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Ηλεκτρική ενέργεια µε τεχνητή φωτοσύνθεση στο εργαστήριο
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε τεχνητή φωτοσύνθεση εκµεταλλευόµενη την ηλιακή ενέργεια, είναι ο στόχος του Εργαστηρίου Βιοανόργανης Χηµείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης,
µε επικεφαλής τον καθηγητή Α. Γ. Κουτσολέλο, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας που θα είναι απολύτως φιλικές προς το περιβάλλον.
Ο κ. Κουτσολέλος πιστεύει πως αν αξιοποιηθεί όλη η ποσότητα της ηλιακής ενέργειας θα έχουµε δέκα χιλιάδες φορές περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτή που χρειάζεται ο
πλανήτης χωρίς καµία περιβαλλοντική επιβάρυνση οποιασδήποτε µορφής. Ηδη το εν λόγω εργαστήριο που αναπτύσσει µία σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα προς αυτήν την
κατεύθυνση αποτελεί το βασικό ερευνητικό πυρήνα του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος που φέρει την ονοµασία «BIOSOLENUTI», το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ενωση
µε το ποσόν των 1.000.000 ευρώ για να ενδυναµωθεί το ελληνικό εργαστήριο σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Η ενδυνάµωση αφορά τον εξοπλισµό µε νέα πρωτοπόρα
επιστηµονικά όργανα, τη στελέχωση της ερευνητικής οµάδας µε νέους ερευνητές για τρία χρόνια και τη δηµιουργία ενός πόλου αριστείας µε τη συµµετοχή του εκπαιδευτικού
δυναµικού όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Κρήτης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηµατιών. Στις 15 Ιανουαρίου θα
πραγµατοποιηθεί η πρώτη συνάντηση της Επιστηµονικής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράµµατος «BIOSOLENUTI», όπου έχει οριστεί διεθνής επιτροπή εµπειρογνωµόνων για τη
συµβουλευτική υποστήριξη της ερευνητικής οµάδας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Στην πρώτη αυτή συνάντηση θα συµµετέχουν ο καθηγητής Ιβάνο Μπερτίνι από το Πανεπιστήµιο της
Φλωρεντίας και διευθυντής του µεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Κέντρου Μαγνητικού Συντονισµού. Ο καθηγητής Ρότζερ Γκίλαρντ από το Πανεπιστήµιο της Βουργουνδίας και διευθυντής
του Ινστιτούτου Χηµείας του εν λόγω πανεπιστηµίου, ο καθηγητής Ντάνιελ Γκρίκο, στο Ινστιτούτο Οργανικής Χηµείας και µέλος της Πολωνικής Ακαδηµίας Επιστηµών. Από ελληνικής
πλευράς θα πάρουν µέρος ο ερευνητής Νίκος Ταγµατάρχης από το Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών και από τον «Δηµόκριτο» ο Παναγιώτης Αργείτης, οι οποίοι είναι συνεργάτες του
προγράµµατος.
Π. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ
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