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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.
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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

Ειδήσεις Κατηγορίας

Εκτύπωση Άρθρου

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.
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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.
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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.
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,
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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 συνεκδότηςeditor 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.
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Στόχος της πρώτης επιστηµονικής συνάντησης είναι η παρουσίαση της µέχρι
τώρα δραστηριότητας της οµάδας από τον κ. Κουτσολέλο και η συζήτησησχεδιασµός 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.
Προσοχή! Αυτό το άρθρο έχει συνέχειες ...
Παρακαλώ χρησιµοποιείστε τα παρακάτω links για να τις διαβάσετε.
Απ’ το Πανεπιστήµιο Κρήτης η µάχη µε... τον ήλιο
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