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Ηλεκτρική ενέργεια απ’ τον ήλιο στην Κρήτη Σε πρωτοποριακό πρόγραµµα το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης

Με το βλέµµα στραµµένο στον Ήλιο είναι οι επιστήµονες, οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν, κατ’ αρχάς, και,
σε δεύτερο επίπεδο, να µιµηθούν τη φύση!

Το τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχει βάλει και φιλοδοξεί να κερδίσει ένα µεγάλο στοίχηµα, µέσα από τη συµµετοχή
του στο πρόγραµµα µε το ακρωνύµιο «BIOSOLENUTI»-Bioinspired Solar Energy Utilization, να αξιοποιήσει, δηλαδή, και να
µετατρέψει σε ηλεκτρισµό την ηλιακή ενέργεια.

Σκοπός του τµήµατος είναι η δηµιουργία πόλου αριστείας στο Ίδρυµα για τη βιοµιµητική αξιοποίηση της
ηλιακής ενέργειας µε την υποστήριξη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων όσων θα µπορούσαν να
συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή.

Το πρόγραµµα «BIOSOLENUTI» αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία για να στραφεί το νησί µας στις
εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Την ερχόµενη Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, το τµήµα Χηµείας διοργανώνει ηµερίδα µε την παρουσία
κορυφαίων επιστηµόνων στον κλάδο, στην οποία έχουν κληθεί να συµµετάσχουν τοπικοί φορείς που µπορούν να βάλουν το δικό
τους λιθαράκι στην απεξάρτηση της Κρήτης από τις συµβατικές µορφές ενέργειας.

«Θέλουµε να δούµε πώς θα χρησιµοποιήσουµε τον Ήλιο, την ηλιοφάνεια που έχει η περιοχή για να µπορέσουµε να καλύψουµε
ενεργειακές µας ανάγκες. Οι οιωνοί δεν είναι καλοί για το µέλλον. Το 2050 προβλέπεται να πέσει η παραγωγή του πετρελαίου στο
µισό, του άνθρακα το ίδιο, οι υδάτινοι πόροι το ίδιο…Η µόνη ενέργεια που µένει είναι του Ήλιου. Εάν αξιοποιούσαµε όλο το ποσό
της ηλιακής ενέργειας θα είχαµε 10.000 φορές περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτήν που χρειάζεται ο πλανήτης για όλες τις
δραστηριότητες µας», λέει στην «Π» ο πρόεδρος του τµήµατος Χηµείας, καθηγητής και υπεύθυνος του εργαστηρίου
Βιοανόργανης Χηµείας, Αθανάσιος Κουτσολέλος. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η επένδυση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι
µονόδροµος και η δράση της οµάδας του Π.Κ. είναι ευκαιρία για την αξιοποίησή του.

Την ερχόµενη Παρασκευή θα γίνει µία πρώτη επιστηµονική συνάντηση στο Ηράκλειο ενώ µέσα στην άνοιξη θα διοργανωθεί µία
ηµερίδα µε τη συµµετοχή όλων των αρµοδίων φορέων, οι οποίοι καλούνται, εκτός από το να στηρίξουν οικονοµικά την
προσπάθεια, να καταθέσουν σαφείς προτάσεις για το πώς θα µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε την ενέργεια που µας προσφέρει
απλόχερα ο Ήλιος.

Ο κ. Κουτσολέλος τονίζει πως δεν είναι αργά για να γίνει κάτι τέτοιο, ήδη έχουµε την τρίτη γενιά φωτοβολταϊκών κυψελίδων και οι
επιστήµονες αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν τις χρωµοφόρες οµάδες, τα υλικά που χρησιµοποιούνται να είναι πιο φιλικά προς
το περιβάλλον και να µιµηθούν, ουσιαστικά, ό, τι κάνει η φύση, για παράδειγµα µε τη φωτοσύνθεση, τη µετατροπή, δηλαδή, της
ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισµό. «Η επιστήµη προσπαθεί να καταλάβει πρώτα και µετά να αντιγράψει τη φύση», αναφέρει ο
πρόεδρος του τµήµατος Χηµείας.

Το πρόγραµµα

Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και η αξιοποίησή τους, σε µια περιοχή όπως η Κρήτη, συνιστούν ένα µείζον αναπτυξιακό και
ενεργειακό στοίχηµα που δεν πρέπει να χαθεί. Το Πανεπιστήµιο Κρήτης έχοντας πλήρη επίγνωση και κατανοώντας την ανάγκη
σύνδεσης της ερευνητικής καινοτοµίας µε την ανάγκη και τις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος,
αναπτύσσει µια σηµαντική ερευνητική δράση σε αυτή την περιοχή. Με τη σηµαντική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και
λίγους µήνες έχουν αρχίσει οι δραστηριότητες του προγράµµατος «BIOSOLENUTI» που έχει σαν πυρήνα την οµάδα του
εργαστηρίου Βιοανόργανης Χηµείας του κ. Κουτσολέλου.
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εργαστηρίου Βιοανόργανης Χηµείας του κ. Κουτσολέλου.

Η συγκεκριµένη δράση αφορά στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και τη µετατροπή της σε ηλεκτρική, µε υλικά που είναι όχι
µόνο φιλικά στο περιβάλλον αλλά και τηρούν διαδικασίες παρόµοιες µε αυτές που χρησιµοποιεί η φύση, όπως η φωτοσύνθεση.

H χρήση υλικών για τεχνητή φωτοσύνθεση (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) από φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι, για την εν λόγω
ερευνητική οµάδα, ένα στοίχηµα που έχει ήδη πολύ υποσχόµενα αποτελέσµατα σε συνεργασία µε ερευνητές από το Εθνικό
Ίδρυµα Ερευνών.

Σκοπός του προγράµµατος, που χρηµατοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το ποσό του
1.000.000 ευρώ, είναι η ενδυνάµωση του εργαστηρίου για µια δυναµική παρουσία σε ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση σε παγκόσµιο
επίπεδο µε επιµέρους στόχους την επέκταση του εξοπλισµού του εργαστηρίου µε επιστηµονικά όργανα, ώστε να συµπληρωθούν
κενά υποδοµής σχετικά µε την δραστηριότητα που να το καθιστά πρωτοπόρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη στελέχωση της εν λόγω
οµάδας για τρία χρόνια µε νέους ερευνητές, τη δηµιουργία ενός πόλου αριστείας µε συµµετοχή του ερευνητικού δυναµικού όλων
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της περιοχής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νοµαρχία-Δήµος Ηρακλείου) αλλά και της τοπικής
κοινωνίας (ΜΜ Βιοµηχανικές Μονάδες, Εµπορικό Επιµελητήριο, και κάθε άλλη Ιδιωτική Δραστηριότητα που µπορεί να εµπλακεί) µε
στόχο την πληροφόρηση για εναλλακτικές πηγές ενέργειας, την ανάπτυξη δράσεων και εφαρµογής ενός µακροχρόνιου σχεδίου για
την δυναµική «είσοδο» της περιοχής στην εποχή της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως αυτή της Ηλιακής.

Το σχήµα αυτό µε αντιπροσώπους από όλους τους φορείς θα δραστηριοποιηθεί και µέσω άλλων συνεργατικών προγραµµάτων µε
στόχο την εξεύρεση πόρων και απώτερο σκοπό την εφαρµογή της ιδέας αυτής, σε µια περιοχή όπως η Κρήτη, προνοµιούχα σε
ηµέρες ηλιοφάνειας ετησίως.

Η πρώτη συνάντηση

Στο πρόγραµµα «BIOSOLENUTI» έχει ορισθεί µια διεθνής επιτροπή εµπειρογνωµόνων µε στόχο την παρακολούθηση και
συµβουλευτική υποστήριξη της ερευνητικής οµάδας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που αποτελείται από πολύ γνωστούς και
διακεκριµένους επιστήµονες του εξωτερικού.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση θα συµµετάσχουν:

ο Καθηγητής Ivano Bertini από το Πανεπιστήµιο της Φλωρεντίας και Διευθυντής του µεγαλύτερου ευρωπαϊκού κέντρου NMR
(CERN: Magnetic Resonance Centre, Kέντρο Μαγνητικού συντονισµού),

ο Καθηγητής Roger Guilard, από το Πανεπιστήµιο της Βουργουνδίας (Bourgogne) διευθυντής του LIMRES - ICMUB UMR 5260 (
Ιnstitut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne, οµάδα του Laboratoire d'Ingénierie Moléculaire pour la

REconnaissance et la Séparation des métaux et des molecules) και συνεκδότης-editor του διεθνούς περιοδικού Journal of
Porphyrin and Phthalocyanines) και

ο Καθηγητής Daniel Gryko καθηγητής του Ινστιτούτου Οργανικής Χηµείας και µέλος της Πολωνικής Ακαδηµίας Επιστηµών ειδικός
σε σύνθεση µακροκυκλικών δακτυλίων. Με την ευκαιρία της συνάντησης ο Καθηγητής Daniel Gryko θα δώσει και µια σχετική
οµιλία στο Τµήµα Χηµείας.

Από Ελληνικής πλευράς θα συµµετάσχουν οι Dr Νίκος Ταγµατάρχης (ΕΙΕ) και Παναγιώτης Αργείτης (ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος)
συνεργάτες του προγράµµατος.

Φασµατογράφος µάζας

Στο πλαίσιο του προγράµµατος έχει ήδη εγκατασταθεί (το δεύτερο δεκαήµερο του Δεκεµβρίου 2009) ένας φασµατογράφος µάζας
(Maldi Toff, High Resolution MS) ο µοναδικός στον ελληνικό χώρο και από τα λίγα στην Ευρώπη, µιας και πρόκειται για το
κορυφαίο µοντέλο εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τοµέα αυτό. H συµβολή του στη δραστηριότητα της προτεινόµενης
έρευνας αναµένεται να είναι καθοριστική. 

Για την επιτυχία της δράσης σηµαντική κρίνεται η στελέχωση της ερευνητικής οµάδας µε έµψυχο δυναµικό. Έπειτα από διεθνή
προκήρυξη των θέσεων, η οµάδα στελεχώθηκε µε δύο νέους ερευνητές και ένας τρίτος αναµένεται εντός του Ιανουαρίου.
Ερευνητές και καθηγητές από το Τµήµα Βιολογίας και το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας ήδη έχουν αρχίσει συνεργασία µε την
οµάδα του Τµήµατος Χηµείας, και αρκετές προτάσεις παράλληλης δράσης έχουν ήδη κατατεθεί σε συνεργασία µε το ΕΚΕΦΕ
Δηµόκριτος, ΕΙΕ, ΕΚΠΑ και το ΠΚ.

Στόχος της πρώτης επιστηµονικής συνάντησης είναι η παρουσίαση της µέχρι τώρα δραστηριότητας της οµάδας από τον κ.
Κουτσολέλο και η συζήτηση-σχεδιασµός τόσο των άµεσων όσο και των µελλοντικών στόχων της δράσης όπως οι Διεθνείς
συνεργασίες, η σύνδεση µε τους τοπικούς ερευνητικούς και πολιτειακούς φορείς, η διάδοση της δράσης σε τοπικό, εθνικό αλλά
και παγκόσµιο επίπεδο και η πραγµατοποίηση ενός Διεθνούς Συνεδρίου σχετικά µε το αντικείµενο.

Οι διεθνείς προσκεκληµένοι θα σχολιάσουν και θα προτείνουν µαζί µε τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο τους επόµενους στόχους στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

«ΝΑΙ» στην ηλιακή πρόκληση

Οι προβλέψεις από τους διεθνείς οργανισµούς που αφορούν τις ενεργειακές ανάγκες σε σχέση µε την ανάπτυξη του πληθυσµού
της γης δείχνουν ότι είναι πλέον µονόδροµος η χρήση της ηλιακής ενέργειας.

Οι κύριοι λόγοι της ηλιακής πρόκλησης είναι ότι η φωτοβολταϊκή τεχνολογία µετατρέπει την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε
ηλεκτρική, είναι φιλική προς το περιβάλλον, αθόρυβη, δεν υπάρχουν εκποµπές ρύπων και είναι µεγάλης χρονικής διάρκειας.

Πηγή:Πατρίς

__________________

Μη φοβηθείς το δένδρο που άπλωσε
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Μη φοβηθείς το δένδρο που άπλωσε
τις ρίζες του βαθειά στο χώμα

κι αν σπάσει τη κορφή του ο άνεμος
και τα πυκνά κλαδιά του ακόμα!
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Τους αξίζει ένα µεγάλο ΜΠΡΑΒΟ!!!

__________________

Μη φοβηθείς το δένδρο που άπλωσε
τις ρίζες του βαθειά στο χώμα

κι αν σπάσει τη κορφή του ο άνεμος
και τα πυκνά κλαδιά του ακόμα!
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EnasXhmikos
New Member
 
Εγγραφή: 12-01-2010
Περιοχή: Ηράκλειο
Μηνύµατα: 1 
Thanks: 0 
Thanked 4 Times in 1 Post

Αχµµµµ....γκουχ γκουχ.

Μάλιστα. Συγχαρητήριά µας.

Θα χαλάσω λίγο τον αισιοόδοξο τόνο του νήµατος αλλά δεν µπορώ αλλιώς.

Ας ξεκινήσω από το πρόγραµµα. Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτεί ΜΟΝΟ τον παραπάνω αναφερθέντα πρόεδρο του τµήµατος
και το εργαστήριό του. Ο λόγος για τον οποίον ο προαναφερθέντας κατάφερε να χορηγηθεί αυτό το πρόγραµµα παραµένει
άγνωστος στους περισσότερους γνωρίζοντες την έρευνα του εργαστηρίου του, ενώ άλλα εργαστήρια άλλων πανεπιστηµίων, µε
µεγαλύτερη συνάφεια προς το θέµα και τουλάχιστιν αξιοµνηµόνευτη δουλειά έµειναν απ' έξω. Πώς την λένε τη φράση, "όποιος
έχει τα κονέ???"

Δευτερον: Ο φασµατογράφος µάζας maldi (όντως ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο) παρουσιάστηκε ώς γενναιόδωρη προσφορά
του κυρίου στο τµήµα, µε αποτέλεσµα να διαχειριστεί ο ίδιος κάποιες λίστες των ποιών θα παρεβρίσκονται στην παρουσίασή του.
(βλέπε όποιον γουστάρω). Όσο για το ξεκατίνιασµα που έχει πέσει µέσω mails που έφτασε µέχρι και στην ανταλλαγή mass mails
που φτάνουν σε όλα τα µέλη (καθηγητές, προ- µεταπτυχιακούς, διδακτορικούς κτλ) ανάµεσα σε αυτόν και άλλων καθηγητών που
δεν αντέχουν την κατάσταση "Εδώ είναι τσιφλίκι µου και ότι θέλω κάνω!", δεν θα σχολιάσω παραπέρα. Απλά ο καθένας µπορεί να

φανταστεί.

Θα έλεγα πολλά ακόµη, πώς έχασε την πρώτη φορά που κατέβηκε την προεδρία ώντας µοναδικός υποψήφιος, την "περίεργη"
εκλογή του την δεύτερη, την κτητική συµπεριφορά ώς προς τα µηχανήµατα που ανήκουν στο τµηµα, και και και....αλλά θα πάρει
µέρες.

Οι έχοντες πρόσβαση στο Web of Knowledge ας ρίξουν εκεί µιά µατιά, µπας και µου λύσουν και εµένα την βασική απορία: Γιατί
ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα στηρίζει χρηµατοδότηση για ηλιακή ενέργεια σε ΑΥΤΟ το εργαστήριο?????
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ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα στηρίζει χρηµατοδότηση για ηλιακή ενέργεια σε ΑΥΤΟ το εργαστήριο?????

Υ.Γ. Έµαθα πρόσφατα την προσέγγιση του θέµατος από το εργαστήριο. Αν βγει ποτέ απότέλεσµα έτσι, εγώ θα φάω την οθόνη
που κοιτάω. Ολόκληρη. Και είναι και 24''

Υ.Γ.2. Από το τµήµα βγαίνει πράγµατι αξιοθαύµαστη δουλειά, έρευνα υψηλού επιπέδου (να 'ναι καλά και το ΙΤΕ). Απλά πρέπει να
κοιτάξετε αλλού.

   

The Following 4 Users Say
Thank You to
EnasXhmikos For This
Useful Post:

akrapt (12-01-10), amico (12-01-10), evantigger (12-01-10), maestro (12-01-10)
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Τα γνωστά σκοτεινά µονοπάτια της παιδείας...
Χάλασες την αισιοδοξία του νήµατος είναι αλήθεια αλλά είναι απαραίτητο,αφού γνωρίζεις τα πράγµατα εκ των έσω....
Οτι άλλο στραβό ή καλό εδώ είµαστε,το βήµα υπάρχει....
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Δηµήτρης
Συντονιστής
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Δυστυχώς και εδώ αναδεικνύεται η Ελληνική κακοδαιµονία του: "γιατί εσύ και όχι εγώ".

Πάντως όπως και αν έχει το πράγµα, η προσπάθεια πρέπει να προχωρήσει.

Στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας η Ελλάδα έπρεπε να πρωτοστατεί, λόγο της πλεονεκτικής φυσικής θέσης που κατέχει πάνω στη
γη.

Αυτή η προίκα δεν πρέπει να µείνει ανεκµετάλλευτη, µε τη µεταφορά του ζητήµατος, αντί της ουσιαστικής προώθησης του, σε
προσωπικές κόντρες.

Όπως είπες φίλε Ακράπτ, εδώ είµαστε να αναδείξουµε και να σχολιάσουµε αυτού του είδους τις πρακτικές.
__________________
.

MEMENTO **** VIVERE
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Είναι χοντρόπετσοι αυτοί και καλοταϊσµένοι.
Δε µασούν από τέτοια.....

   

 12-01-10, 09:42   #8

Δηµήτρης
Συντονιστής

 

Το ξεσκέπασµα δουλεύει.

Το µόνο που φοβούνται κάτι τέτοιοι τύποι είναι η δηµοσιότητα...
__________________
.

MEMENTO **** VIVERE
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Καλά πες το ψέµατα....
Αλλά είναι τόσο βαθιά ριζωµένο και αυτό το κατεστηµένο που δύσκολα τα πράγµατα....
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Συνδεδεµένοι χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέµα: 1 (0 µέλη και 1 επισκέπτες)

 

Members who have read this thread : 13

amico, bonfire, DALTON, EnasXhmikos, evantigger, Evergetis, Kvelertak, maestro, stamatis122, Δηµήτρης
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Δεν Μπορείτε να δηµοσιεύσετε νέα θέµατα
Δεν Μπορείτε να απαντήσετε
Δεν Μπορείτε να ανεβάσετε συνηµµένα αρχεία
Δεν Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα µηνύµατα σας

vB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι σε λειτουργία

Forum Jump
    Τεχνολογικά-Επιστημονικά  Πάμε

Παρόµοια Θέµατα

Θέµα Δηµιουργός Forum Απαντήσεις Τελευταίο Μήνυµα

Τηλέφωνα και Διευθύνσεις από Ελληνικές
Αντιπροσωπείες texasasl Ενηµερωτικά & Χρήσιµα Θέµατα 2 02-09-11 20:53

Σουν Τσου : Η Τέχνη του Πολέµου 2012 Εσωτερική Αναζήτηση - Πνευµατικότητα 5 16-08-10 11:28

Αποκαλύψεις από το διοικητή της τουρκικής οµάδας που
αποβιβάστηκε στα Ίµια Vendetta Θέµατα Εθνικού και Πολιτικού Περιεχόµενου 6 16-07-10 07:44

ΦΠΑ 23% στις υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελµατιών texasasl Κοινωνικά 3 28-06-10 09:25

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης maestro Αφιερώµατα 8 01-06-10 17:23

-- Poolandered v.1 -- Greek Επικοινωνήστε µαζί µας - InOut - Αρχείο - Αρχή

Inout.gr is Poolandered
Forum engine powered by : vBulletin Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.

Όλες οι δηµοσιεύσεις σε αυτές τις ιστοσελίδες εκφράζουν τις απόψεις και τη γνώµη των συντακτών τους και όχι των διαχειριστών ή
συντονιστών της σελίδας(εκτός των δηµοσιεύσεων των ιδίων) και ως εκ τούτου δεν είναι υπεύθυνοι για αυτές.

Η αναδηµοσίευση άρθρων και δηµοσιεύσεων που υπάρχουν στην σελίδα είναι ελεύθερη, αρκεί να αναφέρεται ως πηγή το InOut.gr - Η
ελευθερία στην πληροφόρηση στο διαδίκτυο είναι ο πρωταρχικός µας στόχος.

http://www.inout.gr/showthread.php?t=54049#top
http://www.inout.gr/showthread.php?t=54049#top
http://www.inout.gr/showthread.php?t=54049#top
http://www.inout.gr/member.php?u=34637
http://www.inout.gr/showthread.php?t=54049#
http://www.inout.gr/newreply.php?do=newreply&p=326918
http://www.inout.gr/showpost.php?p=326920&postcount=9
http://www.inout.gr/member.php?u=30366
http://www.inout.gr/showthread.php?t=54049#
http://www.inout.gr/newreply.php?do=newreply&p=326920
http://www.inout.gr/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=326920
http://www.inout.gr/showthread.php?t=54049&goto=nextoldest
http://www.inout.gr/showthread.php?t=54049&goto=nextnewest
http://www.inout.gr/member.php?u=29964
http://www.inout.gr/member.php?u=30538
http://www.inout.gr/member.php?u=27566
http://www.inout.gr/member.php?u=34929
http://www.inout.gr/member.php?u=4711
http://www.inout.gr/member.php?u=31584
http://www.inout.gr/member.php?u=33618
http://www.inout.gr/member.php?u=33901
http://www.inout.gr/member.php?u=5289
http://www.inout.gr/member.php?u=34637
http://www.inout.gr/misc.php?do=bbcode
http://www.inout.gr/misc.php?do=showsmilies
http://www.inout.gr/misc.php?do=bbcode#imgcode
http://www.inout.gr/showthread.php?t=63748
http://www.inout.gr/showthread.php?t=63549
http://www.inout.gr/showthread.php?t=66575
http://www.inout.gr/showthread.php?t=65443
http://www.inout.gr/showthread.php?t=63414
http://www.inout.gr/sendmessage.php
http://www.inout.gr/index.php
http://www.inout.gr/archive/index.php
http://www.inout.gr/showthread.php?t=54049#top
http://www.poolander.com/

