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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΑ… 

 Η νανοτεχνολογία είναι ο κλάδος της επιστήμης 

που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες και 

ασχολείται με τη μελέτη και τη δημιουργία δομών 

(νανοαντικειμένων) μεγέθους 1 έως 100 

νανομέτρων (nm) 

 Την ιδέα της εργασίας σε αυτό το επίπεδο είχε ο 

αμερικανός φυσικός Richard Feynman 

 Στόχος αυτής της επιστήμης είναι ο τέλειος 

έλεγχος της δομής της ύλης και η κατασκευή 

αντικειμένων στο μέγεθος μορίου ή ατόμου. 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 Στο δεύτερο τετράμηνο, ασχοληθήκαμε με το 

πρακτικό κομμάτι της Νανοτεχνολογίας. 

 

 Κάθε ομάδα ανέπτυξε μια δική της ιδέα βασισμένη 

στις δυνατότητες αυτού του κλάδου της 

Επιστήμης.      

     

 Ειδικότερα, οι ομάδες κάλυψαν το χώρο της 

ένδυσης, της τεχνολογίας των κινητών τηλεφώνων, 

των τροφίμων και της ιατρικής. 

 

 



ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  

 Τα smartphones τη 
σημερινή εποχή 
αποτελούν ένα μεγάλο 
μέρος της 
καθημερινότητάς μας 
κάνοντας χρήση 
προηγμένων 
τεχνολογιών έτσι ώστε 
να αντεπεξέρχονται 
όχι μόνο στις ανάγκες 
των ανθρώπων αλλά 
και της τεχνολογίας 
στο σύνολό της 

 Παρόλα αυτά, όπως 
όλες οι ηλεκτρονικές 
συσκευές, έτσι και τα 
κινητά τηλέφωνα 
έρχονται με τα 
μειονεκτήματά τους 
αλλά με τη βοήθεια 
της Νανοτεχνολογίας 
αυτά τα προβλήματα 
είναι εφικτό σε μεγάλο 
βαθμό να 
αντιμετωπιστούν. 



ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Με τη χρήση της 
Νανοτεχνολογίας θα 
ήταν δυνατό να 
δημιουργηθούν 
μεμβράνες οι οποίες θα 
μπορούσαν να 
προστατεύσουν πλήρως 
οποιοδήποτε 
smartphone σε 
περίπτωση 
ατυχήματος. 

 Η Νανοτεχνολογία έχει 

ήδη συντελέσει στη 

δημιουργία πηγών 

ηλεκτρικής ενέργειας με 

μεγάλο αποθηκευτικό 

χώρο αλλά και 

μεγαλύτερη αντοχή, 

βοηθώντας περαιτέρω 

στο σχεδιασμό 

ελκυστικότερων 

συσκευών. 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΝΤΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 





ΙΑΤΡΙΚΗ 

 Με αφορμή συμμαθήτρια μας , η οποία ασχολείται 
με την ενόργανη γυμναστική, σκεφτήκαμε να 
προτείνουμε την κατασκευή ενός επιδέσμου, ο 
οποίος με βάση τα νανοϋλικά με τα οποία θα είναι 
φτιαγμένος θα έχει τη δυνατότητα να σταματά το 
φόβο. 

 Ο επίδεσμος θα έχει ενσωματωμένα ένζυμα, τα 
οποία αφού εισέλθουν στον οργανισμό, θα έχουν 
τη δυνατότητα να σταματήσουν την παραγωγή της 
αδρεναλίνης σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται σε 
μεγάλο βαθμό μόρια αδρεναλίνης, έτσι ώστε ο 
φόβος του αθλητή να είναι ελεγχόμενος ή ακόμη 
και ανύπαρκτος… 

 



 

Με ποιον τρόπο καταφέρνεις 

να ξεπερνάς τους φόβους σου;  

Αρχικά πριν δοκιμάσεις κάποια 

καινούργια άσκηση στην ενόργανη 

κάνεις κάποιες προασκήσεις που 

σε βοηθούν να καταλάβεις 

καλύτερα τι πρέπει να κάνεις. 

Έτσι όποτε ένιωθα ανασφάλεια 

γύριζα πίσω σε αυτές.  

 

Φοβόσουν ποτέ κάποια άσκηση; 

Ναι, πολλές φορές ακόμα και τώρα 

φοβάμαι να δοκιμάσω μια καινούργια 

άσκηση. Φοβάμαι συνήθως ασκήσεις 

που έχουν δύσκολη προσγείωση ή 

ήταν επικίνδυνο να χτυπήσεις αν 

έκανες κάποιο σημαντικό λάθος. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΑ  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  

 

Πιστεύεις πως θα δοκίμαζες  

αυτόν τον επίδεσμο αν 

υπήρχε; 

Νομίζω πως θα ήταν βοηθητικό 

για κάθε αθλητή κάτι τέτοιο. 

Πολλές φορές ο φόβος είναι 

μεγάλο εμπόδιο και χρειάζεται 

πολλή προσπάθεια για να 

ξεπεραστεί, οπότε ναι σίγουρα  

              θα το δοκίμαζα. 



ΝΑΝΟΤΡΟΦΙΜΑ 

 Τρόφιμα που μέχρι τώρα θεωρούνταν βλαβερά για 

την ανθρώπινη υγεία, τώρα με τη χρήση της 

νανοτεχνολογίας  βελτιώνονται σε ποιότητα και 

μπορούν να μεταφέρουν βιταμίνες στον ανθρώπινο 

οργανισμό. Με τη χρήση νανοσωματιδίων  τα 

τρόφιμα θα διατηρούνται για περισσότερο χρονικό 

διάστημα, θα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 

θρεπτικά συστατικά και φαρμακευτικές ουσίες 

που θα θεραπεύουν ασθένειες. 

 



ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΝΑΝΟΤΡΟΦΙΜΑ  

 Παγωτά με χαμηλά 

λιπαρά, 

 Μαγειρικό λάδι με 

βιταμίνες  

 Ψωμί με ιχθυέλαιο 

που δεν έχει γεύση 

ψαριού. 

 Οχήματα βιταμινών  

 Θεραπευτικά χοτ 

ντογκ 

 Ψωμί για την καρδιά 

 

 Eίδος φυτικού ελαίου 

που προστατεύει από 

την χοληστερόλη 

 Ρόφημα σοκολάτας που 

μειώνει την ανάγκη 

για λήψη ζάχαρης 

 Πράσινο τσάι 

κινέζικης παραγωγής 

που δεκαπλασιάζει την 

απορρόφηση σεληνίου. 



ΕΝΔΥΣΗ 

 Μετά την 
επικοινωνία μας με 
το Athens Fashion 
Club,το οποίο 
κατασκευάζει 
ρούχα που 
χρησιμοποιούν 
Νανοτεχνολογiα 
αποφασίσαμε να 
κατασκευάσουμε το 
δικό μας ρούχο 
βασισμένοι στην 
ιδέα του Athens 
Fashion Club  



ΕΠIΛΟΓΟΣ 

Με αφορμή το μάθημα της ερευνητικής εργασίας 
μας δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσουμε τη 
Νανοτεχνολογία και να πληροφορηθούμε για τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, καθώς 
και ό,τι υπόσχεται για το μέλλον. 

Την προσεγγίσαμε σε πρακτικό επίπεδο όσο και 
θεωρητικό με σκοπό τη διερεύνησή της. 

Εν τέλει καταγράψαμε τις δυνατότητές της και 
ευελπιστούμε στο μέλλον να μας βοηθήσουν στην 
καθημερινότητα μας ! 


