michio Kaku. Ο νικητής ήταν ο 
υπολογιστής με 85% ακρίβεια, έναντι του 60% του φυσικού. 

Η εξυπνάδα των μηχανημάτων είναι σε κομβικό σημείο. 
Όσο περνάνε τα χρόνια, η εξυπνάδα των ρομπότ αυξάνεται, 
ώσπου σε 20 χρόνια θα αρχίσει να φτάνει αυτή μιας γάτας ή 
ενός σκύλου. Μετά σε 30 ή 40 χρόνια, ίσως θα φτάσει την 
εξυπνάδα ενός πιθήκου. Σε εκείνο το σημείο μπορεί να γίνουν 
κάπως επικίνδυνα, διότι οι πίθηκοι έχουν τους δικούς τους 
στόχους, τα δικά τους σχέδια. Επομένως σε αυτό το σημείο 
θα ήταν σοφό να ενσωματώσουμε ένα chip σε αυτά, το οποίο 
θα τα καταστρέφει όταν παν να κάνουν δολοφονικές σκέψεις. 
 
Αυτόνομα αυτοκίνητα: 
Οι εξελίξεις δεν είναι εμφανείς μόνο στα ρομπότ, αλλά και σε 
καθημερινά πράγματα, όπως ένα αυτοκίνητο. Σε αρκετές 
πολιτείες της Αμερικής έχουν ήδη περάσει νομοσχέδια για τη 
χρήση αυτοκινήτων, τα οποία οδηγούν μόνα τους. Τα 
αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούν σύστημα GPS και 
αισθητήρες laser ώστε να μπορούν να οδηγήσουν με 
ασφάλεια και εντελώς αυτόνομα ακόμα και σε δρόμους 
γεμάτους εμπόδια. Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν 
λόγω ανθρώπινου λάθους, κάτι που δεν υπάρχει σε ένα 
υπολογιστικό σύστημα. Ακόμα και σε περίπτωση που πάει να 
γίνει σύγκρουση ενός αυτόνομου αυτοκινήτου με ένα που το 
κινεί άνθρωπος, το αυτόνομα αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να 
κάνει τρισεκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο, 
μπορεί να υπολογίσει σωστά ακριβώς ποια διαδρομή πρέπει 
να ακολουθήσει ώστε να αποφευχθεί το ατύχημα. Αυτό έχει 
επιτευχθεί με την υπολογιστική ισχύ μόλις οκτώ 
υπολογιστών. Στο μέλλον ακόμα και οι δρόμοι θα είναι 
έξυπνοι. Την κίνηση θα την χειρίζονται ενσωματωμένα chip 
στους δρόμους και τότε η φουτουριστική εικόνα της πόλης 
που απεικονίζεται στην ταινία Futurama του 1940, θα γίνει 
πραγματικότητα. Οι εκφράσεις «έχει κίνηση» και 
«αυτοκινητιστικό δυστύχημα» θα εξαφανισθούν από το 
Ελληνικό λεξιλόγιο. 
 

Σπονδυλωτά ρομπότ: 
Στο πανεπιστήμιο της California στο εργαστήριο 
Πολυμορφικών Ρομπότ κατασκευάστηκαν ρομπότ, τα οποία 
αποτελούνται από πολλά μικρότερα ρομπότ (Fig. 4.). 
 

 
Fig. 4. Σπονδυλωτό Ρομπότ σε σχήμα φιδιού 
 
 

Το καθένα έχει το δικό του «μυαλό», τη δυνατότητα να 
ελέγξει άλλα σπονδυλωτά ρομπότ και την ικανότητα να 
καταλαβαίνει πού είναι μέσα στην συστοιχία των ενωμένων 
ρομπότ (Fig. 5.). 
 

 
Fig. 5. Σπονδυλωτό Ρομπότ με πόδια 
 

Έτσι ανάλογα σε τι είδους επιφάνειες πατάνε, μπορούν να 
κινηθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Εάν αναγνωρίσει ένα 
πολύ στενό μέρος, κινείται σαν φίδι (Fig. 4.) ή μπορεί να 
αλλάξει σχήμα και να βγάλει πόδια (Fig. 5.), αν θέλει να 
αρπάξει κάτι. Ή ακόμα και να γίνει σαν μπάλα, εάν χρειαστεί 
να κινηθεί σε κατηφορική επιφάνεια (Fig. 6.). 
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Fig. 6. Σπονδυλωτό Ρομπότ σε σχήμα μπάλας 
 
 
V. Ενέργεια 
 
Πυρηνική Σύντηξη: 
Η ενέργεια είναι απαραίτητη για τη ζωή, για την εξέλιξη και 
βοηθά στην κατηγοριοποίηση των δυνατοτήτων ενός 
πολιτισμού. Όταν οι αστροφυσικοί ψάχνουν για ζωή έξω από 
τον πλανήτη γη, η κατηγοριοποίηση γίνεται βάση της 
καταναλισκόμενης ενέργειας. Υπάρχουν τρεις τύποι 
πολιτισμού: Ο «Τύπος 1» ελέγχει όλες τις πηγές ενέργειας 
ενός πλανήτη. Ελέγχει τον καιρό, τους ωκεανούς και τους 
τυφώνες. Ο «Τύπος 2» πολιτισμού αντλεί την ενέργειά του 
από τον ήλιο, ενώ ο πολιτισμός «τύπου 3» είναι γαλακτικός 
και έτσι χρησιμοποιεί την ενέργεια δεκάδων 
δισεκατομμυρίων συστημάτων αστέρων. Υπάρχουν τρεις 
τύποι πολιτισμού, διότι υπάρχουν τρεις τύποι ενέργειας στον 
γαλαξία: πλανήτες, αστέρια και ο ίδιος ο γαλαξίας. 

Εμείς είμαστε πολιτισμός τύπου 0. Είμαστε τόσο 
πρωτόγονοι που δεν ελέγχουμε καν την ενέργεια του πλανήτη 
μας. Αντλούμε την ενέργειά μας από νεκρά φυτά: πετρέλαιο 
και άνθρακα. Είτε το δούμε από αυτή την οπτική γωνία, είτε 
κατανοήσουμε ότι χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους 
γρηγορότερα απ’ ότι μπορούν να δημιουργηθούν, η πρόοδος 
μας ως πολιτισμός εξαρτάται από το αν θα μπορέσουμε να 
ξεπεράσουμε την ανάγκη μας για ορυκτά καύσιμα. 

Χωρίς ενέργεια είναι σαν να ζούμε σε έναν προ-
βιομηχανικό πολιτισμό. Το 2003 έγινε μια μεγάλη διακοπή 
ρεύματος στην Αμερική. Οι επιπτώσεις ήταν ξεκάθαρες πολύ 
γρήγορα. Οι γραμμές του μετρό παρέλυσαν, οι μεταφορές 
σταμάτησαν και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάρουν 
λεφτά διότι τα ΑΤΜ δεν λειτουργούσαν πια. Επιπλέον, τα 
τρόφιμα άρχισαν να σαπίζουν, διότι οι καταψύκτες 
χρειάζονταν ενέργεια και αν κάποιος έμενε στον πεντηκοστό 
όροφο ενός ουρανοξύστη έπρεπε να ανέβει πενήντα σειρές 
σκαλιά, απλώς και μόνο για να φτάσει σπίτι του. 

Οτιδήποτε είναι καλό σε μια βιομηχανική εποχή: 
φάρμακα, καθαρό νερό, απαιτεί ενέργεια και η απαιτούμενη 
ενέργεια μεγαλώνει κάθε χρόνο. Η εξοικονόμηση ενέργειας 
είναι απαραίτητη μόνο εάν η παραγωγή της γίνεται με 
επικίνδυνους τρόπους και πράγματι έτσι την παράγουμε. Από 
επιστημονικής πλευράς ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν 
χρειάζεται να συνεχιστεί. Επομένως η εξοικονόμηση 
ενέργειας δεν είναι επιθυμητός στόχος, είναι απλώς μια 
προσωρινή αναγκαιότητα. 

Ας φανταστούμε μια πηγή ενέργειας η οποία είναι 
ασφαλής, καθαρή και άφθονη. Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε 

να έχει μια βαθιά επίδραση στην κοινωνία, θα μπορούσε να 
αλλάξει τα πάντα. Ίσως αυτή είναι η πυρηνική σύντηξη. Η 
κυριαρχία μας πάνω στην ύλη θα μπορούσε να μας δώσει 
άφθονη ενέργεια για πάντα, διότι το υλικό που υποστηρίζει 
την σύντηξη είναι το νερό και είναι άφθονο στη γη. Ο ίδιος 
μας ο ήλιος είναι μια τεράστια μηχανή πυρηνικής σύντηξης: 
ο πυρήνας του είναι τόσο καυτός που τα άτομα υδρογόνου 
αναγκάζονται να πλησιάσουν το ένα το άλλο μέχρι τελικά να 
ενωθούν, απελευθερώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας. Η 
μεγαλύτερη  πρόκληση είναι το πώς να ελέγξουμε το πλάσμα 
από άτομα υδρογόνου που είναι τόσο καυτό, που καίει 
οτιδήποτε αγγίζει. 
 

 
Fig. 7. Σχέδιο πυρηνικού αντιδραστήρα 
 

Επιστήμονες δουλεύουν πάνω σε αυτό καθημερινά στον 
μεγαλύτερο πειραματικό αντιδραστήρα σύντηξης στο 
Oxfordshire. Η Dr. Marie-Line Mayoral έχει αφιερώσει τη 
ζωή της σε αυτόν τον σκοπό. Οι επιστήμονες εφηύραν έναν 
τρόπο, τον οποίο ονομάζουν αντιδραστήρα Tokamak (Fig. 
8.), για να ελέγξουν το καυτό πλάσμα. Αυτός είναι 
ουσιαστικά ένα μαγνητικό μπουκάλι όπου τα μαγνητικά 
πεδία κρατάν το πλάσμα μακριά από τα άκρα του. Ο 
αντιδραστήρας μπορεί εύκολα να φτάσει τους εκατό 
εκατομμύρια βαθμούς, αλλά η πραγματική πρόκληση είναι να 
κρατηθεί η θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα για αρκετό 
χρονικό διάστημα ώστε να περάσει το κρίσιμο σημείο στο 
οποίο η διαδικασία σύντηξης γίνεται αυτόνομη. 
 

 
Fig. 8. Mega Amp Spherical Tokamak 
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Μέχρι στιγμής, η θερμοκρασία μπορεί να κρατηθεί και να 
ελεγχθεί για τριάντα δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δεν είναι 
αρκετό για την παραγωγή αξιοποιήσιμων ποσοτήτων 
ενέργειας. 
 
Άλλες πηγές ενέργειας: 
Η νανοτεχνολογία προετοιμάζει το δρόμο για σημαντικές 
αλλαγές και στον τομέα της ενέργειας και μάλιστα όχι μόνο 
σε ένα μέτωπο, αλλά ταυτόχρονα σε διάφορα. 

Δεδομένου του φθίνοντος κόστους και της 
αποδοτικότητας των ηλιακών πάνελ, κάποια μέρα μπορεί να 
δούμε μια «ηλιακή-επανάσταση». Η δουλειά της Jenifer 
Lewis, πρωτοπόρου στην νανοτεχνολογία, όσον αφορά στα 
ηλιακά πάνελ, είναι απόδειξη ότι η νανοτεχνολογία θα φέρει 
σημαντικές εξελίξεις και στην ενέργεια. 

Τα φυτά έχουν αναπτύξει αυτή την καταπληκτική 
ικανότητα να δέχονται τις ακτίνες του ηλίου και να 
δημιουργούν χημική ενέργεια που την αποθηκεύουν. Στο 
MIT, ο Dr. Andreas Mershin προσπαθεί να χρησιμοποιήσει 
πρωτεΐνες φυτών για την παραγωγή ενέργειας. Με την 
νανοτεχνολογία μπορούμε να πάρουμε την πρωτεΐνη, 
ονόματι «Photosystem 1», που είναι υπεύθυνη γι’ αυτό και να 
τη χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία καλύτερων ηλιακών 
πάνελ. Αρχικά τροποποιούμε την πρωτεΐνη και κατόπιν την 
συνδέουμε σε ειδικά κατασκευασμένα νανοσύρματα, που 
συμπεριφέρονται ως ηλεκτρόδια κάνοντας το τελικό προϊόν 
να είναι ένα νανομηχάνημα, το οποίο παρέχει ενέργεια σε 
μορφή μπογιάς. 
 
 
VI. Νανοτεχνολογία και Τρόπος Ζωής 
 
Ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας: 
Με τεχνολογία που χειρίζεται άτομα (νανοτεχνολογία) και 
επεκτείνοντας τον νόμο του Moore4 (Fig. 9.) προς τα επόμενα 
χρόνια, βλέπουμε ότι τα chip επεξεργαστή θα κοστίζουν όσο 
ένα φύλλο χαρτί, στο οποίο γράφουμε κάτι και μετά το 
πετάμε! Τα κινητά τηλέφωνα του σήμερα έχουν περισσότερη 
επεξεργαστική ισχύ απ’ ότι ολόκληρη η NASA όταν έστειλαν 
2 ανθρώπους στο διάστημα. 
 

 
Fig. 9. Νόμος του Moore 
                                                            
4 Ο Νόμος του Moore είναι η παρατήρηση ότι κατά την ιστορία των 
φυσικών υπολογιστικών εξαρτημάτων, ο αριθμός των τρανζίστορ σε 
ένα ολοκληρωμένο διπλασιάζεται κάθε περίπου δύο χρόνια. 

 
 

Το chip που βρίσκεται σε μια κάρτα γενεθλίων σήμερα, 
έχει περισσότερη επεξεργαστική ισχύ από αυτή όλων των 
Συμμαχικών Δυνάμεων5 το 1945. Ο Stalin, ο Hitler, ο 
Eisenhower, θα σκότωναν για ένα τέτοιο chip! Kαι τι 
κάνουμε εμείς με αυτό; Το πετάμε! Αυτός είναι ο νόμος του 
Moore. 

Οι υπολογιστές θα είναι παντού και πουθενά, όπως είναι 
σήμερα ο ηλεκτρισμός. Οι επιστήμονες το ονομάζουν 
«πανταχού παρούσα υπολογιστική». Κοιτώντας την εξέλιξη 
των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, κάτι τέτοιο είναι 
αναπόφευκτο. To 1980 ήταν η εποχή του μικροεπεξεργαστή, 
συμβολισμένη από τον προσωπικό υπολογιστή. Αυτή ήταν η 
εποχή όπου κτίζαμε τους υπολογιστές μας. Το 1990 ήταν η 
εποχή των δικτύων και της επικοινωνίας, συμβολισμένη από 
τον παγκόσμιο ιστό του internet. Εκείνη ήταν η εποχή που 
ενώναμε τους υπολογιστές μας. Σε αυτή την εποχή, είναι 
υπολογιστές που υπάρχουν παντού και συνδέονται με τα 
πάντα. Ήδη έχουμε υπολογιστές στα κινητά μας, στις 
τηλεοράσεις μας, στα στέρεο, στα ρολόγια και στα πλυντήρια 
πιάτων μας. Αλλά στο μέλλον οι υπολογιστές θα διυσδείσουν 
ακόμα περισσότερο, μέχρι και στη δομή της ζωής μας.  
Ακόμα και η ταπετσαρία θα είναι «έξυπνη». Θα μιλάμε στην 
ταπετσαρία και η ταπετσαρία θα ανταποκρίνεται. Εάν δεν μας 
αρέσει το χρώμα της ταπετσαρίας πια, τότε θα αλλάζει 
στιγμιαία. Σε κάποια χρόνια τα βασικά chip θα είναι τόσο 
φτηνά που θα είναι ενσωματωμένα σε οτιδήποτε αγοράζουμε. 
Σαν ένα αόρατο έξυπνο δίκτυο κρυμμένο στους τείχους μας, 
στα έπιπλά μας, ακόμα στα ρούχα μας. Έτσι τα ρούχα μας θα 
παρακολουθούν συνεχώς την υγεία μας, σαν να έχουμε έναν 
γιατρό ολημερίς στην υπηρεσία μας. Σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, όπως σε ένα καρδιακό επεισόδιο, τα ρούχα μας θα 
ανεβάζουν όλο το ιατρικό ιστορικό μας, θα βρίσκουν τη θέση 
μας και θα καλούν ασθενοφόρο ενώ είμαστε αναίσθητοι στο 
πάτωμα. Θα καταλάβουμε ότι ήρθε η εποχή της «πανταχού 
παρούσας υπολογιστικής» όταν οι υπολογιστές μας θα γίνουν 
«αόρατοι». Τα chip θα είναι παντού και τα παιδιά μας θα 
αναρωτιούνται πώς ζούσαμε σε ένα κόσμο ο οποίος ήταν 
«χαζός». 
 
Ο αντίκτυπος της νανοτεχνολογίας στην καθημερινή ζωή: 
Έχει ήδη γίνει φανερό ότι όσο στρεφόμαστε προς την 
νανοτεχνολογία και όσο ευκολότερα καταφέρνουμε να την 
χειριζόμαστε, τόσο μεγαλύτερες είναι οι αλλαγές που θα 
έρθουν ως αποτέλεσμα. Αν και ήδη ο τρόπος ζωής, σε άλλους 
λιγότερο και σε άλλους περισσότερο, αρχίζει να αλλάζει, οι 
αλλαγές που θα γίνουν μέσα στα επόμενα σαράντα με 
ενενήντα χρόνια είναι πραγματικά μοναδικές. 

Η έλευση της νανοτεχνολογίας θα αλλάξει τη ζωή μας με 
τρόπους που ο μεγαλύτερος πληθυσμός της γης δεν μπορεί 
στην παρούσα φάση ούτε να φανταστεί. 

Όπως αναφέρει και ο τρίτος νόμος του Arthur C. Clarke, 
«οποιαδήποτε επαρκώς προηγμένη τεχνολογία είναι 
δυσδιάκριτη από την μαγεία».  

Στη γνωστή σειρά επιστημονικής φαντασίας «Star Trek», 
υπάρχει ένα μηχάνημα, το οποίο θυμίζει φουτουριστικό 
φούρνο μικροκυμάτων, ονόματι «Replicator». Έτσι όταν 
κάποιος θέλει, για παράδειγμα, τσάι, τότε πάει κοντά στο 
μηχάνημα και λέει «τσάι». Το μηχάνημα δεν δημιουργεί μόνο 
το τσάι, αλλά άτομο-άτομο δημιουργεί και την κούπα 

5 Οι Συμμαχικές Δυνάμεις ήταν χώρες που αντετίθεντο στις δυνάμεις 
του άξονα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 
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τσαγιού, στην οποία θα βρίσκεται το τσάι. Κάτι τέτοιο είναι 
βέβαια επιστημονική φαντασία, διότι δεν υπάρχει τρόπος να 
το δημιουργήσουμε με την σημερινή τεχνολογία. Αλλά στο 
μέλλον με την νανοτεχνολογία, δεν υπάρχει λόγος κάτι τέτοιο 
να μην είναι εφικτό. 
 
Μαθαίνοντας από τη φύση: 
Σήμερα, όταν θέλουμε να χτίσουμε έναν ουρανοξύστη, 
χρειαζόμαστε κάποιον να κόψει το μέταλλο, κάποιον να το 
συγκολλήσει με τήξη και μετά κάποιον να βάλει όλα τα 
κομμάτια μαζί. Η μητέρα φύση δουλεύει με άτομα και μόρια 
και κάνει το ίδιο πράμα, με ένα μόριο του οποίου το όνομα 
είναι «ριβόσωμα». Τα ριβοσώματα πηγαίνουν στο 
δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) και το κόβουν σε ένα 
συγκεκριμένο μέρος. 
 

 
Fig. 10. Λειτουργία του ριβοσώματος 
 
 

Κατόπιν επανατοποθετούν όλα τα μέρη του μορίου 
δημιουργώντας ένα αντίγραφο του DNA και έτσι 
μεγαλώνουμε. Ουσιαστικά, παίρνει τηγανητές πατάτες και 
λαχανικά, αναδιοργανώνει τα άτομα όπως χρειάζεται και 
εμείς καταλήγουμε με περισσότερα κύτταρα στο σώμα μας, 
διότι η μητέρα φύση κόβει και επικολλάει τρισεκατομμύρια 
άτομα και μόρια χρησιμοποιώντας αυτά τα μικροσκοπικά 
ριβοσώματα. Μέσω της νανοτεχνολογίας θα μπορούμε να 
κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Βεβαίως η συγκεκριμένη 
τεχνολογία είναι δεκαετίες μακριά, ίσως και πάνω από 100 
χρόνια 

Παραφράζοντας λοιπόν τον τρίτο νόμο του Arthur C. 
Clarke, οποιαδήποτε επαρκώς προηγμένη τεχνολογία είναι 
δυσδιάκριτη από την επιστημονική φαντασία. 
 
Νέα υλικά και ιδιότητες: 
Ένα από τα υλικά τα οποία ίσως φέρουν μεγάλες αλλαγές 
είναι το γραφένιο6. Όντας οι πρώτοι που απομόνωσαν άτομα 
γραφενίου (χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία) και 
μετρώντας επίσης ηλεκτρονικές ιδιότητας, οι «Andre Geim» 
και «Konstantin Novoselov», κέρδισαν το βραβείο Nobel στη 
φυσική το 2010 στο πανεπιστήμιο του Manchester για 
«Πρωτοποριακά πειράματα σχετικά με το δισδιάστατο υλικό 
γραφένιο». Το γραφένιο αποτελείται από αγνό άνθρακα, με 
τα άτομά του να είναι στοιχισμένα σε εξαγωνικό σχήμα.  

Είναι πολύ ελαφρύ, με το ένα φύλλο ενός τετραγωνικού 
μέτρου να ζυγίζει μόνο 0.77 χιλιοστόγραμμα (mg). 

Ακόμα μια εκπληκτική ιδιότητά του είναι ότι κάτω από 
προϋποθέσεις συμπεριφέρεται ως άμαζο φερμιόνιο Dirac, 

                                                            
6 Το γραφένιο είναι ένα 1-άτομο παχύ στρώμα του ορυκτού γραφίτη. 
Πολλά στρώματα γραφενίου στοιβάζονται μαζί σχηματίζοντας 
κρυσταλλικές νιφάδες γραφίτη. 

αλλά ίσως από τις πιο συναρπαστικές του ιδιότητες για την 
καθημερινή ζωή, είναι η αντοχή του. Ακόμα κι αν 
ισορροπήσουμε έναν ελέφαντα σε ένα μολύβι και η μύτη του 
μολυβιού είναι τοποθετημένη στο μέσο του φύλλου, το φύλλο 
δεν θα υποστεί ούτε γρατσουνιά, πόσο μάλλον να σκιστεί. 
 
Εκτυπωτές 
Πώς θα ήταν εάν, αντί να πάμε στο market της γειτονιάς μας 
για να αγοράσουμε μια καινούργια βούρτσα, το μόνο που θα 
χρειαζόταν να κάνουμε είναι να πάμε στο γραφείο μας και να 
εκτυπώσουμε μία (Fig. 11); Όχι μια εικόνα της βούρτσας, 
αλλά την ίδια την τρισδιάστατη βούρτσα που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για να καθαρίσουμε. Πολλοί πιστεύουν 
ότι μέχρι να συμβεί κάτι τέτοιο θα έχουμε ρομπότ να 
καθαρίζουν τους χώρους για εμάς. Λοιπόν, το να 
εκτυπώνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε στην άνεση του 
σπιτιού μας θα είναι πραγματικότητα πολύ γρηγορότερα απ’ 
όσο πιστεύουμε. Η διαδικασία της εκτύπωσης τρισδιάστατων 
αντικειμένων με το πάτημα ενός κουμπιού συμβαίνει ήδη. Για 
την ακρίβεια συμβαίνει εδώ και τριάντα χρόνια, αλλά μόλις 
πρόσφατα έγινε αρκετά φθηνή ώστε να μπορούμε να την 
πάρουμε στα σοβαρά. 
 

 
Fig. 11. Τρισδιάστατος εκτυπωτής 
 
 

Οι άνθρωποι δημιουργούν αντικείμενα εδώ και πολύ 
καιρό. Εργαλεία, κοσμήματα, στολίδια, ρούχα. Ιστορικά, 
όταν δημιουργούμε κάτι, για παράδειγμα ένα ακόντιο, τις 
περισσότερες φορές παίρνουμε μια βέργα και μια πέτρα και 
ακονίζουμε μέχρι να είναι αρκετά αιχμηρό. Αυτή η 
διαδικασία του να αφαιρούμε μέρη από κομμάτια υλικού 
ονομάζεται αφαιρετική διαδικασία και είναι ο τρόπος που 
πάντα χρησιμοποιούσαμε, διότι αυτή είναι η τεχνολογία που 
είχαμε. Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής, αντί να αφαιρεί 
κομμάτια, τα χτίζει από κάτω προς τα πάνω με μια 
προσθετική διαδικασία. Βασικά ο τρισδιάστατος εκτυπωτής 
μετατρέπει δεδομένα σε αντικείμενα με λογισμικό παρόμοιο 
με αυτό που θα έβλεπε κανείς σε ένα συμβατικό εκτυπωτή, 
απλώς αντί για μια δισδιάστατη εικόνα, ζωγραφίζουμε μια 
τρισδιάστατη και αντί να εκτοξεύεται μελάνι, εκτοξεύονται 
διάφορα υλικά ανάλογα με το τι δημιουργούμε. Πλαστική 
ύλη, μέταλλο, τσιμέντο, συνθετική ρητίνη, ακόμα και 
σάκχαρα. Μόλις η πρώτη στρώση στεγνώσει, ή υποστεί 
επεξεργασία με laser, τότε άλλη μια στρώση εκτυπώνεται από 
πάνω και συνεχίζεται μέχρις ότου ολοκληρωθεί το 
αντικείμενο. 
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Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής υπάρχει σχεδόν όσο καιρό 
υπάρχει ο εκτυπωτής μελάνης, ο οποίος εφευρέθηκε στα μέσα 
του 1970, αλλά δεν ήταν μέχρι το 1986 που πουλήθηκε ο 
πρώτος 3D εκτυπωτής ως συσκευή στερεολιθογραφίας 
(SLA) που χρησιμοποιούνταν για να εκτυπώσει μοντέλα 
μηχανικών μερών από στρώσεις υγρού πλαστικού που 
σκλήραιναν με υπεριώδες laser. Κατά τα μέσα του 1990 και 
άλλα υλικά άρχισαν να χρησιμοποιούνται, όπως σκόνες 
διαφόρων ειδών πλαστικού και διάφορα laser. Και ενώ οι 
άνθρωποι είδαν πολλές πιθανές δυνατότητες στην 
τεχνολογία, η κύρια χρήση τους ήταν πάντα η κατασκευή 
μοντέλων, όπως μοντέλα κτηρίων για αρχιτέκτονες. Η 
εξέλιξη της τεχνολογίας έχει καταστήσει δυνατή την 
εκτύπωση ολοένα και πιο περίπλοκων αντικειμένων, όλα με 
μια εκτύπωση, που είναι και ο λόγος που οι τρισδιάστατοι 
εκτυπωτές θα μπορούσαν να αλλάξουν την παραγωγική 
διαδικασία, την μηχανική και τους τρόπους με τους οποίους 
ασκούμε επιστήμη. Ειδικά την ιατρική.  

Υπάρχουν πολλοί που φοβούνται αυτές τις νέες 
δυνατότητες τις οποίες θα μπορεί να έχει ο καθένας κάποια 
στιγμή. Από τους λόγους κλειδιά είναι ότι οποιοσδήποτε θα 
έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ακόμα και όπλα (Fig. 12.) 
με το πάτημα ενός κουμπιού. 
 

 
Fig. 12. Εκτύπωση όπλων 
 
 

Αυτό έχει ανάψει την ανησυχία πολλών ατόμων που 
μιλούν ανοιχτά γι’ αυτό το πρόβλημα σε blog, ιστοσελίδες 
και άρθρα. Στο τέλος, ένα μηχάνημα δεν είναι ούτε καλό, 
ούτε κακό. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε αυτοί που θα 
αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα 
τα οποία είναι στην διάθεσή μας. 
 
Αορατότητα: 
Όλοι οι άνθρωποι, σε κάποια στιγμή της ζωής τους έχουν 
ευχηθεί να μπορούσαν να είναι αόρατοι. Αλλά επιτρέπουν οι 
νόμοι της φυσικής κάτι τέτοιο; Πρόσφατες ανακαλύψεις 
δείχνουν ότι όχι μόνο είναι πιθανό, αλλά σε μερικές δεκαετίες 
θα έχουμε κάτι παρόμοιο με τον μανδύα αορατότητας του 
«Harry Potter» της γνωστής νουβέλας. 

Το κλειδί σε αυτή την τεχνολογία δεν είναι να κάνεις το 
αντικείμενο να εξαφανισθεί πραγματικά, αλλά να κάνεις τα 
κύματα φωτός να λυγίζουν τριγύρω από το εν λόγω 
                                                            
7 Το plasma είναι μία από τις τέσσερεις στοιχειώδεις καταστάσεις της 
ύλης (με τις υπόλοιπες να είναι στερεή, υγρή και αέρια). 
8 To Mirage Effect είναι η οφθαλμαπάτη που βλέπουμε το καλοκαίρι 
κοιτώντας το δρόμο ο οποίος φαίνεται υγρός. Αυτό συμβαίνει λόγω της 

αντικείμενο ή να διαθλώνται τριγύρω του, έτσι ώστε να 
βλέπουμε τι είναι πίσω από αυτό. Η πρώτη έρευνα πάνω σε 
αυτό άρχισε το 1950 και επικεντρώθηκε στο plasma7, κάτι 
σαν ιονισμένο αέριο. Οι επιστήμονες βρήκαν ότι το plasma 
είναι πολύ καλό στο να απορροφά ή να ανακλά ακτινοβολία 
καθώς πλησιάζει και έτσι πέρασαν πολύ χρόνο 
προσπαθώντας να βρουν έναν τρόπο να περικλείουν με 
ασφάλεια ανθρώπους και αντικείμενα σε σύννεφα από 
plasma. Αυτό δεν θα τα έκανε αόρατα στα μάτια μας, αλλά 
θα ήταν αόρατα σε πράγματα όπως ραντάρ. 

Πρόσφατα οι ερευνητές που ασχολούνται με την 
αορατότητα σημείωσαν πρόοδο στην κατασκευή υλικών που 
λυγίζουν το φως. Το 2009 δυο διαφορετικές ομάδες εφηύραν 
δυο παρόμοιους τρόπους αορατότητας χρησιμοποιώντας 
νανο-υλικά. Η ομάδα του Berkeley τρύπησε εκατομμύρια 
αφάνταστα μικροσκοπικές τρύπες σε υλικά βασισμένα σε 
πυρίτιο και αυτές οι τρύπες επιτρέπουν το υπέρυθρο φως να 
λυγίζει γύρω από μικροσκοπικά αντικείμενα. Η άλλη ομάδα, 
του Cornell, κατάφερε να πετύχει παρόμοια αποτελέσματα 
μελετώντας την επιφάνεια αντικειμένων και 
χρησιμοποιώντας νανο-άξονες. 

Το 2011 μια ομάδα νανο-επιστημόνων χρησιμοποίησε 
θερμασμένα φύλλα άνθρακα για τη δημιουργία 
νανοσωλήνων έτσι ώστε να δημιουργήσουν το λεγόμενο 
Mirage Effect8. Οι επιστήμονες κατάφεραν να 
δημιουργήσουν παραπλήσια αποτελέσματα 
χρησιμοποιώντας ασβεστίτη και άλλες ύλες με κρυσταλλική 
μορφή. Προς το παρόν υπάρχουν πολλά προβλήματα. Για 
παράδειγμα, τεχνικές σαν αυτή δουλεύουν μόνο κάτω από το 
νερό, ή για συγκεκριμένο χρώμα φωτός, ή σε συγκεκριμένη 
γωνία και συνήθως για πολύ μικρά αντικείμενα. Ως τώρα οι 
έρευνες σε αυτόν τον τομέα δεν έχουν καταφέρει να 
δουλέψουν σε μεγάλα αντικείμενα, διότι η δημιουργία αυτών 
των νανο-υλικών είναι πολύ ακριβή και ως εκ τούτου, μέχρι 
να γίνει πολύ φθηνότερη, δεν θα μπορέσουμε να 
δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο μανδύα αορατότητας. 
 
Προγραμματιζόμενη Ύλη: 
Σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπως ο «Εξολοθρευτής 
ΙΙ», βλέπουμε ρομπότ να αλλάζουν μορφή, να γίνονται κάτι 
σαν ζελέ και έτσι να περνάν διάφορα εμπόδια ενώ μετά 
ξαναπαίρνουν την αρχική τους μορφή. Κανείς δεν πιστεύει 
πραγματικά ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά 
οι επιστήμονες έχουν κάνει εκπληκτική πρόοδο στον τομέα 
αυτό. Έχουν δημιουργήσει κάτι το οποίο ονομάζεται 
«προγραμματιζόμενη ύλη», ύλη η οποία μπορεί να αλλάξει 
τον εαυτό της. Αλλάζει το χρώμα της, την αγωγιμότητά της, 
το σχήμα της, με το πάτημα ενός κουμπιού. Γιατί μπορούν 
στις ταινίες να αλλάζουν μορφή και κάτι στερεό να 
υγροποιείται και στη συνέχεια να στερεοποιείται ξανά; Αυτό 
έχει σχέση με τα άτομα. Τα άτομα μπορούν να γλιστρήσουν 
το ένα γύρο από το άλλο και να δημιουργήσουν αυτό που 
βλέπουμε ως υγρή μορφή. Αλλά τι θα γίνει εάν αυτά τα άτομα 
αντικατασταθούν από chip; Τα chip, όσο μικρά κι αν έχουν 
γίνει, είναι υπερβολικά μεγάλα για να μπορέσουν να 
υποστηρίξουν μια τέτοια λειτουργία. Με την νανοτεχνολογία 
όμως, μπορούμε να κατασκευάσουμε chip τόσο μικρά που να 
είναι μικρότερα από την κορυφή μιας καρφίτσας και 
μπορούμε να αλλάζουμε και το ηλεκτρικό τους φορτίο. 
Αλλάζοντας το ηλεκτρικό τους φορτίο, δένονται και 

διαφοράς θερμοκρασίας του αέρα ακριβώς πάνω από τον δρόμο και του 
αέρα πιο πάνω, η οποία διαθλά τις ακτίνες του ηλίου και όταν η γωνία 
περάσει την κρίσιμη γωνία, τότε βλέπουμε τον ουρανό πάνω μας στον 
δρόμο. 
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παίρνουν διαφορετικές μορφές. Είναι έξυπνα, διότι το καθένα 
είναι chip ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είναι ίσως τόσο έξυπνα 
όσο ένα σημερινό PC. Αυτά λέγονται Catoms και τα προωθεί 
η Intel9 της οποίας τον επεξεργαστή έχει λογικά ο 
υπολογιστής σας. Η ίδια εταιρία επενδύει τώρα στο μέλλον, 
στην προγραμματιζόμενη ύλη. Κι αν το σκεφτούμε, αυτό 
σημαίνει ότι εάν έχουμε λίγο πηλό, με το πάτημα ενός 
κουμπιού το φορτίο στα άτομα του πηλού θα αλλάζει έτσι 
ώστε να μορφοποιηθεί σε ένα άγαλμα, σε ένα αυτοκίνητο, ή 
οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλουμε. Αυτό σημαίνει επίσης ότι 
εάν πατήσω ένα άλλο κουμπί, ο πηλός αυτός μπορεί να γίνει 
σπίτι, ή μια ολόκληρη πόλη… μια ολόκληρη πόλη να 
ανυψωθεί από την άμμο. Ακούγεται προς το παρόν σαν 
επιστημονική φαντασία, αλλά τα βασικά βήματα προς αυτό 
γίνονται ήδη σήμερα. 
 
VII. Διαδραστικότητα - Αλληλεπίδραση 
 
Η αρχή κάτι πρωτοποριακού: 
Στο πανεπιστήμιο του Kioto ζωγράφισαν μια τελεία και την 
έδειξαν σε έναν άνθρωπο, αποκαλύπτοντας ένα μοτίβο στον 
εγκέφαλό του. Στη συνέχεια κίνησαν την τελεία τριγύρω και 
αποθήκευσαν όλα τα μοτίβα του εγκεφάλου. Μια εικόνα, δεν 
είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύνολο από pixels… τελείες. Του 
έδειξαν κατόπιν μια εικόνα με ένα «Χ» ζωγραφισμένο και 
πράγματι ο υπολογιστής μπόρεσε να αναδημιουργήσει την 
εικόνα που είδε ο άνθρωπος, διαβάζοντας το μυαλό του. 

Ενδιαφέρουσα έρευνα είναι και αυτή που γίνεται στην 
Ιαπωνία. Η εταιρία “Honda” σύνδεσε έναν άνθρωπο με το πιο 
εξελιγμένο ανδροειδές μέχρι σήμερα, τον Asimo10 (Fig. 13.), 
όπως γινόταν στην ταινία επιστημονικής φαντασίας 
«Surrogates» με τον Bruce Willis και στο Avatar. 
 

 
Fig. 13. Το ρομπότ Asimo 
 
 
                                                            
9 Η εταιρία Intel είναι μια Αμερικάνικη πολυεθνική εταιρία chip 
ημιαγωγών με έδρα στην Santa Clara της California και είναι η 
μεγαλύτερη και πιο φημισμένη εταιρία chip με βάση τα έσοδα. 

Ένας υπολογιστής διαβάζει το μυαλό του ανθρώπου και 
μετατρέπει τη σκέψη του σε δεδομένα τα οποία εκτελεί ο 
Asimo. 

Η κίνηση στα δύο πόδια έρχεται πολύ φυσικά σε εμάς, το 
έχουμε ως δεδομένο, ούτε που το σκεφτόμαστε. Στην 
πραγματικότητα είναι κάτι το πολύ περίπλοκο. Πήρε είκοσι 
χρόνια έρευνας για τους μηχανικούς της Honda μέχρι να 
καταφέρουν τις παρόμοιες με άνθρωπο κινήσεις του Asimo. 

Αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
πληθώρα σκοπών και σίγουρα μεταξύ άλλων, τη χρήση 
ρομπότ από έναν άνθρωπο για απεγκλώβιση ανθρώπων από 
επικίνδυνα μέρη μετά από σεισμό ή κάποια φυσική 
καταστροφή, ή ακόμη κι από πυρκαγιές. Θα μπορούσαν 
επίσης, αντί για ανθρώπους, να σταλούν ρομπότ σε άλλους 
πλανήτες, αφού τα ρομπότ δεν χρειάζεται να επιστραφούν 
πίσω στην γη και επίσης κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν θα 
χρειαστεί να κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές.  
 
Η δύναμη των θεών στα χέρια μας: 
Υπάρχει ήδη ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ ανδροειδούς 
και ανθρώπου. Κατ’ επέκταση, η ανάγνωση του μυαλού και 
των σκέψεων ενός ανθρώπου είναι πιθανή. Για την ακρίβεια, 
χρησιμοποιώντας σαρώσεις MRI μπορούμε να δούμε εάν 
κάποιος λέει αλήθεια ή ψέματα. Όταν κάποιος λέει την 
αλήθεια, στο μυαλό δεν γίνονται πολλά πράγματα. Αν όμως 
κάποιος πει ψέματα, θα πρέπει να ξέρει την αλήθεια, να 
κατασκευάσει το ψέμα, να δημιουργήσει την συγκάλυψη και 
να υπολογίσει την συνοχή του εν λόγω ψέματος με όλα τα 
υπόλοιπα ψέματα που έχει πει ανά τα χρόνια. Αυτό 
χρησιμοποιεί πολύ εγκεφαλική δύναμη και το μυαλό ανάβει 
σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Για την ακρίβεια, αυτή η 
τεχνική έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε δίκη όταν μια 
ασφαλιστική εταιρεία αρνήθηκε να δώσει τα λεφτά στον 
ασφαλισμένο λέγοντας ότι έκαψε το σπίτι του ο ίδιος. Ο 
άνθρωπος τότε είπε ότι θα αποδείξει ότι δεν το έκανε και 
επέτρεψε να του διαβάσουν το μυαλό. 
 
 
VIII. Επαυξημένη Πραγματικότητα 
 
Η επιστημονική φαντασία γίνεται επιστήμη: 
Μια παλιά ταινία ονόματι «Εξολοθρευτής» αφηγούταν την 
ιστορία μηχανών, όπου στο οπτικό τους πεδίο είχαν στοιχεία 
επαυξημένης πραγματικότητας (Fig. 14.). 
 

 
Fig. 14. Επαυξημένη πραγματικότητα 
 
 

Το ρομπότ αυτό μπορούσε, μόλις έβλεπε κάποιον 
άνθρωπο ή κάποιο αντικείμενο, να δει διάφορα πράγματα γι’ 
αυτό. Σε έναν άνθρωπο θα μπορούσε να δει, ανάμεσα σε 

10 Ο ASIMO είναι ένα ανδροειδές που δημιουργήθηκε από την Honda. 
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άλλα, ακριβείς μετρήσεις του ύψους και το βάρους του, ενώ 
σε ένα αντικείμενο, θα μπορούσε να δει με ποια ταχύτητα 
κινείται, ή από τι αποτελείται. Η τεχνολογία «Εξολοθρευτή» 
θα είναι διαθέσιμη σε εμάς στο μέλλον και κάτι παρόμοιο έχει 
ήδη αρχίσει και προωθείται από την Google. 
 
Πως θα αλλάξει η καθημερινότητα: 
Όταν βλέπουμε κάποιον στο δρόμο και δεν μπορούμε να 
θυμηθούμε ποιος είναι, τα γυαλιά που φοράμε (Fig. 15.) θα 
μας λένε «είναι ο Γιώργος, βρε χαζέ» Ολόκληρο το 
βιογραφικό του θα είναι εκεί και θα προβάλλεται στα μάτια 
μας. Υπότιτλοι θα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο, εάν 
αυτός με τον οποίο μιλούμε, ή απλώς ακούμε, μιλάει σε ξένη 
γλώσσα. Εάν ψάχνουμε για δουλειά, στο μέλλον θα ξέρουμε 
ακριβώς σε ποιον να μιλήσουμε. 
 

 
Fig. 15. Γυαλιά Internet του σήμερα 
 
 

Προς το παρόν, οι υλοποιήσεις αυτής της τεχνολογίας 
είναι άκομψες ή δεν περιέχουν αρκετές υπηρεσίες. Στο τέλος, 
η τεχνολογία αυτή θα μπει και στην μόδα. Οι φακοί επαφής 
θα έχουν internet (Fig. 16.). Πιθανόν να ακούμε πράγματα 
του τύπου «Δεν έχεις τα τελευταία γυαλιά internet; Είσαι 
τόσο χθεσινός!». 
 

 
Fig. 16. Φακός επαφής του μέλλοντος 
 
 

Αυτή θα είναι η αυριανή τηλεόραση. Θα μπορούμε να 
κατεβάσουμε ταινίες και να τις παρακολουθήσουμε 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

Αυτό θα είναι το «γραφείο της δουλειάς» μας. Θα 
μπορούμε να δουλεύουμε σαν να είχαμε υπολογιστή, αφού 
ολόκληρο το internet θα είναι μέσα στα μάτια μας. 

 
Αλλαγές στον τρόπο εκπαίδευσης και δουλειάς: 
 
Μάθηση 
Όλοι μας γεννιόμαστε επιστήμονες. Όταν είμαστε παιδιά, 
αναρωτιόμαστε τι υπάρχει «εκεί έξω». Αρχίζουμε να 
αναρωτιόμαστε για τον ήλιο, τη ζωή, τα άστρα… τι είναι αυτό 
που κάνει τη θάλασσα και τον ουρανό. Και μετά, κάτι 
συμβαίνει. Μετά πάμε στο σχολείο και η περιέργειά μας 
εξαφανίζεται. Ο Einstein είπε «κάθε μικρό λουλούδι 
περιέργειας συνθλίβεται από την ίδια την κοινωνία». Αυτό 
συμβαίνει επειδή πρέπει να μάθουμε όλα αυτά τα γεγονότα, 
τα νούμερα και πράγματα που πρέπει να απομνημονεύσουμε. 
Όταν τώρα πάμε να δώσουμε εξετάσεις στη γεωγραφία, 
πρέπει να μάθουμε απ’ έξω όλα αυτά τα γεγονότα και τα 
νούμερα σε σχέση με τα ορυκτά και τους κρυστάλλους. 
Πουθενά μέσα σε αυτά δεν υπάρχει η κινητήρια δύναμη της 
γεωλογίας, η ηπειρωτική μετατόπιση. 

Αν και τώρα νομίζουμε ότι η απομνημόνευση είναι η 
επιστήμη, αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Οι μαθητές δεν θα 
χρειάζεται να απομνημονεύουν πράγματα τα οποία έτσι κι 
αλλιώς υπάρχουν και μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση 
σε αυτά από το internet. Όλες οι σταθερές, όλοι οι τύποι και 
όλα τα γεγονότα θα είναι μία σκέψη μακριά λόγω των 
γυαλιών internet που θα έχουν όλοι. Έτσι στο μέλλον η 
εκπαίδευση μάλλον θα εστιάζει σε μοτίβα, ιδέες και αρχές. 
 
Ζωγραφική 
Οι ζωγράφοι θα μπορούν να δουν το έργο τέχνης τους 
τελειωμένο πριν καν αρχίσει. Θα μπορούν να κινούν τα χέρια 
τους στον αέρα δημιουργώντας καλαίσθητα πράγματα τα 
οποία θα βλέπουν στους φακούς επαφής τους. 
 
Κίνηση και ταξίδια 
Όταν οι άνθρωποι ταξιδεύουν με κάποιο όχημα, θα μπορούν 
να βλέπουν ακριβώς με πια ταχύτητα κινείται το όχημα, την 
κατανάλωση καυσίμων, όπως και αξιοθέατα τα οποία 
μπορούν να επισκεφτούν καθώς πλησιάζουν σε αυτά και όλα 
αυτά μέσα από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής τους. 
 
Αρχιτεκτονική 
Σημαντικό αντίκτυπο θα έχει και στους αρχιτέκτονες. Εάν 
σήμερα ένας αρχιτέκτονας έχει τελειώσει την σχεδίαση ενός 
κτιρίου και αργότερα θέλει να κάνει αλλαγές στο design ή σε 
κάποια δωμάτια τότε δυσκολεύεται. Με την τεχνολογία αυτή 
δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. 
 
Τουρισμός 
Οι τουρίστες θα το λατρεύουν επίσης. Σήμερα ταξιδεύεις στη 
Ρώμη και επισκέπτεσαι το Κολοσσαίο αλλά όλο το μάρμαρο 
έχει κλαπεί από τους καθολικούς για να χτίσουν το Βατικανό. 
Στο μέλλον ωστόσο, οι τουρίστες θα μπορούν να δουν 
ολόκληρη την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία να αναδημιουργείται 
καθώς περπατάνε στους δρόμους της Ρώμης. Αυτό έχει ήδη 
αρχίσει να γίνεται στο «Summer Palace» της Κίνας. Δεν 
μπορείς να το δεις από τα γυαλιά σου προς το παρόν, όμως 
υπάρχει σε υπολογιστή και καθώς περπατάς σε αυτό, μπορείς 
να το δεις όπως ήταν προτού καεί μέχρις ισοπεδώσεως. 
 
Στρατός 
Σαφώς κάτι τέτοιο θα το ήθελε και ο στρατός για να το 
χρησιμοποιούν οι στρατιώτες ώστε να βλέπουν ακριβώς πως 
είναι το πεδίο μάχης, εξαλείφοντας την «ομίχλη του 
πολέμου». 
 



[Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Department of Electrical Engineering                                       
www.NihilisTsLab.com] May 6, 2013 

 

Ονοματεπώνυμο: Μαμαλικίδης Γιάννης, ΑΕΜ: 4627, Εξάμηνο 7ο, Μάθημα: Τεχνολογία Νέων Υλικών, version 1.2.3. 13 

 

 
IX. Επανάσταση στην Ιατρική 
 
Οδηγίες Χρήσης: 
Λόγω του ότι δεν γεννιόμαστε με εγχειρίδιο χρήσης, σήμερα, 
μπορεί να επιστεφτούμε έναν γιατρό, να μας εξετάσει, να μας 
βρει υγιείς και καθώς φεύγουμε να πέσουμε κάτω νεκροί. 
Αυτό είναι πολύ περίεργο, διότι έχουμε εγχειρίδια χρήσης για 
οτιδήποτε άλλο: από το laptop ή τον υπολογιστή μας, μέχρι 
και για την καφετιέρα ή τον φούρνο μικροκυμάτων. Έχουμε 
εγχειρίδια για τα πάντα, εκτός από τους εαυτούς μας. Στο 
μέλλον θα έχουμε όλοι μας ένα δισκάκι με όλα μας τα γονίδια. 
Θα έχουμε το εγχειρίδιο χρήσης μας. Η αρχή αυτής της 
διαδικασίας έχει γίνει και η χαρτογράφηση των γονιδίων μας 
είναι γεγονός. Προς το παρόν κοστίζει υπερβολικά πολλά 
χρήματα για να γίνει ευρεία χρήση της τεχνολογίας, όμως στο 
μέλλον η τιμή θα μειωθεί δραματικά. 
 
Καρκίνος και η αντιμετώπιση του: 
Φανταστείτε «έξυπνες βόμβες», νανοσωματίδια που μπορούν 
να καταστρέψουν μεμονωμένα άτομα. Σε μια τέτοια 
εφαρμογή, το νανοσωματίδιο είναι απλώς ένας φορέας. Αυτά 
μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στο σώμα, μέσω του 
αγγειακού συστήματος και εντοπίζοντας τον στόχο τους, 
μπορούν να απελευθερώσουν το φορτίο τους στο 
συγκεκριμένο μόριο ή κύτταρο. Το φορτίο τους μπορεί να 
είναι οτιδήποτε, από κάποιο είδος φαρμάκου ως κάποιο είδος 
δηλητηρίου.  Αυτό θα μπορούσε να ανατρέψει το πώς 
βλέπουμε τον καρκίνο. Εάν αυτή τι στιγμή κάποιος πάθει 
καρκίνο, θα πρέπει να υποστεί ακτινοβολία, χειρουργεία και 
χημειοθεραπεία αμέσως. Αυτό είναι ένα απαίσιο κοκτέιλ 
τεχνολογιών το οποίο κάνει τα μαλλιά σου να πέφτουν, 
προκαλεί εμετό και ο ασθενής είναι σε συνεχή πόνο και 
ταλαιπωρία. Λόγω του ότι, πράγματι γιατρεύει τον καρκίνο 
ως ένα βαθμό, αφού σκοτώνει τόσο καρκινικά κύτταρα όσο 
και υγιή, η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται σήμερα από τους 
γιατρούς. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι, όπως προχωράει η 
τεχνολογία, πράγματα που κάναμε παλιότερα μας φαίνονται 
τώρα απάνθρωπα. Ακολουθώντας την τότε τακτική, οι 
γιατροί του πρώτου προέδρου της Αμερικής, George 
Washington, τον έκαναν να αιμορραγεί μέχρι θανάτου για να 
γιατρέψουν τον καρκίνο του. Ίσως στο μέλλον, κοιτώντας 
πίσω στους τώρα καρκινοπαθείς, να θεωρούμε απάνθρωπο 
αυτό που υπόκειται το σώμα τους σήμερα. Με την 
νανοτεχνολογία, ωστόσο, έχουμε τη δυνατότητα να 
στοχεύσουμε συγκεκριμένα, για παράδειγμα, τα καρκινικά 
κύτταρα. Τα νανοσωματίδια θα μπορούν να στοχεύσουν 
ακόμα και καρκινικά κύτταρα του τελευταίου σταδίου. Ένας 
από τους τρόπους που θα μπορούσε να γίνει η στόχευση των 
καρκινικών κυττάρων είναι η κατασκευή νανοσωματιδίων 
αρκετά μικρών ώστε να μπορούν να περνάν μέσα από την 
πορώδη επιφάνεια ενός καρκινικού κυττάρου, αφού οι πόροι 
τους είναι αρκετά μεγαλύτεροι σε σχέση με αυτούς ενός 
υγειούς κυττάρου, αλλά επίσης τα νανοσωματίδια θα είναι 
αρκετά μεγάλα, ώστε να μην χωράν να περάσουν μέσα από 
ένα μη καρκινικό κύτταρο.  

Παρόμοια τεχνική έχει ειπωθεί ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για κύτταρα λίπους, δίνοντας έτσι καλή 
λύση σε ανθρώπους που πάσχουν από υποθυρεοειδισμό. 
 
Η πρόληψη στο μέλλον: 
Η τεχνολογία που θα ανιχνεύει οποιοδήποτε είδος καρκίνου, 
θα μπορεί να βρίσκεται ακόμα και στην τουαλέτα μας (Fig. 
17.). 
 

 
Fig. 17. Λεκάνη τουαλέτας Η/Υ 
 
 

Η τουαλέτα (Fig. 18.) μπορεί να έχει «DNA Chips» τα 
οποία μπορούν να ανιχνεύσουν πρωτεΐνες και ένζυμα μιας 
εκατοντάδας καρκινικών κυττάρων, 10 χρόνια προτού 
σχηματίσουν όγκο. 

Σήμερα, όταν μια γυναίκα νιώσει τον καρκίνο των 
μαστών, είναι ήδη πολύ αργά. 

Από τη στιγμή που τρεις φορές την ημέρα θα γίνεται 
έλεγχος για το εάν κάποια στιγμή στο μέλλον θα εμφανισθεί 
καρκίνος, η λέξη «καρκίνος» θα μπορούσε να εξαφανισθεί 
από το ελληνικό λεξιλόγιο. 
 

 
Fig. 18. Λεκάνη τουαλέτας Η/Υ 
 
 

Η τουαλέτα μας θα μπορεί να μας λέει «ανιχνεύθηκε ότι 
σε περίπου 10 χρόνια θα δημιουργηθεί καρκίνος στο τάδε 
μέρος του σώματός σας. Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια 
περάστε από έναν γιατρό για την αντιμετώπισή του» (Fig. 
19.). 

Οι τουαλέτες μας θα μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην 
πρόληψη όχι μόνο του καρκίνου, αλλά και οτιδήποτε άλλου 
μπορεί να πάθουμε. 
 

  
Fig. 19. Προειδοποίηση τουαλέτας 
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Θα λειτουργούν ως προσωπικός μας γιατρός, 
ενημερώνοντάς μας ότι πρέπει να σταματήσουμε να πίνουμε 
ή να τρώμε ορισμένες τροφές. 

Το ίδιο μπορεί να γίνει και με την αυτόματη ανάλυση 
ακόμα και της ανάσας κάποιου. Αναπνέοντας μπροστά από 
τον καθρέφτη του μπάνιου μας, ο καθρέφτης θα εξετάζει τις 
σταγόνες νερού ενημερώνοντάς μας για το αν έχουμε 
χαλασμένο p53 γονίδιο και άρα, αν υπάρχουν πολλές 
πιθανότητες για καρκίνο των πνευμόνων. H τεχνολογία αυτή 
δεν είναι κάπου στο μακρύ μέλλον, αλλά υπάρχει ήδη – 
συγχαρητήρια στην Silicon Valley. 

Ο Steve jobs, ιδρυτής της εταιρίας «Apple», πέθανε από 
παγκρεατικό καρκίνο. Εκείνη την εποχή θεωρούσαμε τον 
παγκρεατικό καρκίνο ως ταχέως αναπτυσσόμενο καρκίνο. 
Πιστεύονταν ότι μέσα σε τρία χρόνια, σε σκοτώνει, αλλά 
μετά έγινε καταγραφή των γονιδίων του παγκρεατικού 
καρκίνου και βρέθηκε ότι η ανάπτυξή του χρειάζεται 20 
χρόνια. Στα 17 πρώτα χρόνια όμως, δεν προκαλεί κανένα 
σύμπτωμα, κανέναν πόνο και ως εκ τούτου δεν έχεις κανένα 
τρόπο να γνωρίζεις ότι στο σώμα σου αναπτύσσεται μια 
βραδείας μορφής θανατηφόρα αρρώστια, μέχρι τα τελευταία 
τρία χρόνια που το νιώθεις και τότε είναι ήδη πολύ αργά. 
Έτσι, γίνεται φανερό ότι η χρήση των DNA Chips θα 
μπορούσε πραγματικά να αλλάξει ολόκληρο το ιατρικό τοπίο. 
 
Η τεχνολογία του μέλλοντος έχει αρχίσει σήμερα: 
Θα καταπίνουμε υπολογιστές στο μέγεθος μιας ασπιρίνης, οι 
οποίοι θα έχουν κάμερες, θα περνάν μέσα από το σώμα μας 
παίρνοντας φωτογραφίες και ένας μαγνήτης θα μπορεί να 
τους καθοδηγεί καθώς κατεβαίνουν στα έντερα. Έτσι οι 
μεσήλικες δεν θα χρειάζεται να φοβούνται τις 
κολονοσκοπήσεις πια. 

Το «Tricorder11» του Star Trek θα γίνει επίσης 
πραγματικότητα. Σήμερα οι μαγνητικοί τομογράφοι (MRI) 
είναι στο μέγεθος δωματίου. Ο μικρότερος μαγνητικός 
τομογράφος έχει κατασκευαστεί στα μόλις 300 εκατοστά. Ο 
λόγος που οι μαγνητικοί τομογράφοι είναι τόσο μεγάλοι, 
είναι ότι για να είναι ακριβείς πρέπει να έχει δημιουργηθεί 
ομοιόμορφο μαγνητικό πεδίο γύρο από το σώμα μας. 
Ωστόσο, πολύ γρήγοροι υπολογιστές μπορούν να 
υπολογίσουν τις σωστές τιμές για τις ανομοιομορφίες. Το 
πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμα 
επαρκώς γρήγοροι υπολογιστές. Στο μέλλον θα 
χρησιμοποιούμε τα κινητά μας για να κάνουμε σάρωση το 
σώμα μας και θα μας δίνεται αμέσως η διάγνωση. Το 
«Tricorder» που τώρα ανήκει στην επιστημονική φαντασία, 
στο μέλλον θα είναι κάτι ακόμα που θα έχουν ενσωματωμένο 
τα κινητά μας τηλέφωνα.  

Ο φημισμένος Θεωρητικός Φυσικός Steven Hawking έχει 
έναν αισθητήρα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας  (EEG Sensor)  
στα γυαλιά του ο οποίος διαβάζει τα εγκεφαλικά του σήματα 
και του επιτρέπει να επικοινωνεί με τον κόσμο. 

Στο πανεπιστήμιο «Brown» του Rhode Island των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής οι ερευνητές έδωσαν νέα 
ζωή σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τετραπληγικός, 
παράλυτος. Έβαλαν ένα chip στο κέντρο του  κινητικού 
φλοιού του εγκεφάλου του και τώρα μπορεί να χειριστεί τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή με την σκέψη (Fig. 20.). Μπορεί να 
κινήσει το ποντίκι, να στείλει και να λάβει email, να 
παρακολουθήσει βίντεο και να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

                                                            
11 Tricorder είναι μια συσκευή στο μέγεθος τηλεφώνου στην σειρά 
επιστημονικής φαντασίας Star Trek που κάνει ιατρική διάγνωση. 

 

 
Fig. 20. Chip στον εγκέφαλο 
 
 

Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε εμείς σε έναν 
υπολογιστή, μπορεί να το κάνει και αυτός με την σκέψη του 
(Fig. 21.). 
 

 
Fig. 21. Ηλεκτρόδια στο κεφάλι 
 
 

Ηλεκτρόδια έχουν τοποθετηθεί πάνω στο κεφάλι του, 
απευθείας πάνω από τον εγκέφαλό και έχουν συνδεθεί με ένα 
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laptop. Ο ασθενής  μαθαίνει  μετά να χειρίζεται τον κέρσορα 
στην οθόνη (Fig. 22.). 
 

  
Fig. 22. Χειρισμός του υπολογιστή με το μυαλό 
 

Μία μέρα τα ηλεκτρόδια αυτά θα γίνουν μικροσκοπικά, 
δυσδιάκριτα για το μάτι και οι λειτουργίες τους δεν θα 
περιορίζονται στον χειρισμό ενός υπολογιστή. Όπως στην 
«ψυχοκίνηση», η χρήση αυτής της τεχνολογίας θα μας 
επιτρέπει να ελέγχουμε το περιβάλλον μας απλώς και μόνο 
με τη σκέψη. 

Στο Ινστιτούτο Αναγεννητικής Ιατρικής στη North 
Carolina οι επιστήμονες κατασκευάζουν ανθρώπινα όργανα 
στο εργαστήριο. Τοποθετούν τα κύτταρα σε μια τρισδιάστατη 
εξέδρα έτσι ώστε τα κύτταρα και ο ιστός να αναπτυχθούν και 
μόλις ο ιστός ωριμάσει, το καλούπι που είναι βιοδιασπώμενο 
εξαφανίζεται (Fig. 23.). 
 

 
Fig. 23. Κατασκευή ανθρώπινου ιστού 

 
 

Αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί  μέχρι στιγμής για 
μύτη, ουροδόχο κύστη, αιμοφόρα αγγεία, λαρύγγι, νεφρό και 
άλλα (Fig. 24.). 
 

 
Fig. 24. Κατασκευασμένο ανθρώπινο αυτί 
 
 

Το 2006 ο Anthony Atala δημοσίευσε μια έρευνα στην 
οποία αποκάλυψε ότι έχει μεταμοσχεύσει επιτυχώς 
κατασκευασμένα μέρη ουροδόχου κύστης σε επτά ασθενείς. 
Τα μέρη αναπτύχθηκαν από τα κύτταρα του ίδιου του 
ασθενούς έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα 
απόρριψης. 
 
Τρισδιάστατη βιοεκτύπωση: 
Σήμερα, όταν αγοράζουμε κρέας, ξέρουμε ότι αυτό προήλθε 
από ένα ζώο το οποίο ζούσε, προτού χρειαστεί να το 
σκοτώσουμε για να πάρουμε το κρέας του. Ο Peter Thiel, 
ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές της Silicon Valley, 
έδωσε $350.000 στην εταιρία που κατασκευάζει βιολογικούς 
3D εκτυπωτές. Αυτοί οι εκτυπωτές θα μπορούν να 
εκτυπώνουν ωμό κρέας, το οποίο δεν έχει καμία διαφορά από 
αυτό που τρώμε σήμερα. Έτσι θα μπορούμε να τρώμε κρέας 
χωρίς να πεθαίνουν ζώα. Το επόμενη βήμα είναι λοιπόν η 
βιοεκτύπωση ιστού ζώων, αρχίζοντας με το ωμό κρέας. Όπως 
για κάθε άλλη εκτύπωση, χρειάζεται ένας εκτυπωτής, κάποια 
δεδομένα και κάποιο υλικό. Μόνο που στην προκειμένη 
περίπτωση, το υλικό είναι ζωντανά κύτταρα. Τα 
βλαστοκύτταρα έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζουν 
τον εαυτό τους, ξανά και ξανά. Άρα αφού πάρουμε αρκετά 
από ένα ζώο, αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη βιο-μελάνη. 
Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Cornell εργάζονται πάνω 
στη βιοεκτύπωση και με βλαστοκύτταρα που προέρχονται 
από άνθρωπο, οι επιστήμονες έχουν ήδη τυπώσει χόνδρους 
και κόκκαλα. 
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Fig. 25. Κατασκευή ανθρώπινου ιστού 
 
 

Η εν λόγω τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για την ευρεία εκτύπωση φαρμάκων, προσθετικών, ακόμη 
και για ανθρώπινο ιστό και όργανα. Θα μπορούμε δηλαδή να 
εκτυπώνουμε το νέο μας συκώτι στο σπίτι μας. 

Οι 3D εκτυπωτές μας επιτρέπουν να 
παραμετροποιήσουμε πράγματα τα οποία παλιότερα 
μπορούσαμε να αγοράσουμε μόνο χύμα. Για παράδειγμα, τα 
προσθετικά άκρα κατασκευάζονταν μόνο σε μεγάλες 
ποσότητες και ήταν ουσιαστικά όλα τα ίδια. Υπήρχαν μόνο 
«αριστερά» και «δεξιά» μέρη σε «μικρό», «μεσαίο» και 
«μεγάλο» μέγεθος. Με τον τρισδιάστατο εκτυπωτή τα 
προσθετικά μέρη χτίζονται κατά παραγγελία με τις 
προδιαγραφές του εκάστοτε ασθενούς. 

Μια καινοτομία είναι ότι τα αντικείμενα μπορούν να 
εκτυπωθούν τώρα με κινούμενα μέρη. Αυτό κατέστη δυνατό 
με τη χρήση ενός βιοδιασπώμενου υλικού το οποίο ενώνει τα 
κινούμενα μέρη και μπορεί να αποσυντεθεί όταν δεν 
χρειάζεται πια. Άρα, εάν εκτυπώνουμε κινούμενα γρανάζια, 
ο τρισδιάστατος εκτυπωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 
gel ή κάποια σκόνη μεταξύ αυτών, έτσι ώστε τα μεμονωμένα 
κομμάτια να μην κολλήσουν μαζί και έτσι, όταν ολοκληρωθεί 
η εκτύπωση, το υλικό υποστήριξης μπορεί να αφαιρεθεί και 
τα κινούμενα μέρη είναι έτοιμα για χρήση. Αυτό σημαίνει ότι 
ένα προσθετικό άκρο μπορεί να γίνει με ευέλικτα 
χαρακτηριστικά για να αντικατοπτρίζει περισσότερο ένα 
ανθρώπινο άκρο, με γόνατα, κλειδώματα και ευέλικτους 
αστραγάλους. Εκτός από τα πολύ μεγάλα πράγματα, 
μαθαίνουμε πώς να εκτυπώνουμε και τα πιο μικρά. Τόσο 
μικρά όσο απλά χημικά, δηλαδή περίπου 285μm, μικρότερα 
από ένα κόκκο άμμου. Από τη στιγμή που τα περισσότερα 
φάρμακα απαρτίζονται από υδρογόνο και οξυγόνο, ίσως πολύ 
σύντομα να μπορούμε να εκτυπώνουμε φάρμακα 
χρησιμοποιώντας οργανικά μόρια ως μελάνι. 
Τρισεκατομμύρια από αυτά τα μόρια θα ενώνονται ώστε να 
σχηματίσουν ένα φάρμακο που θα κάνει ακριβώς αυτό για το 
οποίο είναι κατασκευασμένο να κάνει, διότι όλα τα άτομα θα 
είναι διατεταγμένα ακριβώς όπως πρέπει. Ήδη στο 
πανεπιστήμιο του Glasgow, μια ομάδα βρήκε πώς να 
εκτυπώνει από το μηδέν Ibuprofen, το παυσίπονο. 

Αλλά γίνεται ακόμα πιο περίεργο: στο πανεπιστήμιο του 
Forest αναπτύσσουν ιστό ο οποίος μπορεί να εκτυπωθεί πάνω 
από καμένη σάρκα! Λόγω ερευνών σαν αυτή, πολλοί 
επιστήμονες πιστεύουν ότι η βιοεκτύπωση είναι το μέλλον 
της μεταμόσχευσης. 

Ήδη μπορούμε να οραματιστούμε ένα κοντινό μέλλον 
στο οποίο θα μπορούμε να πάμε στον γιατρό μας, να κάνουμε 
μια μαγνητική τομογραφία και χρησιμοποιώντας έναν 

τρισδιάστατο εκτυπωτή, κάποια εμβρυικά βλαστοκύτταρα 
και κάποια δικά μας, να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε 
μέλος του σώματός μας. 

Ένας ακόμα τρόπος χρήσης της τεχνολογίας είναι η 
εκτύπωση ανθρώπινου ιστού για κλινικές δοκιμές έτσι ώστε 
να εξαλειφθεί η χρήση ζώων γι’ αυτό τον σκοπό. 
 
Θεραπεία γονιδίων: 
Οι επιστήμονες αρχίζουν να θεραπεύουν γονιδιακές 
ασθένειες. Ο Colin και η Carol Locke γέννησαν τον 
Alexander Locke (Fig. 26.) στο Marlow, Buckinghamshire 
της Αγγλίας. Γεννήθηκε τρεις βδομάδες πρόωρα, είχε βάρος 
2.75kg και φαινόταν ένα υγιέστατο μωρό. Σύντομα 
διαγνώσθηκε με μια σπάνια γενετική νόσο στο «Χ» 
χρωμόσωμά του, η οποία του στέρησε το ανοσοποιητικό του 
σύστημα, γνωστή ως SCID. Για μήνες ζούσε μέσα σε ένα 
ειδικά αποστειρωμένο δωμάτιο, μέχρι που οι γιατροί 
εφάρμοσαν πειραματική γονιδιακή θεραπεία για να 
ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό του σύστημα. Μερικά 
χρόνια πριν, αυτό το παιδί θα ήταν καταδικασμένο να 
βρίσκεται σε ένα αποστειρωμένο δωμάτιο για το υπόλοιπο 
της ζωή του. 
 

 
Fig. 26. Αποστειρωμένος Θάλαμος 
 
 

Έρευνες δείχνουν ότι ένα στα τριάντα τρία παιδία που 
γεννιούνται στην Αγγλία πάσχουν από κάποια γενετική νόσο. 
Είναι επιστήμονες όπως ο ανοσοβιολογός Dr. Bobby Gaspar 
και έρανοι όπως του “Jeans for Genes” που επιτρέπουν στους 
επιστήμονες να δουλέψουν και να δίνουν ευκαιρίες για ζωή 
στους συνανθρώπους μας. 

Οι τεράστιες εξελίξεις στην κατανόηση της βιολογίας, 
ακόμα και το ίδιο το Πρόγραμμα του Ανθρώπινου 
Γονιδιώματος είναι υποπροϊόντα της εκθετικής εξέλιξης της 
υπολογιστικής ισχύος και από δω και πέρα, της 
νανοτεχνολογίας, πράγματα που επιτρέπουν την εκτέλεση 
ολοένα και περισσοτέρων βιολογικών αναλύσεων. 

Το MareΝostrum είναι ένα πανίσχυρο υπολογιστικό 
μηχάνημα. Ζυγίζει σαράντα τόνους, έχει τη δύναμη είκοσι 
χιλιάδων υπολογιστών και υπολογίζει εκατό 
τρισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο. Ένας άνθρωπος 
με αριθμομηχανή θα χρειαζόταν δέκα εκατομμύρια χρόνια 
για να κάνει ό,τι αυτός ο υπολογιστής μπορεί να κάνει σε ένα 
δευτερόλεπτο. 

Έχουμε ένα μυστικό όπλο στο οπλοστάσιό μας: την 
συγχώνευση μεταξύ των επαναστάσεων της βιοτεχνολογίας 
και της υπολογιστικής. 

Η βιολογική έρευνα έχει μετατραπεί από κυρίως 
πειραματική, με κάπως εμπειρική προσέγγιση, όπως 
ανάμειξη πραγμάτων σε σωλήνες, σε μια πραγματικά 
ψηφιακή επιστήμη. Έχει εξυγχρονιστεί και αυτό είναι πολύ 
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καλό διότι μας προσφέρει περισσότερες πιθανότητες να 
βρούμε γιατί συμβαίνουν κάποιες αρρώστιες. 

Υπερυπολογιστές όπως το MareΝostrum μας καθιστούν 
ικανούς όχι μόνο να αναγνωρίσουμε τις ρίζες των 
περισσοτέρων θανατηφόρων παθήσεων, αλλά ανοίγουν 
επίσης το δρόμο για την διόρθωση γονιδίων ώστε να 
γιατρέψουμε και να αποτρέψουμε αυτές τις αρρώστιες. 
Έχουμε την δυνατότητα να απενεργοποιήσουμε γονίδια, να 
εισάγουμε καινούργια, να ενεργοποιήσουμε ή να 
απενεργοποιήσουμε ένζυμα, πρωτεΐνες και να δουλέψουμε με 
την βιολογία ως ένα σύνολο διεργασιών πληροφοριών. 

Παθήσεις όπως καρκίνος ή καρδιακό επεισόδιο είναι 
πιθανόν να εξαληφθούν μέσα στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια 
αφού είναι πολύ πιθανό ότι θα  έχουμε τη δυνατότητα να 
αναπρογραμματίζουμε τα γονίδιά μας.  

Στο εργαστήριο Γενετικής Έκφρασης στο Ινστιτούτο 
Salt, ποντίκια έχουν ήδη τροποποιηθεί γενετικά, 
επεκτείνοντας τη μνήμη και τη μυϊκή τους δύναμη. Σε 
δοκιμές που έγιναν, η υπερίσχυση των γενετικά 
μεταλλαγμένων ποντικιών ήταν φανερή. Τα ενισχυμένα 
ποντίκια μπορούσαν να βρουν το δρόμο τους σε ένα 
λαβύρινθο εύκολα, μπορούσαν να τρέχουν πολύ 
γρηγορότερα και για περισσότερη ώρα, όπως επίσης και να 
καταλαβαίνουν αλλαγές στο περιβάλλον που τα άλλα 
ποντίκια δεν πρόσεχαν. Μια τέτοια ενίσχυση αντοχής, 
μνήμης, δύναμης ή νοημοσύνης μπορεί να γίνει επίσης και 
στους ανθρώπους. Κάποια στιγμή η επιλογή αυτή θα είναι 
διαθέσιμη – είτε είναι απαγορευμένη, είτε όχι. Επιπροσθέτως, 
στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, έγινε μια 
βαρυσήμαντη ανακάλυψη όσον αφορά στην διαδικασία 
γήρανσης. Ανακάλυψαν κάτι που πιθανόν είναι το γονίδιο της 
μακροβιότητας. Γνωρίζουμε ήδη πολλά πράγματα για τη 
γήρανση. Ομάδες DNA αποτελούν τα χρωμοσώματα, τα 
οποία αντιγράφονται κάθε φορά που διαιρούνται τα κύτταρά 
μας. Η διαίρεση, ωστόσο, είναι ατελής και τα άκρα των 
χρωμοσωμάτων χάνουν κάποιες πληροφορίες σε κάθε 
διαίρεση. Ευτυχώς, τα χρωμοσώματα έχουν στα άκρα τους 
παραπανίσιες πληροφορίες, οι οποίες δεν χρειάζονται και 
επομένως δεν πειράζει αν χαθούν. Αυτές ονομάζονται 
«τελομερή» και διαίρεση μετά από διαίρεση, μέσα σε περίπου 
πενήντα φορές χάνονται εντελώς. Όταν συμβεί αυτό λέμε ότι 
το κύτταρο έφτασε σε κατάσταση γήρανσης (senescence) και 
δεν μπορεί να διαιρεθεί ξανά. Η προφανής λύση, δηλαδή να 
επαναφέρουμε το τελομερές, δεν είναι όσο καλή ακούγεται 
διότι αν και στο ζωικό βασίλειο υπάρχουν ζώα, όπως οι 
πλατυέλμινθες, που το κάνουν, με αυτόν τον τρόπο 
λειτουργεί ο καρκίνος στον άνθρωπο. Οι πρόσφατες 
ανακαλύψεις που έγιναν, κάνουν τους επιστήμονες αρκετά 
σίγουρους για την πρόοδο τους ώστε να πουν ότι είναι 
ασφαλές να υποθέσουμε ότι άτομα που είναι σήμερα πενήντα 
χρονών, θα μπορέσουν να ζήσουν μέχρι τα εκατόν πενήντα 
και σταδιακά, ίσως να πλησιάσουμε στην αθανασία, όσον 
αφορά στα φυσικά αίτια. 

Όπως σε κάθε τι στο παρελθόν, έτσι και τώρα, οι εξελίξεις 
που κάνει το ανθρώπινο είδος δεν έχουν μόνο θετικά 
αποτελέσματα. Άνθρωποι έχουν ήδη χάσει την ασφάλιση 
υγείας τους λόγω των αποτελεσμάτων που έδειχναν ότι έχουν 
πιθανότητες πάνω από το μέσο όρο να παρουσιάσουν κάποιες 
νόσους. Αυτή η γενετική διάκριση που γίνεται εις βάρος 
αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν είχαν επιλογή πάνω στο 
πως θα είναι τα γονίδιά τους, θα πρέπει να σταματήσει. 
Ερευνητές και επιστήμονες λαμβάνουν μέτρα γι’ αυτόν τον 
σκοπό. 
 

Καλώδια και εγκέφαλος: 
Νευροχειρουργοί σε κλινική του Ohio εμφυτεύουν 
ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο ασθενών με χρόνια κατάθλιψη. Η 
τεχνική ονομάζεται Βαθιά Διέγερση του Εγκεφάλου (DBS), 
κάτι σαν βηματοδότης του εγκεφάλου και συνήθως 
χρησιμοποιείτε για ασθενείς με Parkinson. Δεδομένου ότι ο 
εγκέφαλός μας λειτουργεί με ηλεκτρικά σήματα, τα 
ηλεκτρόδια αυτά εκπέμπουν μικρές ποσότητες ηλεκτρισμού 
ρυθμίζοντας την ανώμαλη δραστηριότητα του εγκεφάλου και 
επανακαλωδιώνουν τον εγκέφαλο βοηθώντας τους ασθενείς. 
Η Dian ήταν από τους πρώτους που δοκίμασαν αυτή τη 
διαδικασία. Στο παρελθόν είχε δοκιμάσει πολλά φάρμακα και 
αγωγές όπως αναστολέα MAOI, αγωγή SSRI, αντιψυχωσικά 
φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, ηλεκτροσπασμοθεραπεία και 
όλα αυτά τα πράγματα απλά την έκαναν να αποσύρεται όλο 
και περισσότερο. 

Χρησιμοποιώντας τον πιο εξελιγμένο μαγνητικό 
τομογράφο και μικροσκοπικά ρομπότ για να οδηγούν τα 
ηλεκτρόδια σε συγκεκριμένα μέρη του εγκεφάλου, 
κατάφεραν να αρχίσουν από την αρχή του εγκεφάλου και να 
φτάσουν μέχρι 8-10 εκατοστά μέσα στον εγκέφαλο της. Η 
εγχείρηση κράτησε περίπου πέντε ώρες. Μετά από τρις ώρες 
τα ηλεκτρόδια έφτασαν στη σωστή θέση. 
 

 
Fig. 27. Ηλεκτρόδια μέσα στον εγκέφαλο 
 
 

Όταν την ξύπνησαν, η Dian άρχισε να νιώθει χαρούμενη. 
Τα εγκεφαλικά εμφυτεύματα έχουν το δυναμικό να 
θεραπεύσουν στο πολύ εγγύς μέλλον ένα ευρύ φάσμα 
παθήσεων, όπως επιληψία, σύνδρομο Tourette, εγκεφαλικά, 
αυτισμό και Alzheimer. Επομένως θα έχει επίδραση σε 
πολλές ψυχιατρικές και νευρολογικές παθήσεις. 
 
 
X. Επίλογος - Συμπεράσματα 
 
Η γνώση μας όσον αφορά στις ιδιότητες της ύλης θα ανοίξει 
μαζικά τους ορίζοντές μας. Τα νέα υλικά είχαν συχνά βαθιά 
επίδραση στην κοινωνία μας. Το σκυρόδερμα (τσιμέντο) και 
ο χάλυβας που άρχισαν να παράγονται μαζικά το 19ο αιώνα 
αναδιαμόρφωσαν τις πόλεις μας και τις ζωές όλων των 
κατοίκων τους. Αλλά το σκυρόδερμα δεν θα είναι τίποτα 
συγκρινόμενο με τα νέα υλικά που θα παραχθούν στο μέλλον. 
Τα υλικά που κρατάν τη μεγαλύτερη γέφυρα του πλανήτη 
σταθερή και ζυγίζουν τόνους, μπορούν να αντικατασταθούν 
με ίνες από νανοσωλήνες άνθρακα λεπτότερες από μια τρίχα 
μαλλιού. 
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Κοιτώντας τα γεγονότα, βλέπουμε ότι το μέλλον του 
σήμερα, είναι η επιστημονική φαντασία του χτες. Και αυτό 
δεν είναι καθόλου τυχαίο… ούτε σημαίνει ότι οι επιστήμονες 
παίρνουν ιδέες από τις ταινίες, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Οι 
ταινίες είναι αυτές που αντλούν τις ιδέες τους από τους 
θεωρητικούς φυσικούς. Ταξίδια στον χρόνο, μαύρες τρύπες, 
wormholes, χρονικές διαφορές στον χώρο… Τι είναι όλα 

αυτά παρά ό,τι βγαίνει από την Ειδική Θεωρία της 
Σχετικότητας (1905) και την Γενική Θεωρία της 
Σχετικότητας (1916); Όπως συνέβη και στα χρόνια του 
Einstein έτσι και τώρα, η επιστημονική φαντασία του σήμερα 
είναι η επιστήμη στην οποία δεν έχουμε προλάβει να 
κυριαρχήσουμε.
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